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ORGAN FOR SOS1 ALI STI SK UNGDOMSFORBUND

LEDER:
USI.E KRAV nA JERN O( METAVY,.
Det nye "Avtaletinget" (dvs. en kompetent forsamling) i Norsk Jern og
Metallarbeiderforening har vedtatt
at man ikke skal kreve kompensas j on
for +prisstigninga ved vårens lønnsoppgjør. M.a. ot Jernarbeiderne ville
faktisk ha tjent flere hundre kroner
på ikke å ha lønnsoppgjør nå i det '
hele tatt:
Dette dårlige utspillet fra et av
Norges sterkeste fagforbund kommer
som en kalddusj på alle de arbeidsfolk som hadde venta noe skikkelig
ut av dette lønnsoppgjøret. Nå har
det vært prata myet Mange røster
har sagt at nå skulle det bli slutt
på tøvet, nå skulle det bli kamp:
Det økonomiske tilbakeslaget holder
på å nå Norge, nå må arbeiderne
kjempe for det de har. Jern og
Metalls svart "Krav" som ikke er
krav i det hele tatt!
Vi ser dette som nå hender som en
bekreftelse på at LO-ledelsen og
toppbyråkratiet i fagbevegelsen
ikke lengre representerer arbeiderklassens interesser. Hvem kan ha
interesse av at det ikke blir stilt

skikkelige krav? Sjølsagt ikke
arbeiderne, sjølsagt bare arbeids•
giverne. Toppene i LO driver det
marxister karakteriserer som klassesamarbeids olitikk.
Den økende krisen gjør at arbeidernes eneste håp om å bevare de
beskjedne fordeler som er oppnådd
ligger i å bekjempe dette klassesamarbeidet. Arbeidsfolk kan bare
sikre sin eksistens gjennom kamp
for sine rettmessige behov, man
får ingenting givendes fra arbeidsgiverne dersom man står med hatten
i handa. I dag er situasjonen den
at en slik kamp oftest må gjennom,føres mot LO-ledelsens vilje ogldl
tross av alle slags formelle hindringer som legges i veien.
1-timesstreiken i 1966 er et utmerket eksempel på slik kamp. Borgerpressa og sosialdemokratiet vil
sikkert prøve å dolke arbeiderne
i ryggen når de går til nødvendige aksjoner. Men like sikkert
er det at SUF ville gjøre det som
står i vår makt for å støtte opp
om arbeidernes rettmessige kamp.
red.

Forside:

Lenin i 1917

Bestill og seig For Vietnam, et godt, nytt blad fra gol idaritetskaniteen1
Pris kr 1,00,
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Den nye viotnam-komiteen
Fel 1 esuttal el se fra SUF, SSF og KU

De sosialistiske ungdomsorganisasjonene
Sosialistisk Ungdomsforbund, Sosialistisk Studentforbund og Rcammmistiak Ungdom har ikke funnet å kunne akseptere
innbydelsen fra Oslo Faglige Samorganisasjon og Arbeidernes Ungdomsfylking
om å delta i et møte 11. januar 1968
med den hensikten å skape en ny Vietnam-organisasjon, den såkalte Viet. nam-bevegelsen i Norge.
Vi kan ikke se at det foreligger holdbare grunner til å opprette en ny Vietnam-organisasjon. Hovedargumentet for
en slik organisasjon, som det er utformet i innkallinga, er at det på
landsmøtet i Den Norske Solidaritetskomite for Vietnam skal være "foretatt
en vesentlig innsnevring av den politiske bredde i komiteens ledelse, og
mange av de vedtak som ble fattet bryter med prinsippet for tverrpolitisk
samarbeid." Denne påstanden er uriktig.
I Solidaritetskomiteens styre sitter
folk fra alle tre arbeiderpartier. På
landsmøtet ble alle kontroversielle

vedtak utsatt mens de politiske vedtak som ble gjort var enstemmige. Dette går fram både av landsmøte-referatet og av nr. 1 1968 av Solidaritetskomiteens organ FOR VIETNAM, der landskøteuttalelsene er gjengitt.
Vi kan heller ikke slutte oss til den
organisasjonsform som er foreslått for
den såkalte"Vietnam-bevegelsen i Norge". I innkallinga til møtet var vedlagt forslag til vedtekter, med krav
om at disse på forhånd måtte aksepteres av organisasjonene for at de skulle
få representasjon. Av disse vedtektene
framgår det at høyeste organ i organisasjonen er en hovedkomite, som møtes
et par ganger i året, med en representant for hver av de tilsluttede organisasjoner. Det daglige arbeid ledes
av Arbeidsutvalget, valgt av Hovedkomiteen. Arbeidsutvalget kan på egen
hånd utelukke organisasjoner fra den
såkalte "Vietnam-bevegelsen." Vi kan
ikke se at dette tilfredstiller de
krav som må stilles til demokratiske
rettigheter for organisasjoner og de
enkelte medlemmene tilsluttet en virkelig masseorganisasjon.
Styrene i SUF, SSF og KU vil fort-satt
støtte Den norske Solidaritetskomite
for Vietnam som den organisasjonen som
er representativ for det norske folks
støtte til den vietnamesiske frigjøringsbevegelsens kamp. Den såkalte
"vietnam-bevegelsen i Norge" svarer i
praksis ikke til navnet. Den har ikke
støtte fra Solidaritetskomiteen som
representerer flertallet av de aktive
i Vietnam-arbeidet her i landet, og
heller ikke av SUF, SSF og KU som er
representative for størstedelen av
den sosialistiske ungdommen.
sentralstyret i
SOSIALISTISK UNGDOMSFORBUND

sentralstyret i
SOSIALISTISK STUDENTFORBUND

arbeidsutvalget i
KOMMUNISTISK UNGDOM
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POLITISK
MILITÆRNEKTING

Resolusjon fra SUF's 4.landsmøte:

rettholder en politkk som er rettet

Norge er integrert i NATO l s militærpolitiske system. Den som avtjener militær verneplikt i Norge, støtter aktivt
dette politiske systemet. Vårt land er
i dag en base i NATO's atomstrategi,
og våre myndigheter har flere ganger
stilt vårt territorium til disposisjon
som øvingsområde for amerikanske Vietnamsoldater.

rakt mot de livsviktige interesser som
vi solidariserer oss med, kjemper for.
(Hvor lenge skal sosialister i dette
landet la seg bakbinde slik at de endog
motarbeider sin egen sak, la seg tråkke
på uten å mukke alt for høylydt, før de
går til aktiv motstand?) - Likevel,
militærnekting på politisk grunnlag er
et viktig, første steg i riktig retning.
Det artikulerer i alle fall en protest
mot den målbinding sosialister inntil
nå har latt seg utsette for.

SUF solidariserer seg med de fattige
nasjoner i deres kamp for sosial revolusjon og økonomisk uavhengighet. Det
er uforenlig med vårt politiske standpunkt å støtte NATO-maktens undertrykkelsespolitikk og kjernefysiske hasardspill.
SUF's landsmøte vil på denne bakgrunn
oppfordre norsk ungdom til å nekte militærtjeneste på et klart politisk grunnlag.
På grunn av et helt enestående sett
tilfeldigheter ble denne resolusjonen
uteglemt i forrige nummer av Ungsosialisten (der de øvrige resolusjoner fra
landsmøtet sto gjengitt), noe som bare
er å beklage.
Vi vil her så sterkt vi kan minne alle
SUF-ere om denne resolusjonen og viktigheten av at oppfordringen i den blir
fulgt. Resolusjonen ble vedtatt enstemmig, et slikt vedtak forplikter.
Selv i sin korte og knappe form taler
resolusjonen sitt eget tydelige språk,
i hvert fall for dem som er kommet til
erkjennelse av hva makt er og hva politikk er. Kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, - det er politikk satt i
system. Til å gjennomføre denne politikk trengs makt, i siste instans militær makt. Den elendighet, den lidelse
og urettferdighet disse økonomiske systemer innebærer vet vi en del om, det
danner grunnlaget for bevisstheten om
at disse systemer må bekjempes. Når vi
nekter å avtjene militærtjeneste, er
dette bare et ørlite bidrag i denne
kampen. Egentlig utfører vi jo ingen
kamp, vi foretar det mest passive trekk
som overhodet er mulig: vi nekter å
støtte aktivt det maktapparat som opp-

Den politiske realitet som danner grunnlaget for vår holdning i denne saken,
er her bare nevnt ved dens klassiske
navn. Jeg skal ikke her forsøke å utdype
den nærmere, det er en uhyre stor oppgave for hele SUF's studie- og opplysningsarbeid. Vi kjenner den mer enn
godt nok til å ta stilling til den, men
for effektivt å kunne bekjempe vårt
kapitalistiske samfunn, må vi lære mye
mer om det.
Ett argument vi ofte blir møtt med kan
være vel verdt å tenke litt over. Vi
blir konfrontert med det ufeilbarlige
demokrati som angivelig skal herske så
fullkomment i vårt land. I dette demokrati er det visse "spilleregler", disse
kan ikke brytes uten alvorlige konsekvenser, og våre motstandere hevder at
det er nettopp det vi gjør ved å nekte
å avtjene militærtjeneste, vi bryter
"demokratisk" vedtatte lover. Vel blir
vi tillatt å gi uttrykk for, til nød
også propagandere for våre meninger og
vår overbevisning. Men å følge denne
vår overbevisning ) det er forbudt. Det
er forbudt til vi har klart å overbevise majoriteten av folket om riktigheten av våre standpunkter, til vi har
klart å vinne flertall for disse i Storting og Regjering, dvs. helt til vi ad
"demokratisk" veg har fått vedtatt nye
lover og paragrafer. Inntil så har
skjedd, skal vi i total lojalitet til
"den beste air alle samfunnsformer",
dersom myndighetene befaler oss det,
gå ut og skyte, bombe, utslette de
mennesker vi sier å stå solidariske
med.
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AV VIKTOR STEIN.

En vanlig oppfatning som vi stadig støter på, er at den form for demokrati
som har utviklet seg i den vestlige
verden, er den styreform som kommer
nærmest opp til det mest ideelle vi
mennesker i det hele tatt kan tenke
oss. Demokrati betyr folkestyre, all
politisk makt skal tilligge folket.
Men ideelle tankebygninger betyr ikke
no som helst, det er realitetene som
teller. Hva viser disse? Den vesentlige økonomiske rikdom og makt ligger
fortsatt i hendene på et lite mindretall av folket. Den politiske innflytelse ligger også i hendene på dette
mindretallet: den som har makt, er i
stand til å gjennomføre sin politikk.
Demokrati vil i de vestlige land si
# det samme som status quo. I ly av dette
har de økonomisk sterke stadig kunnet
ekspandere sin makt og innflytelse,
mens den jevne mann er blitt mindre og
mindre i stand til å artikulere sitt
syn, sine interesser. Det brede lag av
vår befolkning er i dag ute av stand
til endog å tenke og langt mindre handle
politisk. Selv fagbevegelsen er i dag
nesten fullstendig politisk indifferent.
I

De Tocqueville har sagt at en særlig
• risiko ved demokratiet er at dets borgere ikke bare blir brakt til å føye
seg etter autoritære forordninger, men

også å betrakte dem som morålse bindende siden de gjør krav p:i
representere folkets vilje. Ivan Ser da of s: at
selv forsiktige kritiske spørsnIsten
ved fortreffeligheten av v i
. r politiske
status quo blir fordømt som uansvarlig
ekstremisme.
Den styreform vi har i vårt og andre
vestlige land er, som vi lett eer, ikke
reelle demokratier. Det er oligarkier
som under skinn av demokrati kjemper
desperat for å opprettholde status quo.
Vi arbeider for et reelt demokrat, der
alle borgere har en reell innflytelse
på utformingen av samfunnet, med en
rettferdig fordeling av livsgodene,
nasjonalt og internasjonalt. 2;-t reelt
demokrati betinger vakne og bevisste
borgere. For å komme ut av den sløvhet
og passivitet som i dag rår i vårt samfunn, må vi ta initiativet, vi må handle
vi må mobilisere vår makt. Den kan i
sin mest forsiktige og mest hensynsfulle
form komme til uttrykk ved at vi nekter
å etterkomme forordninger som går stikk
i strid med våre livsviktige interesser.
Og hvilken annen interesse, hvilken
annen menneskerett kan vel være mer fundamental enn retten til å kunne velge
hva man vil slåss for og dø for?
Så får tiden vise om vi blir nødt til
å gå til aktiv kamp.

6
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Onkel Haakons små lyserøde kaniner

a) Vi blir angrepet av fienden.
Overalt der det finnes SUF-lag blir
SUF angrepet av AUF. Vi er sekteriske
og dogmatiske, vi "gjør SUF-kupp" og
vi "splitter den radikale bevegelsen".
Når AP-avisene nevner oss glemmer de
aldri å minne om at SUF består av ekstreme elementer som ikke hører heime
i dagens norske virkelighet.
Hva kan denne harmen komme av?
Nøkkelen til forståelse ligger i en
del uttalelser som er gjort av noen
ledende AUF-folk.
For noen år sa daværende AUF-formann
Reiulf Steen at SFs ungdomsorganisasjon,
det er ynkelige greier. Det var den
gang SUF var nystiftet og stod svakt.

Sist høst sa nåværende AUF-formann Ola
Teigen, som innleder i Oslo Arbeidersamfunn, at store deler av ungdommen
utvikler seg i klart venstresosialistisk retning. Og vi kan sjølsagt ikke
motsi en slik autoritet som Teigen.
Nå vokser vi nemlig, vi har sterk framgang. Oslo/Akershus SUF f.eks. rekner
med 1000 medlemmer før 1/6. Før i tida
prøvde Oslo D-lag av AUF å tie oss i
hjel. Nå derimot løper Jan Otto Hauge
m.fl. rundt og lar seg intervjue, og
de slår kraftig fast at de sekteriske
SUF-erne byr ikke AUF virkelig konkurranse. SUFappellerernemlig ikke noe
særlig til ungdommen. Fortsetter det
sånn, kommer Jan Otto & co snart til
å si at Oslo/Akershus SUF har ingen
sjanse, D•laget vil snart ta oss igjen.
AUF angriper SUF fordi de ser SUF som
en farlig konkurrent, vi tar vinden ut
av seilene deres. Men å bli angrepet
av denne fienden er ikke en dårlig
ting, det er en god ting. Det er et
tekn på at vi er på rett vei og går
fram. AUFs fromme ønsker kan ikke skade oss, vi sier med Marx: Følg din vei
og la folk prate.

b) Om å knuse hodet mot muren.
Hvorfor er AUF fienden?
At AP er fienden forstår alle nå, AP
har forrådt arbeiderklassen, det er i
storkapitalens tjeneste osv.
Men hvorfor AUF? Oslo D-lag f.eks er
ikke det så blodrødt at forsiktige
SUF-lag i distriktene blir som søndagsskoler i sammenlikning? Dette
spørsmålet er det nok framleis forvirring om blant noen kamerater,
Oslo D-lag vil reformere AP innenfra.
Hauge har sagt at de vil . "stange hodet
mot muren til muren eller hodet gir
etter."
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I menneskehetens historie er det alltid slik at de dbende
reaksjonære kreftene i sine siste krampetrekninger går
lbs på revolusjonens krefter, og ofte er det enkelte revolusjonære som lar seg före på villspor en viss tid ved
skinnet av styrke som dekker over et råttent indre, slik
at de ikke evner å se det virkelige bildet, nemlig at fienden snart vil være overvunnet og de selv seierherrer.
Mao Tse-tung (1942)

Nå er AP storkapitalens parti, og det

vil storkapitalen at det fortsatt skal
være. Prøver noen å gjøre AP sosialistisk kan motfløyen i partiet rekne med
ubegrenset økonomisk støtte. Det er
like umulig å omskape AP innenfra som
det er å gjøre statskirken om til en
revolusjoner masseorganisasjon. Rettelse* I statskirken er en revolusjonær
maktovertagelse teoretisk mulig gjennom en godt koordinert aksjon, for nesten alle er medlemmer og kan være med
i valg på menighetsråd. AP derimot har
en beinhard byråkratisk oppbygging og
raskt virkende eksklusjonsparagraf som
gjør noe sånt teoretisk umulig. Storkapitalen overlater Jan Otto Hauge
rederforbundet før de gir han AP.
Tenk deg en radikal AUF-er som er medlem fordi han vil rive løs medlemmer
eller lag og føre dem over til sosialismen. Han er ikke fienden: Vi vil
nøye oss med å kalle han en rørebøtte.
Det er nemlig lettere å starte lag ved
å plukke fram sosialister som går
uorganiserte rundt enn ved å drive påvirkning i det treige AUF, et samlingssted for moderate liberalere og konservative.

Men D-lagsfolka vil ikke ut, de vil reformere eller knuse hodet. Resultatet?
Ungdom som er mot NATO og for sosialismen blir lurt inn i AUF. De deler
ut APs valgmateriell, som får folk til'
å stemme for NATO og imperialismen.
De tår hodene knust, for muren er 20
mil tjukk og står til Dovre faller.
I disse dager ser vi denne linja ytterst konsekvent: Det "ultraradikale"
Oslo D-lag sverter Sol.kom. og SUJ
og går sammen med Haakon Lie om å danne den AP-kontrollerte "Vietnambevegelsen i Norge". Lurer på hvor i hodet
moralen sitter?
Eller kanskje muren er blitt forunderlig bløt? Stanginga minner faktisk mer
oral a etbkn:"Arbeiderbladet" støtter
NAT plederplass og gir D-lagets
anti-NATO kampanje velvillig omtale
på baksida: Man har funnet Ut at man
trenger hverandres Haakon Lie sanker
til høyre og Jan Otto Hauke til venstre.
Derfor er AUF fienden:
Tron Øgrim

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

8

ISIC3FIED
NORGE

MIN

AV LARS E. BERG

De rike fiskeforekomstene like utenfor
Finnmarkskysten har i alle år vært
basisen for mesteparten av den samlede
fangst som fiskerne derfra bringer på
land. Det har aldri vært nødvendig å
ruste ut store båter til å ligge i dagevis langt ute i havet for å få tak i
fisken. Folk slo seg heller ned i små
samfunn spredt over hele kysten, og
driftet så å si utenfor stuedøra med
de små farkostene sine.
Nord-Norge er stort i utstrekning og
rommer forskjellige landsdeler og næringsstrukturer såvel som forskjellige
problemer og motsetningsforhold. I
Nordland er næringsgrunnlaget forholdsvis variert med jordbruk, skogbruk,
fiske, gruvedrift og endel storindustri. I Troms har jordbruket og fisket
en mer dominerende stilling og forekommer ofte som kombinasjonsyrke med
jordbruksarbeide om sommeren og fiske
om vinteren. Finnmarks næringsstruktur
har fiskeriene og fiskeforedlingen som
de største og viktigste komponentene,
men også der oppe drives endel jordbruk og i Sør-Varanger utvinnes jernmalm.
Størsteparten av Finnmarks befolkning
har sin helarsbeskjeftigelse (eller
mangel på sådan) direkte knyttet til
fisket og fiskeforedlingen. Denne delen av befolkningen er bosatt dels i
byene Hammerfest, Vardø og Vadsø, og
dels i større og mindre"fiskeværulangs
kysten. En stor andel, kanskje mer enn
halvparten av denne "fiskeribefolkningen" bor i fiskeværene og ikke i byene.

Vi skal her være klar over at når bosettingen fra gammelt av ble svært
spredt og ble lagt så langt ut mot
havgapet som det lot seg gjøre å komme,

så skyldtes ikke det at folkene på død
og liv likte seg så godt der ute på de

værharde øyene. I den tiden såvel som
i dag, ble bosettingen avgjort av økonomiske forhold. En fisker som heller
ville slå seg ned inne i en lun fjord,
måtte til gjengjeld bruke en større
del av arbeidsdagen til å ro inn og ut
av fjorden.
Motordrevne båter og bedre redskap har
særlig etter krigen gjort det mye mer
effektivt å drive fiske. Dette har i
sin tur utviklet et nytt problem for
næringa ved at det i de gode sesongene
bringes på land mer fisk enn foredlingsapparatet har kapasitet til å ta
imot. Rundt denne hovedproblematikken
har det dannet seg en mengde store og
små spørsmål som det i dag strides om.
Kapitalistene 9 særlig de som eier store foredlingsanlegg, vil løse sine
problem, råstoffmangel i de dårlige
årstidene, ved å få staten til å pri-
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Ettersom deres oppgave er å tjene arbeidernes og bbndenes masser,
må de intellektuelle fbrst og fremst, kjenne dem og være fortrolige
med deres liv, arbeid og idber.
Mao Tse-tung 1957

oritere byggingen av mange store trålere. Etter teorien skal så disse trålerne dra på langtokter til havs hvor
enkelte tror at det alltid er nok av
fisk. Men selv denne hovedte sen viser
seg ikke å holde for de trålerne som
allerede er i drift. Trålerne holder
seg på de tradisjonelle fiskeplassene
hvor de foruten å gjør stor skade på
faststående redskap samt ødelegge tonnevis av småfisk og yngel, stort sett
får fisk når de andre også får og blir
foruten når det blir "svart hav" for
garn- og linebåtene også. Selv Findus,
som har en egen trålerflåte i drift,
har ikke unngått de regelmessige periodene med råstoffmangel.
Hvorfor kapitalistene allikevel helst
vil ha de mindre båtene byttet ut med
trålere, er ikke helt klart for meg.
Men et viktig moment ligger nok i forskjellen på muligheten til å manipulere og dirigere et trålerfartøy som er
eiet av og underlagt et rederi, og de
selveiende fiskerne på de mindre båtene. Skøytene er nemlig som regel eiet
av skipperen som deltar aktivt i det
slitsomme arbeidet. Både mannskapet og
skipperen på en skøyte står mye friere
og selvstendigere i forhold til arbeidet sitt enn en som arbeider ombord på
en tråler. Skøytefolkene kan uten vanskeligheter gjøre opphold i drifta om
de måtte ville det f.eks. av sosiale
årsaker, mens trålergasten må dra ut
nar rederiet bestemmer det. Som eksempel kan nevnes av vindustrålerne ofte
må ut på feltet i romjula, noe som
svært få andre fiskere bryr seg om.
En annen side av sesongproblematikken
gir seg utslag i voldsomt ustabile

sysselsettingsforhold for arbeiderne
i foredlingsindustrien. De blir gående
ledige i vintemånedene og må til gjengjeld jobbe overtid for livet i den tida det er godt fiske. Denne :rkesgruppen er en såkalt lavtlønnsgruppe, og
hvor svakt de i virkeligheten står overfor arbeidsgiverne sine illustreres
godt ved at de etter tariffen kan sies
opp med to timers varsel. Det vil si
egentlig er de fast ansatte hele tida,
men hvis arbeidsgiveren finner at han
må innskrenke driften på grunn av råstoffmangel, så kan altså arbeiderne
permitteres uten varsel. Og sålenge de
ikke selv sier opp for godt, må de i
permitteringstiden være klar til å møte på arbeid på to timers varsel hvis
det skulle komme opp en båt med fangst.
Det skulle nå være klart at den nåværende organisasjon av fiskerinæringa
står i motsetning til den sesongmessige variasjonen i råstofforekomstene,
og at dette medfører store vanskeligheter som forverres av den kapitalistiske rovdriften på mennesker og naturrikdommer. En produskjonsform for fiskerinæringa må ta hensyn til svingningene i fiskeforekomstene og ikke late
som om de var konstante. I praksis vil
det bety at man må samkjøre virksomheten på fiskefeltet med foredlingsinnsatsen slik at folk som arbeider i foredlingsindustrien kan bemanne endel av
fiskeflåten i de gode sesongene.
stoffet som da kommer på. land må kunne
fryses ned og oppbevares uforedlet til
den årstiden det er lite fisk å få.
Bare ved en slik forskyvning av råstofftilgangen kan man ha noe håp om å
sikre full sysselsetting for arbeiderne og fiskerne.

9
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Hvor skal vi gjennomføre sosialismen?
Et tilsynelatende idiotisk spørsmål,
men et spørsmål som dessverre har en
viss bakgrunn. I SUF og i deler av
SF har vi i det siste kunnet spore en
gledelig nytenkning, en nyradikalisme
som vet å ta generelt mer riktige og
rasjonelle standpunkter i vår konkrete
situasjon enn tidligere. Kamerater som
stort sett er kommet til de samme
slutninger som meg får derfor tilgi
at jeg setter saken såpass på spissen
at jeg sier: DET ER LIKEVEL NOE VESENTLIG SOM MANGLER! Denne "mangelen"
har sin forhistorie som det vil være
riktig å si noe om: En kan vel stort
sett si at de fleste nordmenn er individualister og nasjonalister. Når
en nordmann skal skrive en artikkel_
holde et foredrag e.l. er det vanlig
å høre "jeg mener"..."etter mitt syn"
..."jeg forstår det slik at".. osv.
osv. Statistikk skal ha vist at de
fleste som deltok i motstandsbevegelsen under krigen hadde personlige grunner som motiv. En kjent norsk forfatter har visstnok også sagt i den forbindelse at: "Vi kunne ikke tåle Hitler fordi han var en verre egoilst enn
oss selv".
Hvorfor trekker jeg fram dette i en
artikkel om SUF og SFs politiske nyorientering? Det kan for en gangs
skyld være nyttig å fastslå at det
eksisterer reelt en slik ting som
forskjell i folkelynne, generell
forskjell i menneskemateriale fra
land til land, fra verdensdel til
verdensdel. Dette er forskjeller
skapt av historisk bakgrunn og miljø,
forskjeller som ikke lar seg viske ut
med en handbevegelse. Våre eksempler
viste kanskje nordmenn fra en noe
stilisert og "ensfarget" side, men er

ikke uten relevans likevel. Vi kan
lære mye av Lenin, Mao, Tito osv., men
ikke hvordan en gjennomfører sosialismen i Norge! Det er på vårt lands
grunnlag vi skal arbeide. Derfor må
vi forstå hvem Yl snakker til, og
hvordan vi skal henvende oss til dem.
Vi må skape en selvstendig profil uavhengig av andre lands "prester og
profeter" i sosialisme. Russtands
revolusjon kunne ikke skapes f.eks.
gjennom press fra den i og for seg
mer skolerte tyske arbeiderbevegelse,
Kinas revolusjon kunne ikke fjernstyres fra Sovjet-Unionen. Vår vei til sosialismen kan gjerne for meg krydres
med sitater fra Maos røde bok, men
slavisk etterplapring av idêer fra
hvilken som helst sosialistisk tenker, det være seg marxist, anarkist
eller hva som helst annet, er en dødsdom mot vår revolusjon. Hva skal vi så
si til folket? Vi må føre vtr politikk
på et plan som lar seg forstå og som
kan engasjere selv oss mer enn dette
etterhvert uttygde pratet or. "30 millioner som sulter ihjæl hvert år",
" om problemer i Latin-Amerika", "kløften mellom de rike og fattige land"
osv. Jeg ønsker ikke å oppfordre til
følelseskulde, det minst av alt - men
vi må skjære inn til benet av problemet. Skillet mellom rike og -Jattige
land er reelt nok, men hvordan skal
vi utrydde det problemet? Ved å utrydde kapitalismen, for en kan vel si
at den internasjonale kapitalismen
bare er et overført bilde, et speilbilde av den nasjonale kapitalismen.
Skillet går mellom de store pengefolka,
kapitalistene„ på den ane side og ..be.idsfclk på den. annen:. Det E:r dette
skpsreerne
vi må snakke or. Pvis
tjener grovt på andre menneskers lid.-
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elser og

den gjennomsnittlige nordmann
vil i beste fall si "fy fan" - men påvis at kapitalistene stjeler penger
ut av arbeidsfolks lommer og reaksjonen vil ikke la seg vente for lenge på.
Imperialismen er et hovedproblem i
verden i dag, men hvordan skal vi kunne knekke den om ikke hvert land tar
"hver sin"? Nordmenn kan ikke avskaffe
nøden i India, men vi kan avskaffe et
innenlands utbyttersystem som er en
medårsak til denne nøden. Skal vi
snakke til nordmenn må vi snakke om
nordmenn, - ikke bokstavelig talt, men
i den forstand at vi ikke snakker over
hodet til dem vi skal nå fram til. Har
vi et Same-problem? Har vi bolignød?
Har vi avfolking i distriktene? Hvis
noen har kors de kan spikres fast på
så er det vel borgerskapet - og det er
vi som skal spikre dem opp; Demonstrer
til fordel for arbeidernes lønnskrav,
mot diskrimineringen av samene, mot
den såkalte "distriktspolitikken"...
mot all den skjevhet vi vet finnes i
samfunnet vårt. Vi skal gjennomføre
sosialismen - ja - og det må vi selv
gjøre, på vårt nasjonale grunnlag.
Vår sosialisme må være NORSK, uten at
vi er nasjonalister kan vi aldri bli
internasjonalister. Se på Mao! Han
vet å henvende seg til det kinesiske

Pornografene
"Uten en tråd" ble altså dømt. Vi gidder ærlig talt ikke løfte et øyenbryn
av den grunn.
Bjørneboe er en trofast israelitt av
et slag vi har liten sympati for. Orientering får klage. Vi gir faen.
Saka var et rent indre oppgjør borgere
imellom. Nazistene ville som kjent
gjøre russerne, polakkene osv. til Europas slavefolk. De skulle lære å lese
og skrive, telle til 100 og dessuten
oppflaskes på pornografi. Pornografien
hører Hitler til. Finnes det noe område der man kan stå sammen med Sigurd
Evensmo så er det vel her.
Det interessante er at Bjørneboes motjarter i saka slett ikke er antipornografer
tvertimot. Markedet flommer
over av tegneserier, film og billigbøker som spekulerer i mord og vold. Lik-

11
folk. Han kan grave fram et gammelt
sagn til å illustrere dagens politiske
kamp med. Vi kan ikke bare skrive av
Mao: Eventyret om mannen som elsket
drager har ingen betydning for dem som
vi skal henvende oss til: Vi kan lære,
men ikke kopiere. Skal vi gjennomføre
sosialismen må vi kvitte oss med ultraradikale fordommer mot vår egen nasjon.
Vår politikk må hovedsakelig beskjeftige
seg med f.eks. bøndenes forhold på
Hedemarken, arbeidernes problemer i
Årdal, eller fiskernes problemer i
1.ristiansund. Vi må skru søkelyset til
det landet hvor vi skal gjennomføre
sosialismen - i stedet for å ha et politisk hovedengasjement som har sitt
virkefelt i f.eks. liekong-deltaet, i
Warzawa, eller på de peruvianske høysletter. Utenlandske sosialister og
frigjøringsbevegelser har krav på vår
solidaritet og støtte, og den skal de
få, men hovedoppgaven er å kjempe en
kamp for arbeidere, småbrukere og fiskere, folk fra alle progressive lag i
vårt samfunn mot storkapitalens maktkonstellasjoner.
Vår revolusjon må være vårt eget verk
- på vårt eget grunnlag.
Ingar Knudtsen

evel griper man først inn mot Bjørneboes produkt, som vel neppe skulle stå
først på lista over hva man går etter.
Aksjonen mot "Uten en tråd" er nemlig
ledet av kristelige og reaksjonære
krefter av den typen som true r at alt
moralen dreier seg om er underliv. Man
må undre seg på hva for slags underlig
sjelsliv disse folka kan ha, ettersom
deres interesser er så ensidig konsentrert om en ting(utenom kommunister).
Statsråd Årvik f.eks. ligger han våken
om natta og tenker på Vietnam? Han tenker tydeligvis på andre ting. Og Bondevik? Han skulle skamme seg, gamle, stygge mannen'.
For ikke å snakke om den kokett-sexy
fru Guri Ulfrstad (kIRA) som i stud entersamfunnets radikalisme-debatt (overført i fjernsyn) stirret vått utover
mannkjønnet i salen, blunket lokkende
og hvinte: "dere er kvinnefiendtlige!"
Disse folka er de virkelige pornografene. Bjørneboe blir bare blåbær i sammenlikning.
graccus red.
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Vår lykkelige skole

Forsøksgymnaset og sosialismen.
Enkelte romantikere tror at forsøksgymnaset er en sosialistisk skole. SUFerne vi har på skolen kan bekrefte at
dette er vrøvl.
For å være en sosialistisk skole i dag
måtte forsøksgymnaset gi utdannelse
som skapte klarhet i klassemotsetningene, dvs. var til fordel for proletariatet, til ulempe for storkapitalen.
For å være en mønsterskole for det
framtidige sosialistiske samfunnet,
måtte forsøksgymnaset først vise at det
kunne eksistere uten den fantastiske
fordelen som ligger i at aet er det eneste nåværende alternativ til det jævlige nåværende skolesystemet.
Vi støtter forsøksgymnaset fordi det er
noe annet som ennå ikke er sosialismen:
et forsøk på å skape en demokratisk
skole. Det er meningen at elevene skal
forme seg sjæl og skape sin egen disiplin i samarbeid med lærerne. Derfor
er også forsøksgymnasets blotte eksistens foreløpig en trussel mot det bestående - delvis fordi det kan komme i
skade for å skape folk som kan tenke
sjæl, men mest fordi det utgjør et levende bevis på at det går an å skape en
annen og bedre skole enn den "vi har".
Systemet og reaksjonene.
Skoleverkets uttalte oppgave er å skape
snille, kristelige arbeidere som er så
sosialdemokratiske som mulig. Det er en
del av det kapitalistiske maktapparatet
og fullstendig åndelig råttent. Følgen
blir at elevene instinktivt kjemper mot,
å bli presset ned i en form, de vanlige
lærerne blir mer og mer frustrerte av
det stadig surere skolemiljøet, og lederne blir mer ideologisk korrupte jo
høyere opp i apparatet de kommer.

Forsøksgymnaset har demonstrert riktigheten i Maos tese at "en deler seg i to".
Vanlige lærere, som ofte bærer i seg
en naiv drøm om å spre gullkorn til
hungrige gjess i en verden der alle
folk er snille mot hverandre, kan ikke
sjelden mønstre atskillig sympati for
forsøksgymnaset. ?en helst på enerom.
En analyse av skolen må ikke overse at
det hersker en motsigelse mellom lærerne
og rektor, og mellom den enkelte lektor
og lærerværelset.
Men høyere i byråkratiet kommer det åpne raseriet fram. Forsøksgymnaset er en
lurve- og slurveskole. "Hvorfor kunne
ikke vi i stedet fått bevilgning til
å gjøre forsøk? - Forsøksgymnaset har
jo bare avskaffet møteplikten, og så
sier man du til lærerne." jfr. rektor
Heli på Katta i Oslo, "Den Høgre Skulen" m.fl.
Her har vi sakens kjerne. Apparatet vil
nemlig også gjerne drive forsøk: med
"audiovisuelle hjelpemidler"(Ler lydbånd og film) nye fag osv., kort sagt
pene, skikkelige forsøk som går ut på
at man flytter elevene rundt som brikker og forsøker nye ting på dem, som
man forsøker maling på en vegg. Men
forsøksgymnaset har gått over streken
ved å eksperimentere med elvene i stedem, man har våget å tukle
det for
med selve hovedsaka: disiplinen.
Helt fra det øyeblik:et dette var klart
har disse apparatsjeikene rystet i buksene som ospelauv. Av dette følger raseriet.

3.

Oslos muntre rektorer

Et typisk eksempel på sånne apparatsjeiker er rektorko l l pc, ie+ ved de høyere
skolene i Oslo.
Hver for seg kan disse folka trolig være
de snilleste mennesker, hyggelige mot
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ne ikke si hvorfor. Så kommer sladderen
i avisene - og Bondevik går fram og eier
man kan få et korrekt inntrykk ved å
lese "visse aviser". Det hele tar seg
så dårlig ut at selv Morgenbladet skammer seg, mens en av Bondeviks få støtter blir Norges mest lavpannede avis,
Verdens Gang.
Og borgerpartiene tutler lojalt fram
og stemmer med Bondevik. Attpå til
kan VG gledesstrålende fortelle at
Bondevik ikke kan tiltales for injurier - på Stortingets talerstol kan man
nemlig si hva som helst. Gud være lovet, slik fungerer vårt vidunderlige
parlamentariske demokrati! Heller ingen tilfeldighet, selvfølgelig. Noe
... gullkorn til hungrige gjess ...

sine familier og slektninger, vennekjære,
fornuftige og kanskje tilmed litt radikale. Samlet er disse folka en dustegjeng
som sakner like i landet, - i flokk kan
disse folka utvise en kollektiv dumhet
som langt overskrider det noen enkelt
av dem kan være i besittelse av. Så foretar de seg da også de merkeligste ting.
Det var rektorkollegiet i Oslo som for
noen år siden i en uttalelse tok avstand
fra at 18-åringene skulle få stemmerett.

for skolekringkastinga?
Jeg må innrømme at jeg hadde en viss
sympati for Bondevik - fra starten av.
Sosialister har lett for å holde med

banditten i gangsterfilmene. Bondevik
. er skjelt ut av Dagbladet og kulturradikalerne, dessuten folkeminnegransker. Alt meget sympatisk. Men jeg får
gi meg nå. Fyren har vist politisk moral på linje med en vanlig meneder.
Han er elegant som en flodhest med ballettsko. Farvel, Bondevik, alt er forbi.

18-åringene i Oslo er nemlig alt for
opptatt med sin artium til å få tid til
å sette seg inn i politikk! Denne forsamlingen er suverent mer reaksjoner
enn Libertas, - om ikke formelt partipolitisk så gjennom sine praktiske tiltak.
Rektorkollegiet har ennå ikke som gruppe
foretatt seg noe overfor forsøksgymnaset.
Det kommer nok.

4. Stortinget som sirkus farvel til Bondevik.

At store deler av borgerpressa har vært
surt innstilt til forsøksgymnaset er et
naturlig fenomen, som ikke bør kunne
forbauee noen. Forsøksgymnaset står i
oppose on til det nåværende systemet
og er en plage for apparatet. Det forbausende er den 22ylitive mottakelsen
det har fått i store deler av den borgerlige opinion. Det må sees som et tekn
på hvor utbredt misnøyen med skolene
våre faktisk er, selv om den er lite
bevisst og kommer dårlig fram i debatten.
Ellers var borgerpartienes show på stortinget virkelig verdt en sang. Vi har
nå fått se den politiske stymperen Bondevik kravle ynkelig fram og ei at forseksgymnaset måtte nedstemmes - han kun-

5. Poresøkegymnasets framtid morderens kanarifugl.
Porsøkegymnasete videre skjebne er i
skrivende stund usikker. Det ble ingen
statlige bevilgninger, men Oslo kommune har lovet å sikre skolen skoleåret ut.
forts. neste side.
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Venstre kan også ha et sterkt behov
for å blunke mot venstre. Særlig nå,
ettersom tigeren og boligbyggeren Ssip.
kommer til å se mer og mer ut som en
skinnfell.
Vår lykkelige skole
Derfor kan. det tenkes at forsøksume
naset likevel overlever fordi AP (og
kanskje Venstre) ønsker seg en blomst
- "kvitrende inne i buret som en morderens lille kanarifugl", bevart av tilfeldige taktisk-politiske årsaker, så
å si fordi "morderen var full".

Det ser ut til at om nå skolen overlever, blir årsaken politiske "tilfeldigheter". Forskjellige partier har politiske behov som i og for seg ikke har
noe med forsøksgymnaset å gjøre, men
som gjør det til en politisk lønnsom
handling å bevare skolen.

Seinere kan man eventuelt få skolen
ordnet: papiret vekk fra gulvene, elitepreg. Forsøksgymnaset kan bli et utstilling,svindu, et akvarium der besøkende kan se merkverdige fisk bak en
tykk glassplate, sikker under armene,
uten smittefare (dvs. for skoleverket
forøvrig). Eller: skolen blir likevel
lagt ned.

AP har nå engasjert seg ganske hardt
for å holde forsøksgymnaset i live.
Årsaken er at Bratteli mangler pop'e
saker å leike radikal på, og han har
derfor spredd sine beskyttende vinger
moderlig over skolen. Dette er ganske
ironisk, fordi forsøksgymnaset så utpreget er et prosjekt av den typen AP
ville kvalt stille den gangen de satt
på taburettene - riktignok med atskillig
større eleganse enn den borgerregjeringen har vist.

Framtida får vi ta når den kommer Alt
nå kan forsøksgymnaset gi oss en nyttig lekse.
mUnteer

***

STATSRÅD BONDEVIK BOR STRAKS FJERNES.
Norsk Forsøksgymnas har for annen gang
blitt nektet bevilgning av et borgerlig
flertall i Stortinget. Dette betyr i
realiteten at regjeringspartiene motarbeider Forsøksgymnasets bestrebelser
på å bygge en skole der motsetningene
mellom lærer og elev søkes fjernet, og
der elevenes selvstendighet skal utvikles gjennom at de selv har ansvaret for
kunnskapstilegnelsen.
De borgerlige partiers avslag har denne
gang også en annen og meget alvorlig
prinsipiell side. Stortinget har nemlig
måttet legge til grunn for sitt vedtak
opplysninger som statsråd Bondevik hevder å sitte inne med, men som han nekter å framlegge. Statsråden har med
dette startet en rykteflom og en simpel
insinuasjonskampanje som har skapt store vanskeligheter for Forsøksgymnasets
videre drift. Han har også gått så langt
som til å henvise til spekulasjoner i
dagspressen i stedet for å informere
vår nasjonalforsamling.

Regjeringspartiene har allerede motarbeidet Norsk Forsøksgymnas' virksomhet
ved å nekte skolen bevilgning over
statsbudsjettet. I tillegg har nå regjeringens representant, statsråd Bondevik, ved sin opptreden presset Stortinget til å fatte et vedtak uten å
kjenne premissene for dette. Så lenge
Bondevik er leder av Kirke- og Undervisningsdepartementet, står regjeringen
samlet ansvarlig for hans uttalelser.
Sentralstyret i Sosialistisk Ungdomsforbund tar skarpt avstand fra regjeringens behandling av denne saken. Det
minste krav man kan stille i denne anledning er at statsråd Bondevik straks
blir fjernet.
( Uttalelse fra Sosialistisk Ungdomsforbunds sentrekIstyre vedtwtt på møte
18. desember 1967)
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Årets julepresang
Vår tids stdrste fredsvenn, herr Lyndon
B. Johnson fra USA og Texas, brukte
dagene rett for jul til å dra rundt i verden for å få i stand fred. Ved denne anledning besdkte han også det gamle lik paven
i Rom.
Paven nyttet hovet til å overrekke herr
Johnson et bilde av madonna med barnet,
malt i det 15. århundre, eller noe i den
sjanger. I fjernsynets nyhetssending julaften kunne man fortelle at herr Johnson
svarte med å overrekke paven en bronsebyste - av herr Johnson.
Det forlyder intet om hvorvidt det var
Cola-reklame på baksida. Vi gratulerer.

DEN FRIE
VERDENS
DIKTATUR
Persia — modell av
et utviklingsland
En oppsiktsvekkende avsløring av hvordan CIA
og oljeselskapene trekker
i tradene i sjahens Persia.
Nr. 116

kr. 14..--

irndril‘dr‘h.
N,
/ ~MP

Vi gir og Farah Diba mottar. Iran og ukebladet Hjemmet skal jo være lykkelige, det
offisielle Iran som bomber beduiner i nord
og skyter studenter på universitetet i Teheran med amerikanske våpen og norsk velsignelse. Da glitrer det av prakt ved det iranske hoff, og selv om alle vet at Farah Diba
er verdens best betalte ludder med et diadem
til to millioner kroner og diamant-preringer
til en halv million kroner, tbr ingen si det.
Hun ga sin sjah en arving og Norge håp. Norske redere kan se en sikker framtid i mote
når sjahen fyller sine fengsler. Og han har
vår tillit når han ruster opp med amerikanske og russiske våpen mot sitt eget folk.
Bahman Nirumands 180 siders dokumentasjon av storkapitalens undertrykkelse av 22
millioner overbeviser de av oss som tdr lese: I Iran nytter ingen reformer, undertrykkelse kan bare mdtes med revolusjonær vold.
Roald Aune
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FAGLIG POL
AV VIKTOR STEIN

I dagene 20.-21. januar arrangerte SUFs
sentralstyre et seminar om faglig politikk. Seminaret hadde god oppslutning
med deltakere fra mange lag også utenfor Oslo. Kjell Bygstad og Per Wiberg
var meget dyktige innledere, hva SUP
kan gjøre ved det forestående lønnsoppgjøret ble grundig diskutert. Det
er bare å håpe at alle lag over hele
landet følger opp utviklinga innenfor
faglig politikk spesielt i den tiden
da lønnsoppgjøret nå kommer.
Utgangspunktet for faglig strategi må
være fakta om hvordan økningen i nasjonalproduktet er blitt fordelt på
de ulike samfunnsgrupper de siste
årene. Interessante opplysninger i så
måte er da følgende: I fireårsperioden 1962-65 (mens arbeiderpartiet ennå satt ved makta) steg lønnstakernes
andel av nasjonalproduktet med 21%.
Samtidig steg kapitaleiernes andel med
45%, altså mer enn det dobbelte. I de
samme fire årene økte lønnstakernes
skattebyrder med 29%, næringslivets
skatter økte med 17%, og skattene til
aksjonærene med 10%. Ser man på disse
to tingene i sammenheng får man følgende groteske bilde: Lønnstakernes skatter i prosent av deres inntektsøkning
var i nevnte fireårsperiode 26%, mens
eiernes skatter i prosent av deres inntektsøkning var 5%,
Det er verdt å peke på den konklusjon
Aukrust-utvalget kom fram: For de fleste lønnstakerne gir tariff-oppgjørene
bare kompensasjon for prisstigningen
og ingen reallønnsøkning.
En vesentlig årsak til denne skjeve
utviklinga, har vært det nære forhold mellom fagbevegelsen og arbeiderpartiet. Nettopp fordi DNA i så lang
tid satt som regeringsparti, ble fagbevegelsen tvunget til å moderere sine
krav ved hvert eneste tariffoppgjør,

En stor svekkelse av fagbevegelsens
kampkraft, en svekkelse som ledelsen
i LO må bære hovedansvaret for, er oppgjørsformen som har gått igjen ved alle lønnsoppgjør etter 1961, nemlig
samordnede oppgjør. Denne oppgjørsformen er fullstendig forkastelig, da

den bare medfører at lavtlønnsgruppene
blir brukt til å presse det generelle
lønnstillegget så langt ned som overhodet mulig. Resultatet blir at så lanlangt fra å være en fordel for lavtlønnsgruppene, blir denne oppgjørsformen
en svekkelse også for dem: De sterke
forbundene gir blaffen i hele det bedragerske skuespillet tariffoppgjørene
er, sikrer seg i stedet reelle lønns-

tillegg gjennom lønnsglidning (altså
utenfor hele - tariff-forhandlingene)
og kommer på den måten i en situasjon
da de lar de svakere gruppene i stikken.

Et hovedkrav både overfor LO's ledelse
og overfor arbeidsgiverne må derfor
være: FORBUNDSVISE OPPGJØR La arbeiderne møte sin reelle motpart i reelle
forhandlinger, Gå beinhardt inn for å
få tariff-festet eksterne lønnsordninger som bare har oppstått gjennom lønnsglidninger og som forsvinner
som dugg for solen den dagen da mangelen på arbeidskraft opphører i de
indusrtigrener dette gjeldere
Foran tariff-oppgjøret vi nå går i
møte, har det vært hevdet at nå skal
det bli forbundsvise oppgjør, LO har
krevd dette. Vil det så bli et forbundsvist oppgjør? Det er flere grunner til
å tvile sl;erkt på dette, .rit er nemlig
ikke første gangen at LO på et tidlig
t1a.upi k: b.ar lovet reelle lerhandlenger, ReGultt't her imidlertid alltid
vært at byråkratt i LO's øverste ledelse har trukket opp de viktigste retningslinjene bak ryggen til den store
massen av arbeiere som 14ten ellee
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Vår plikt er å stille oss ansvarlig overfor folket. Hvert
ord, hver handling, hver politikk må være i samsvar
med folkets interesser, og hvis det gjor seg gjeldende
mistak, må de korrigeres — det er det som ligger i å
være ansvarlig overfor folket.
Mao Tse-tung (1945)

ingen innflytelse har fått ved oppgjørene. At det vil 2; ;A slik denne gangen o :så er det flere tegn i tiden som
tyder på. Norsk Jern & Metall hadde
sammenkalt sitt avtaleting for kort
tid siden. I de linjene dette trakk
opp foran lønnsoppgjøret var det overhodet ikke
nevnt noe som helst om et
generelt lønnstillegg for medlemmene
i dette store forbundet, heller ikke
var det nevnt noe om kompensasjon for
prisstiningen som har funnet sted i
tariffperioden 1266 og fram til i dag.
Vær derfor på w:kt Også denne gangen
vil man høyst sannsynlig komme i den
situasjon at man først må slåss mot
byråkratiet på toppen av LO for å kunne n slåss mot ens egentlige motstander: Storkapitalen.
SUF står solidarisk med lønnstakerne i
deres kamp for deres rettsmesige ut-

bytt av det arbeid de selv har nedlagt. SUF's solidaritet må ii-idlertid
seg uttrykk i aktiv innsats. For de
SUFere som selv er ute i arbeidslivet,
er saken grei: De må være de første i
kampen for sine kameraters og sine egnes interesser på arbeidsplassen. Men
også SUFere som ikke selv er direkte
med i arbeidslivet, må delta i denne
kampen: Ved å samle inn opplysninger
og fakta som kan være til nytte for
lønnstakerne i deres kamp, spre brosjyrer og løpesedler med slike fakta
o.s.v. I siste instans, dersom situasjonen skulle kreve det, er vi ikke
redde for å gå ut på gata og demonstrere for arbeidernes rettsmessige
krav.
Bekjemp også kapitalismen her i landet.:

TRONDHEIM SUF:
Trondheim SUF tar avstand fra den måten makthaverne i Sovjetunionen har behandlet kritiske
intellektuelle på. Åpen kritikk og selvkritikk ikke fengsel og sinnsykeasyl - må være metoden
et sosialistisk land må bruke for å Idse slike
motsetninger i samfunnet. Trondheim SUF tar
avstand fra enhver rettsak mot det frie åndsliv - hvor og når den måtte forkomme.
(vedtatt på styrembte 22/1-68)
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Ved lesningen av
DE TUSEN POETERS ANTOLOGI
De gamle elsket å besynge naturen
Elver, fjell, rtiyk, sno og blomster,
måne og vind
Vår tids vers må kantes med stål
Også poetene må kunne kjempe
Ho Chi Minh

Onkel HO i utvalg
Ho Chi Minh

i urval, av Sture Kållberg
Panbok. Bokfbrlaget Pan/Nordsteds 1967
pris s.kr. 11,50(+oms.)
Utvalget åpner med Hos glitrende bittert-ironiske artikler om kolonialismen,
fulle av gru og merkverdig humor, skrevet i Paria i begynnelsen av 20-åra.
Det slutter med den aldrende presidents
svar til herr Johnson, datert 10/2 - 67.
Mellom ligger lang tid i Moskva, seinere
i Kina - delvis i fengsel, - endelig i
Vietnam, i krig med japanere, franskmenn og amerikanere.
Kutter ut langt prat om hvor god denne
lille boka er, viser til det lille utdraget som er trykt sammen med anmeldelsen. Det var vanskelig å velge. Kjøp,

les og døm sjøl.
Boka er laget av

Sture

KAllberg - han

som skreiv "Kamerat med 700 millioner"
(noen som ikke har lest den?). KA11bergs etterord om Hoe liv gjør utvalget enda bedre. Ikke minst nyttig for
dem som fremdeles tror at Komintern
gjorde sine ledende folk til byråkrater
og banditter. Spennende som lite annet
jag har lest.
Sist høst fikk Ho Chi Minb Leninprisen.
borTrothkistene mener han

talinist. En elgerlignasjonalist
ler annen sau i Arbeiderbladet 1.1r an-Ileldt onkel Ho på kronikkplass, og funnet ut at han er en snill mann med et
glimt 1 øyet, i motsetning til andre
kommunistledere. La ikke dette ekra=
Ho br marxist-leninist, ingen Ulbrich',;
3,or rurterl, L .ttvitil en fen631enc'e,
Vad re kor.u.ta2,.ex
artikkel cia
unødvendige.
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HO CHI MINH:
BREV TIL KUNSTNERNE I ANLEDNING KUNSTUTSTILLINGA I 1951
Kjære kunstnere:

10, desember 1951.
Jeg har fått melding om deres utstilling og beklager at jeg på grunn
av min tunge arbeidsbyrde ikke får høve
til å besøke den, jeg sender på denne
måten mine vennlige hilsner til dere.
Jeg vil nytte høvet og sender dere noen
synspunkter på kunst til å fundere over.
Kunst og litteratur hører til det
frontavsnittet der dere er soldater.
I likhet med andre soldater har
også dere, på det kunstneriske området,
deres ansvar - å tjene motstandskrigen,
fedrelandet og folket, først og fremst
arbeiderne, bøndene og soldatene.
For å kunne fylle deres oppgaver
må dere ha en fast grunnet klasseoppfatning og en riktig ideologi, kort
sagt; dere må sette motstandskrigens,
fedrelandets og folkets interesser
over alt annet.
Med hensyn til deres skapende
arbeid er det nødvendig at dere forstår,
kommer i kontakt med og trenger dypt

inn i folkets liv. Bare gjennom å gjøre
det kommer dere til å formidle våre
soldaters og hele vårt folks heltemot
og besluttsomhet og bidra til utviklinga
og forbedringen av disse egenskapene.
Vår motstandskrig har gjort store framskritt: soldatene og folket har gått
fram med stormskritt, og det kommer
dere også til å gjøre, på det kunstneriske området, gjennom kritikk og selvkritikk.
En del av dere tenker sikkert:
President Ho forsøker å forvandle de
skjønne kunstene til politikk.
Ingenting kunne være semnere!
Litteratur og kunst kan ikke, like så
lite som noen annen virksomhet, skilles fra det økonomiske og politiske området, men må innbefatter i det.
Vårt folks framtid er lysende og
kunstens framtid er lys. Jeg ønsker
dere helse, at det går dere vel, og
framgang i arbeidet.

I forvissning om seier, med vennlige
hilsner.

La reaksjonen
komme!
Første dom er falt. 12. januar sto
Øyvind Ulltang i Nordhordaland Herredsrett stevnet av staten for ikke å ville avtjene militærtjeneste, på politisk grunnlag. Dommen som falt noen
dager senere ga staten medhold i at
politisk overbevisning ikke gir rett
til å nekte militærtjeneste, uansett
hvor godt underbygd denne overbevisning
er.
Ulltang har anket dommen, høyst sannsynlig går saken helt til høyesterett.
Like sannsynlig er det at vårt borgerlige rettsvesen vil være konsekvent
i sin holdning og avvise militærnekternes søknader helt ut. Ulltang har
imidlertid avgitt erklæring om at uansett utfallet av saken vil han nekte
tjeneste i NATO-forsvaret. Følgen av
dette kan bli fengsel i 16 måneder.

Etter Ulltang vil den ene militærnektersak følge etter den andre. Antallet politiske militærnektere har
vokst raskt den siste tiden, det ligger nå et sted omkring 150. Men vi må
bli mangefler: Den naturlige reaksjonen
i SUF på myndighetenes avgjørelse i
disse sakene må være en massetilslutning til militærnekteraksjonen. Dette
haster! Alle vernepliktige SUFere bør
bli med, igjen vises til en enstemmig landsmøtersolusjon (det er feigt
å oppfordre andre til noe en se_Ä_( ikke
vil våge noe for). La oss ikke på grunn
av unnfallenhet tape det viktige politiske framstøt vi kan vinne ved denne
aksjonen:
De som ennå trenger opplysninger om
politisk militærnekting skriver til
SUF, Vestre Elvebakke 12, Oslo 1. De
som blir med på aksjonen skriver og
melder fra om dette til SUF.
Til kamp mot undertrykkerne:
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Lnrsen.

Kapitalismen er gårsdagens system, mens
sosialismen hører framtida til. Om borgerlige politikere sier man derfor at
de har en skummel fortid. En del sosialistiske politikere derimot, særmerker
seg ved at de har en skummel framtid.

SF
Vurdertr av et lik

t foster.

V,:trt danske broderparti sprakk altså.
Noen ganger har vi skammet oss over å
måtte vedkjennes endel norske partikamerater. Men gud hjelpe oss for det
som nå kaller seg dansk SF.
Etter splittelsen i desember hadde man
gleden av å høre Aksel Larsen på radioen. Han snakka om det store ansvaret
som var pålagt han fordi den danske arbeiderklassen har slik tillit til han
personlig. På avstand minner fyren
stadig mer om en sønn Napoleon III.
kunne ha fått med den unge Benito Mussolini.
Dansk SF er stein dødt. Det spiller
egentlig ingen rolle om liket sveller
opp eller faller fra hverandre. Aksel
Larsens framtidsutsikter er usle, det
meste han kan oppna er å bli statsminister * Men det passer han kanskje bra.
Norsk SUF omgås ikke lik. Vi støtter
Vs.
Nå skal man riktignok ikke vente for
mye av Vs. Sist høst, da venstrefløyen
hadde SF-bladet, opplevde man det selsomme skuespill at venstrefløyen på,
lederplass konkurrerte med Larsen-folka om å være for "arbeiderflertallet":
På norske SF-ere virket det nærmest
som bakvendtland. Dansk SFs venstre1A, klart til høyre for hovedstrømningen i norsk SF.

Dette vises klart ved at norske Larsentilhengere har gjemt seg bak dansk
SFs venstrefløy. Kjell Gjøstein Resi
står på SFs ekstreme hø:vrefløy, han er
uttalt tilhenger av samarbeid med AP
og kjent fordi han bruker stillinga
som en av Orienterings redaktører til
privat politisk fraksjonering. Enda
han skreiv en riktig vakker hilsen ved
Aksel Larsens fødselsdag 1967, blei
han snart nok tilhenger av venstrefløyen da han fikk høre hva den virkelig stod for. (jamfør intervju med
Pia Dam høsten 1967).
En ganske svak start. Men siden det har
Vs jennomgått en viktig politisk test:
Styrtet den sosialdemokratiske regerin6 :., ug fått "stryk" i valget. Vs har
hatt sitt "Kings Bay. Norsk SFs Kings -,
Bay rensket opp i partiet og var en
kraftig vaksine mot halehengspolitikk.
Overlever Vs, så har det fordelen av
å være noe uutviklet, et foster: Det
bærer mange muligheter i seg. Og derfor er det også vi setter Vs 1000 mil
høyere enn Aksel Larsens SF.
Bra er det i alle fall at Vs ødela
sjansene for kommunistpartiet. DKP
hadde gått fram i gallupen,, men
mistet alle muligheter da Vs ble
stiftet. Partiet er om mulig råtnere enn dansk SP: Mer moskvatro enn
Kosygin sjøl. I den siste tida har
man drevet med å eksludere maoistene
i ungdomsforbundet, man hadde råd til
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det da gallupen gikk opp. For dansk
arbeiderbevegelse kan det bare være
en lykke at DKP ikke fikk den stimulansen som folketingsplassene ville
gi.
II Aksel Larsen er hovedfienden!
Tilfellet dansk SF kan lære oss noe om
hvem hovedfienden er.
Den strategiske, langsiktige hovedfienden er sjølsagt storkapitalen, det kapitalistiske systemet.
Den taktiske, kortsiktige hovedfienden
er alle de former kapitalen bruker,
alle de redskap den skjuler seg bak.
I dag er sosialdemokratiet det mest
borgerlige av alle partiLr, det partiet som best tjener storkapitalens
interesser. Dette gjør AP langt bedre enn f. eks. Høyre, fordi Høyre støttes av et bredt skikt av småkapitalister, mindre forretningsmenn osv. som
blir konkurrert ut og uerfor står i
en viss motsetning til den mest konsentrerte storkapitalen. Disse folka
slipper AP å bry seg med. Så snart
partiet har sluttet å tjene arbeiderklassen, kan det derfor reint og uforfalsket og uten bihensyn tjene
monokapitalens sak. Dette avsløres
klart og tydelig f. eks. i APs industrireisningspolitikk. Man fristes til å
tro at når Sverige har sosialdemokratisk

regering mens Norge har borgerlig, så
er årsaken at kapitalkonsentrasjonen
er kommet et hakk lengre i Sverige.
AP som storkapitalens politiske redskap er altså hovedfienden (dvs. APs
apparat, toppene, ikke vanlig medlemmer og velgere).
Den danske utviklinga bekrefter at så
lenge vi lever under kapitalismen, ja
så lenge det finnes en borgerklasse,
så vil borgerlige ideer snike seg inn
i rekkene våre. 1..an vil snike på oss
ideen om en forsonlig holdning til
fienden, om at vi skal være vennlige
mot han og forene oss med han.
Folka som sprer disse ideene er sosialdemokratiets avleggere i den sosialistiske arbeiderbevegelsen. Som eksemplet
Aksel Larsen viser, skyr de ingen midler og er i stand til å vinne enkelte
slag, om de ikke bekjempes riktig.
Derfor er Larsen og det han representerer nødvendigvis den taktiske, kortsiktige hovedfienden, fordi han er
sosialdemokratiets avlegger hos oss og
vil gjøre all virkelig kamp mot storkapitalen umulig. Vi vil kjempe for
arbeiderklassen. Men hvordan kan vi
oppnå arbeiderklassens tillit når folk
i våre egne rekker stemmer mot arbeidernes lønnspålegg? Vi vil bekjempe imperialismen. Men hvordan kan man bekjempe imperiali,Çmen når folk i partiet
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DANSK SF FORTS,
sier at det ikke er så farlig med NATO
lenger? Politisk og organisatorisk må
vi føre en stadig, årvåken kamp for å
holde rekkene reine, og dermed kampdyktige.
Noen kamerater kan ikke riktig skjønne
dette ennå. De tror partiet arbeider
bedre jo mer de favner, og at all splittelse skader. De er redde for den politiske debatten, fordi den kan skaffe
dem fiender.
Men de danske hendingene viser at en
slik oppfatning er feilaktig. Nå må
selv de snilleste og reddeste forstå

at det er grenser for hvilken "bredde"
det er ønskelig å oppnå. Aksel Larsens
folk var ondsinnete sabotører. Vi lever ikke i noe paradis, og ulvene i
flokken blir ikke snillere om vi oppfører oss som små lam. Dette var det
Lenin forsto da han og bolsjevikene
brøyt med sine Aksel-Larsener fordi
de trengte reine rekker om de skulle
slå borgerskapet. Lenin og bolsjevikene brøyt altså ikke ut fordi bolsjeviker er blodtørstige og elsker å
krangle, noe våre hjemmelige snille
sauer liker å tro.
Aksel Larsen i rekkene våre er den
taktiske hovedfienden, han må bekjempes. Forstår vi ikke det, har vi ikke
lært noenting av det som hendte i
Danmark.
Iskra.

OM REVOLUSJON
Vi er alle sosialister. Vår målsetting
i det politiske arbeidet her i landet
er å omdanne det norske samfunnssystem,
avskaffe kapitalismen og den kapitalistiske stats makt over folket. Og å innføre proletariatets diktatur over kapitalen og samfunnets administrative organer. Og å innføre det direkte demokrati, som på Cuba. Og å skape et samfunn uten klasser, uten utbytting og
uten undertrykkelse, uten ufrihet og
tvang. Dette er revolusjon. Men er revolusjon mulig i Norge i vår tid? Hvis
revolusjon ikke er mulig, så er sosialisme heller ikke mulig: Er revolusjon
ikke mulig så er heller ikke våre
slagord mot det imperialistiske og
kapitalistiske system noen trussel.
Kapitalismen er blitt "finpusset" i
Norge. Undertrykkelse og utbytting er
blitt skjult. Dette er også bakgrunnen
for det få antall revolusjonære i Norge i dag, misnøyen er der imidlertid,
men den er helt ufarlig. Det norske
folk vil ikke gripe til våpen. Denne
påstanden er realistisk idet det ikke
er realistisk politkk i Norge i dag,
forhåpentligvis heller ikke i fremtiden. Væpnet oppstand er en ting, revoen annen. Det er ikke våpenlusjon
makt som holder det norske folk nede
i dag, og derfor er den politikk som
ble ført under frigjøringen på Cuba

og i andre nasjonale, økonomiske og
politiske frigjorte stater urealistisk
for norges vedkommende. Det er politisk og økonomisk makt den norske proletar må erverve seg og benytte som
middel for å bekjempe kapitalismen.
Dersom han kan skaffe en slik makt, er
også politisk og økonomisk revolusjon
mulig. Og tanken om å innføre sosialisme i Norge realistsisk. Hvor mye
kapitalistene prøver å bekjempe en
slik omveltning så vil sosialisme
før eller siden bli innført. Dette
er en lov som er uavhengig av menneskenes vilje. Dette viser bl.a. vår
verdenshistorie oss, der føydalistene
etter slavesamfunnet grunnla føydalsamfunnet, og borgerskapet grunnla
etter føydalsamfunnet kapitalismen
og etter kapitalismens fall vil proletarklassen grunnlegge sosialismen,
(Dette gjelder imidlertid verdens
grunnleggende samfunnssystemer gjennom tidene).
KAMERATER, BEKJEIvIP DERFOR KAPITALIWEN!,

Colin Murphy
Nesodden SUF,
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Den øk nomiske Uttalelse fra
situasjon og SUF's faglige utvalg
lønnstakernes stilling
i

samband med devalueringen
av pundet ble det både fra
regjeringshold og «næringslivets
menn» hevdet at Norge. som en
følge av devalueringen, ville bli
påført et vesentlig tap. Statsministeren har ytret ønske om at
dette tapet må bli båret i fellesskap av hele det norske folk. Og
handelsministeren konstaterer at
pund-devalueringen kommer til å
bety en mindre realinntektsøkning enn vi ellers kunne ha fått.
Det er i det hele tatt blitt god
tone å understreke at lønnstakerne må vise moderasjon og samfunnsbevissthet ved sine krav til
våren. Men det faller de færreste
inn å stille det samme krav til
kapitalen og dens avkastning.
Beslutningen om ikke å devaluere krona ble, når en ser bort
fra visse motforestillinger hos
Farmand. gitt allmenn støtte.
Økonomer ved Universitetet i
Oslo har tidligere enda til reist
spørsmålet om revaluering. Representantene for næringslivets
ulike bransjer viser en påfallende «samfunnsbevissthet» og støtter regjeringens beslutning —
samtidig som de selvfølgelig gjør
oppmerksom på de tap de ulike
bransjer vil bli påført. M. a. o.
tyder mye på at Norges tap som
følge av pundets devaluering vil
vil være ganske ubetydelig.
Denne antakelsen er seinere
blitt bekreftet av en av Statistisk
Sentralbyrås forskere, Juul Bjerke. I et intervju gjengitt i Arbeiderbladet av 6. ds. slår han
fast at «tvert om kan den (devalueringen) gi oss en gevinst om
vi nå fører en økonomisk politikk som sørger for å holde etterspørselen oppe og hindrer produksjonsnedgang og arbeidsledighet». Ifølge hans beregninger vil
devalueringen bare ha en beskjeden virkning på norsk økonomi,
den utenriksøkonomiske balanse
påvirkes med bare om lag 1.5 pst.
og den samlede etterspørsel med
mindre enn 1 pst. Dessuten er vår
valutariske stilling så sterk at vi
i en overgangsperiode godt kan
makte en forverring i betalingsbalansen.
Det er klart at devalueringen
av pundet vil kunne medføre en
reduksjon i netto-etterspørselen
fra utlandet. Men Juul Bjerke
påpeker at, denne negative effekten vil kunne nøytraliseres ved
«en økning i forbruks- eller ininnenvesteringset ters pørselen
lands». Og «er, realinntektsøkning
for store grupper av lønnstakere
og jordbrukere vil naturligvis stimulere
forbruksetterspørselen».
Noe denne nøytrale forsker mener
Ville være

Slik situasjonen er i dag, synes
det rimelig å motarbeide virkningene av en nedgang i utlandets etterspørsel ved hjelp av realinntektsøkning for lønnsmottakerklassen. Kapitalbesitterne forlanger selvfølgelig økt investeringstakt. I et intervju i Norges
Utenrikshandel går sjefsdirektøren i Norges Bank, Erik Brofoss, sterkt imot investeringslystne næringscirivendes krav om økte kreditter. Av Juul Bjerkes to
alternativ for etterspørselsstimulermg står følgelig lønnsøkning
tilbake som det eneste akseptable.
The Economist har i en augustutgave foretatt en vurdering av
de enkelte EFTA-lands økonomiske stilling. Det påpekes
alle
unntatt Norge viser deflasjonstendenser. Norge skiller seg klart
ut med sin økonomiske vekst.
Av FN-beregninger over de
vest-europeiske lands økonomiske
utvikling for perioden 1953 til 1965
framgår at blant de mest utviklede, Belgia, Danmark, England,
Italia, Nederland, Norge, Sveits,
Sverige, Vest-Tyskland, Østerrike,
har Norge hatt den laveste økningen i lønnsnivået. Vi kommer
på sjuende plass hva angår veksten i gjennomsnittsinntekten.
Derimot rangeres _vi _ relativt høyt
når det gjelder produtivitetsøkningen, og stigningen i prisnivået
har vært relativt moderat. — Det
framgår altså ganske tydelig at
den norske arbeidskraften har
avfunnet seg med en gjennomgående svakere lønnsøkning enn
hva har vært tilfelle i de areere
vest-europeiske land.
Det låter ganske absurd når
våre ansvarlige innenfor både det
politiske og økonomiske liv, hevder at norske arbeidere må vise
moderasjon ved sine lønnskrav.
Truselen om at England skal
kunne styrke sin konkurranseposisjon i en slik grad at vår økonomi trues, virker også lite overbevisende, særlig når vi tar med i
betraktningen at landet viser den
laveste vekst i industriproduksjonen av samtlige av de mer framskredne vest-europeiske vestlige
økonomier. (The Economist, oct.
21, 1967).
På basis at hva vi har påpekt
overfor, vil vi uttale følgende:
Den britiske devalueringen kan
ikke tas til inntekt for at norske
arbeidere skal vise «moderasjon»
ved vårens inntektsoppgjer.
Norges sterke økonomiske stilling og de vedvarende veksttendenser tilsier at — også innenfor
rammen av vårt nåværende økonomiske system — vil en markert reaVaintektsøkning for lønnsmottakerne være høyst rimelig.

Gapet mellom lønnsinntektene
og fortjenesten på kapital øker
stadig — noe ikke minst det
ekstremt høye investeringsnivå er
uttrykk for. Bare kapitaleierne
har derfor interesse av «moderasjon» fra lønnstakernes side ved
vårens lønnsoppgjør.
SUF's faglige utvalg.

Gustavsen og devalueringa
Orienterings kronikk 25. november er
skrevet av Finn Gustavsen og handler om
devalueringa. Her tror jeg det er ting i
dette samfunnet Gustavsen ikke har forstått så godt. Han sier at Norge nå har
lidd store dkonomiske tap (hvilket ikke er
så sikkert, men det er andre ting jeg vil
ta opp her) og at alle norske borgere må
stå samlet om å rette på skadene.
Videre: "Ldnnstakergrupper med inntekter vesentlig over gjennomsnittet må finne seg i status quo eller beskjedne ldnnstillegg." Gustavsen kan da umulig ha ment
dette? Snakk om måtehold er fullstendig i
tråd med hdyre-sosialdemokratene ved
hvert ldnnsoppgjdr: "Arbeidere, nå må
dere vise måtehold. Hvis dere kommer
med for strenge krav, vil det ha store skadevirkninger på hele samfunnets dkonomi.
Vis ansvar!"
Det er aldri snakk om at kapitalistene
skal vise måtehold, noe de i folge sin natur heller aldri vil gjdre. Det er al,.
arbeidsfolk som driver pengespekulasjoner og skaper dkonomiske kriser, men det
er alltid arbeidsfolk som skal betale gildet. Dette mener vel heller ikke Gustavsen er riktig?
Jeg tror at hvis Gustavsen hadde vært arbeismann sjdl, så hadde han ikke sagt det
der om måtehold. Et sosialistisk parti
skal vel ikke stille seg på linje med kapitalistene, men med arbeidsfolk - eller
hva, Gustavsen?
Jorun Gulbrandsen.
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Alnni

Aksel Larsen har i mange år vært formann i Danmarks Kommunistiske Parti og leder av folketingsgruppa. Den borgerlige opinionen
ser ham som en av Folketingets dyktigste politikere. — Etterhvert
blir det klart at formannen og en stor gruppe rundt ham har utviklet
seg langt til hbyre for resten av partiet.
Larsen blir avsatt som formann og han og gruppa hans blir
1958 Aksel
ekskludert. Larsen-gruppa tar initiativet til dannelsen av Socialistisk Folkeparti. Larsen blir formann og har vært det siden. Utenom denne gruppa stbttes SF av pasifistene og skuffete venstresosialdemokrater. Partiet er erklærturnarxistisk".
Folketingsvalg. Knapt 150 000 stemmer og 11 mandater. Kommu15.11-60 nistene
mister sine seks og har siden ikke hatt representasjon.
folketingsgruppe rystes av indre kamper. 3 mann går ut slik
60-64 SFs
at gruppa tilsist består av 8 mann. Mange av pasifistene rundt
atomkampanjen kommer i opposisjon til partiet.
Under Kings Bay-saka tar Aksel Larsen offentlig avstand fra norsk
Høsten -63
SF fordi vi "veltet en arbeiderregjering".
Folketingsvalg. Drbyt 150 000 stemmer og 10 mann. Atompasifist22.9-64 enes Fredspolitisk Folkeparti kan stille til valg fordi det er oppmeldt av en utbryter fra SFs folketingsgruppe, men faller helt gjennom og har siden ikke spilt noen politisk rolle.
driver god valgkamp på boligforliket. Aksel Larsen lover vel1966 SF
gerne motstand mot momsen og ingen regjeringsforhandlinger.
22.11.66 Folketingsvalg. Drbyt 304 000 stemmer og 20 mandater.
Straks etter folketingsvalget går Aksel Larsen til regjeringsforÅrsskiftet 66.67
handlinger med Socialdemokraterne. Aksel Larsen uttaler til
pressen at han kan tenke seg NATO som et "redskap for avspenning med Ost-Europa", og er uklar om EEC. Etter sterk motstand
fra mange SF-medlemmer stoppes regjeringsforhandlingene. I
stedet lages en "samarbeidsavtale" for SF-Socialdemokraterne.
Av hensyn til "samarbeidsavtale" stemmer SF for momsen. For
Mars .67
fbrste gang i SFs historie stemmer man også for finansloven,
som inneholder forsvarsbudsjettet.
Vå ren .67 En sterk venstreflby vokser opp i protest mot luftebruddene og
samarbeidet som den mener Larsen driver for langt. Ledende
er folketingsmann Erik Sigsgaard, dessuten Pia Dam, Hanne
Reintoft og Kbbenhavns viseborgermester Willy Brauer. Et besiikende norsk SF-medlem er forbauset over å hore lite om
nord-sur-konflikten. Om dette skriver Aksel Larsen foraktelig.
"Den såkaldte nord-sbr-konflikt, hva nå det måtte være."
På partikongressen får venstreflbyen sine vedtak gjennom og
Sommeren •67
stor majoritet i partiledelsen. Aksel Larsen gjenvelges som
formann.

1955.57
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over utviklinga i
Hø sten •

67

1512.67
1612.67
17.12'67
Årsskiftet •

•

67-68

23.1.68

Motsetningene tilspisser seg, særlig over spbrsmålet om hvor langt
samarbeidsavtalen forplikter. Aksel Larsen-f16yen har 14 mot 6 i
tinggruppa, dansk SUF stOtter venstreflbyen. - Larsen-flbyen
starter eget fraksjonskontor og forlanger ekstraordinær kongress.
Mange lokallag Då venstreflOyen stOtter kravet for å få en avklaring.
Resultat: det nbdvendige minimum av partimedlemmer krever kongress - Aksel Larsen sier i fjernsyn at vesntreflbyen får stbtte fra
utlandet, "Gjett hvem fra t.". Seinere viser det seg at han mener fra
norsk SF, ikke Moskva eller Peking.
Larsen-gruppa i Folketinget stemmer for regjeringas forslag om å
ta fra arbeiderne det automatiske dyrtidstillegget som kommer
som et resultat av den danske devalueringa. Venstreflbyen stemmer
mot, regjeringa faller.
Partikongressens fbrste dag. Partiledeksens beretning forkastes og
folketinggruppas(dvs.Larsens)beretning godkjennes, begge deler
med 80 mot 76 stemmer. De 76 forlater motet for å danne et nytt
parti.
Partiet Venstresocialistene stiftes. Dansk SUF bryter med SF og
stbtter VS.
For å få stille ved folketingsvalget må VS samle 20 000 underskrifter,
over 30 000 samles for valget. Norsk SF og SUF bryter med dansk
SF, stOtter VS.
Foketingsvalg. VS får ca. 53 000 stemmer og 4 mandater. Aksel
Larsens SF får 11 mandater.

Socialistisk Folkepartis kongress,
Kristiansborg, København.

telegram
fra
S F

Sosialistisk Ungdomsforbund i Norge hilser Socialistisk Folkepartis kongress.
Vi gratulerer hovedbestyrelsen og de
"seks" med deres faste holdning over" Cr
en sosialdemokratisk regjering som motarbeider det arbeidende folks interesser. I 1963 sto SF i en slik situasjon
hvor vi hadde å velge mellom politisk
selvutslettelse eller å felle en sosialdemokratisk regjering. Vi har aldri hatt
grunn til å angre på at vi valgte det
siste. Med de beste ønsker for den videre kamp
Sosialistisk Ungdomsforbund
i Norge.
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Læreguttene o g

i ndu s tr ien
Nyrekrutteringa til industrien og den samfunnsmessige produksjonen foregår som regel gjennom læregutter og hjelpearbeidere.
For læreguttas vedkommende må de starte
på en læretid som oftest tar sikte på en fireårs utdannelse fram til fagarbeider-status, helst etter en avlagt fagprbve, best er
det selvsagt med svenneprdve. For å nå
fram til denne sluttformen for sin utdannelse, må de slite gjennom med hardt arbeidspress, skolegang osv. , under særs dårlige
leveforhold. Denne utdannelsen er basert
på klare formuleringer om at lbnnspålegg
foregår halvårsvis, dvs. at læregutter starter på en lbnn på 2-3 kroner pr. time gradvis framover i læretida til, i heldigste fall,
6-7 kroner når de er ferdig utlært.
Som læregutt blir en betrakta som selvforsorgende, dvs. foreldrene får klassefradrag
i skatten for sin sdnn/datter i arbeidslivet.
Sjdl skulle jeg ha hatt kr 2.89 pr. time forste halvår(som praktikant), mens læregutta

der jeg jobba hadde kr 2.32 pr. time. Det er
riktignok 2 år sia, men noe over 2,50 har
de i dag. Med 45-timers uke skulle dette
bli noe over kr 125 i uka. Hvilken ungdom
kan klare å leve på den ldnna?
Hjelpearbeiderne har atskillig bedre lbnrisforhold, til tross for at de ikke behbver å.
være noe eldre enn læregutter. Dette gjelder
særlig i begynnelsen, men seinere ligger de
lavere gjennomsnittlig enn en utlært fagarbeider i lbnn. Regelen er altså at læregutta
holder omtrent tariffen fram til de er ferdig
utdanna, så kommer de fram til fagarbeider
med hovere lbnn osv. En hjelpearbeider,
spesialarbeider , industriarbeider har ikke
på langt nær de samme gunstige lbnnsvilkårene, og utfbrer delvis en mer monoton arbeidspros sess.
Dette er akkurat hva kapitalistene bnsker,
nemlig å underbetale læregutta, og sdrge
for at rekrutteringa til fagarbeiderne minskes fordi det egentlig ikke trengs så mange
fagarbeidere (jamfbr industrialiseringssentraliserings-prossessen)som delvis deltar i industrien med langt hdyere lunn enn
en spesialarbeider, industriarbeider. Altså industriarbeiderne, hjelpearbeiderne
utfdrer arbeidsprossessen til en rimeligere
pris.
Hva med praktikanten? (Dvs. aspirant til
de tekniske skoler). Han er vel ingen arbeider! Dette er nettopp hva borgerskapet
prdver å innbille en. La oss se hva som
skjer med praktikanten; han starter med
en hdyere ldnn enn en læregutt, han deltar
på samme måte i produksjonsprossessen
riktignok, men ldrines mer, ikke i forhold
til arbeidsytelsen, men i forhold til hjelpearbeidere og læregutter. Han starter i
fdlge tariffen på tredje halvår, men dette
blir i liten grad etterfulgt. Han starter som
regel med hovere lbnn, dvs. han mottar
borgerskapets gunstbevisninger. Praktikanten innyndes hele tida med at han er noe
annet enn en vanlig arbeider; (når han er
ferdig med dette, da... osv.), bestandig
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med borgerskapets mål for bye; å forvalte
arbeiderne, og sikre produksjonen. Prakikanten som tekniker skal hjelpe til med å
framskaffe en mer rasjonell produksjon,
det vil si å kunne utbytte de klassiske arbeiderne på mer effektive måter. Tekniker. nes reelle situasjon er altså at de utfdrer
borgerskapets behov, teknikeren tar hånd
om det forberedende arbeidet, planlegger,
administrerer (iheldigste fall) og har tilsyn
med arbeidsprossessene. Her slår borgerskapet inn bresjen, fordi de moderne arbeidsprossessene har fort til at det oppstår nye avdelinger av arbeiderklassen,og
at dette har endret ldnnsmottakernes
struktur. Nye maskiner og ny teknikk
krever at det blir en relativ og absolutt
()king i tallet på arbeidere som er opptatt med åndsarbeid i den materielle
produksjonen. Det er altså et stdrre antall kvalifiserte teknikere og ingenibrer,
også vitenskapsmenn som arbeider i bedriftene.
Mekanisert og automatisert produksjon
skaper et behov for arbeidere som må
ha tilstrekkelig hdy standard i sin allmenn- og yrkesutdannelse. Samtidig reduserer masseproduksjonen arbeidet til
en serie monotone håndgrep som krever
oppmerksomhet og nervepress. Dette er
selvfdlgelig grunnen til at behovet for
fullt faglærte arbeidere blir mindre.
Funksjonene til tidligere fagarbeidere
kan man si deles mellom ingenibrer og
teknikere - og de halvlærte, hjelpemenn,
industriarbeidere og montdrer som utgjor hovedmassen av arbeiderne, sysselsatt i industrien.
Framleis silker borgerskapet å innynde
teknikerene med myten om overklassestatus, med drdrnmen om en plass
på toppen, med lunn som blir til gasje,
osv. som de nddvendige stimulanser. De-

res levesett er i bunn og grunn det samme, (arbeidere - teknikere) forskjellen
ligger altså i arbeidets karakter .
Mytens karakter har sitt utspring i produksjonsforholdene, deres karakter er
den samme. Arbeiderne er framleis nbdt
til å selge sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet og havner dermed alltid i en
direkte interessekonflikt med kjdperen
om prisen og arbeidsvilkårene. Derfor
er det i bunn og grunn framleis umulig
for arbeideren å solidarisere seg med
industriherrens mål, som alltid må være
mest mulig profitt, mest mulig utsuging
av arbeidskraften.
I denne konflikten mellom disse interessene og i samband med mest mulig effektivisering for profittens skyld, har politikken med myten om sosial bevegelighet
(overklassestatus) vokst fram, som en interessekonflikt m e 11 om de ansatte.
For både læregutter, industriarbeidere,
teknikere, kort sagt arbeidere gjelder det
å erobre friheten, ikke en undertrykkelse
under ansvar. Det gjelder altså ikke å
erobre "medbestemmelsesrett" i utsugningen av seg sji:51 ( jamfdr "Bedriftsdemokratiet") , men en avskaffing av utsugingssystemet.
Denne myten er holdt fram for å forhindre
at disse kravene i det hele tatt formuleres.

STEINAR HINKEL
Vålerenga SUF
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LEI AV

RIENERIN

SFs Ickulpresse vokser. Ukjent fer deg? Ikke så merkelig. Det er ikke
store :. reiene enna - små bladlapper her og der som kommer en gang i
måneden. Likevel bærer de umisskjennelig tekn av å ha livets rett.
Den politiske betydningen at SF utvikler en lokal presse kan knapt
settes høyt nok. Brukt riktig vil arbeidet med å -1..ge og spre en avis
utvikle den organisatoriske praksisen. Et felles debattforum kan sveise
SUFere og SFere sammen om den politiske linja. Ved å ta opp saker av
betvdnin 1:»'i stedet ska p er en godt 1.i.get og godt spredd lokalavis sterke bånd mellom SF-og SUFerne.
SUFere står sjølsagt i første linje nkr let gjelder både skrivinga og
spredninga av disse avisene. Ved å ta på seg dette arbeidet viser de
i praksis at de har utviklet lokallaa lengre en til bare å være distribusjonssentraler for valgmateriale fra høyere hold. To eksempler på
dette:
SFs f:lkesavis i Møre og Romsdal.
Den eldste og best etablerte SFavisa ? startet våren 1966. Har tatt
opp mye bra stoff, og dessuten en
god del interessant SF-debatt. Eksempel: Vår Mening har hele tida
vært
talerør for SFs nåværende disM
ff
d.s ‘
triktspolitikk. Abbonement kr. 10 9 pr. år. Send pengene til Vår Mening,
postgirokonto 92604, Verksbyen 11 9Sunndalsøra.

t krN G

SFs og SUFs fylkesavis for Rogaland.
Første nummer kom i august 1967,
avisa er stensilert. 3ortsett fra en
flause synes vi avisa har inneholdt
mye bra. Abbonememt kr 10 9 - pr. år.
Send pengene til: Tidskrittet Guernica, postgiro 30 69 69, Stavanger,
Hildevåg.

G
uernica

Ungsosialisten skal i kommende numre ta for oss SF-avisene ettersom vi
får dem tilsendt. Nestegang blir de ihvertfall avisa til Bergen SF.
Alle SUFere anbefales d støtte opp om clenne lokalpressa vår. Frisen
er ikke uoverkommelig, og du får et interessant innblikk i det som
skjer i SUF/SF andre steder i landet. Og det har du neppe noe vondt
av.
- Iskra.

Batefondet
LA IKKE HØYE BØTER STANSE
VI ETNAMDEMONSTRANTENE !

Kina-tur
SUF ARRANGERER kINA-TUR TIL SOMMEREN

Stø tt opp om bøte fondet
postgiro 20 51 88

Opp ly sntn ge r

.SUF• Å r Oslo

V's gt.
1

å
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IDEE3 Å TT
KVA TENER DET "VÅR SOSIALISME"
BEST Å DISKUTERE?

Kamerater!
Dette blir eit brev fra ein som ser
på betegnelsen "revolusjonær sosialist" som store ord, så store ord at
ein ikkje gjer seg fortent til ein
slik tittel bare ved å briljere med
utenatlærte Mao-sitater. Dette sjølsagt ikkje som nokon kritikk mot vår
tids sannsynlegvis største marxistleninist, men mot alle som legg hovedvekta på å karakterisere andre sosialistar som renegater og museumsgjenstander. Det er neppe via skjellsord vi kan diskutere oss fram til enighet.
Men over til eit par spørsmål vi bør
sjå nærare på:
Korleis skal vi gjera den velfødde
norske proletar klar over det sosialistiske samfunns overlegenhet? Har vi
resepten på å vekkje velstandsbjørnen
fra dvalen? Kva form for revolusjon
er det mulig å gjennomføre i eit velstandsamfunn og korleis? For vi er vel
alle enige om at det beste vi kan gjera for rettferdighet i verda, er å arbeide for å gjennomføre sosialismen i
vårt eige land?
Vil SUF "avvise" eitkvart samarbeid med t.eks. NKU? Så skriv red.,
men er det slik at vi samlar til klassekamp? Er ikkje parolen "Proletarer
i alle land, foren dere" kjent i våre
rekkjer? Ikkje så å forstå at det gjeld
samling uansett grunnlaget, men skal
potensielle sosialistiske organer avvises på forhånd?

3) I Ungsosialisten ser vi at enkelte
kamerater har eitt stort nyttårsønskje: å få sjå pasifistane som museumsgjenstander. Faktisk trudde eg SUF såg
på eikvar form for militærnekting som

ein fordel - i det minste i dagens
norske situasjon.

Tilslutt

to forslag til faste postar:
Opprett ei fast spalte for begrepsklargjøringar.
Presenter arbeiderledere for oss,
utenlandske og norske.

eratsleg h

med m i Kragerø
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DEBATT
REVOLUSJON I VELFERDSSAMFUNNET

En stor gruppe innen SUF blir kalt og
kaller seg selv revolusjonære. Revolusjonen er for dem den beste og eneste
måten å få gjennomført sosialismen i
Norge på. Andre grupper innen SUF virker mer forvirret eller skeptiske når
det gjelder revolusjonspratet; hvor
reell er egentlig en revolusjon i velferds-Norge.
"NÅ" har allerede utpekt Inge Auestad
som revolusjonens leder i 1973. "NÅ"
tar altså dette meget spøkefullt, i
motsetning til mange innenfor SUF.
Enkelte virker faktisk som om de går
med små datolapper i innerlomma.
Jeg er blant de forvirrede når det
gjelder revolusjonstanken, - og blant
de mer skeptiske.
Vi har hatt en rekke politiske revolusjoner gjennom historien. Revolusjon
betyr omvelting av den bestående orden
og opprettelse av et nytt system. De
tidligere revolusjoner har brutt ut
som en følge av et sterkt krav fra en
undertrykt majoritet overfor en makthavende minoritet. Felles for de tidligere revolusjoner, er at de oppsto
som en følge av en gjæring gjennom
lengre tid, som plutselig ga seg konkrete utslag, når massene fikk en leder med konkrete ider som ville kjempe
deres sak.
Hvilket grunnlag for en revolusjon
finnes i Norge i dag? Hvilket massekrav er det snakk om? At det finnes
utnytting av den norske arbeiderklassen her i landet er et faktum, men
føler den norske arbeider seg utnyttet? Er det naturlig at en mann som
bebor en moderne leilighet med sin
kone og sine barn, har bil og TV og
spiser seg mett hver dag? Jeg tror
den norske arbeider viI le om noen

påstår at han blir utbyttet av sin arbeidsgiver.
Selv om det finnes en skjevhet i vårt
samfunn på denne måten, viskes den ut
sammenliknet med andre land. Uttrykket
"Proletarer i alle land, foren dere!"
Betyr ikke det samme i dag som for
hundre år siden. Arbeidere i Norge er
noe helt annet enn arbeidere i Nigeria,
Brasil eller India. Dersom enkeltes
dystre spådom om en framtidig verdensrevolusjon går i oppfyllelse, vil den
hvite norske arbeider stå på samme side som sin hvite norske arbeidsgiver.
Den norske sosialistiske revolusjon
vil bli en kapitalistisk revolusjon,
dersom det er vårt eget lille skjeve
lønnsforhold som setter revolusjonen
i gang. En revolusjon under mottoet
"Produksjonsmidlene til folket" vil
medføre en utjevning og økning av arbeidernes levestandard. Det eneste de
nåværende "revolusjonære" innen SUF
synes å tro appellerer til arbeidernes revolusjonsønske, er egennytten,
- enda mer penger til arbeiderne.
Jeg tror ikke på denne revolusjonen.
Jeg tror ikke folket gidder, jeg tror
ikke folket har behov for den.
Norges arbeiderklasse er mett og opplyst. Den har overskudd til å interessere seg for hva som skjer av nød og
elendighet i andre deler av verden.
Den eneste måten SUF kan påvirke arbeiderne på er ved å angripe deres
samvittighet og solidaritetsfølelse
med verdens undertrykte. Arbeiderne
i Norge i dag har nemlig overskudd
til å unne seg en samvittighet.
Det er fullstendig sinnsvakt å pådytte norske arbeidere illusjonen om de-

neste side

11/1
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DEBATT
fra forrige side

[:›

res fellesskap med de lidende undertrykte i andre land. Da ville de ikke
tro på de andres lidelser, siden de
har det så bra selv.
Revolusjon eller ikke revolue:Gn, I hvert fall ikke på det grunnlag, enkelte innen SUF synes å ville starte
en.
Toril I3reke

OM UNGSOSIALISTEN

Ungsosialisten skal være et åpent og
saklig debattorgan for SUF. Etter å
ha lest første nummer sitter jeg igjen
med et forvirret inntrykk, og jeg er
skremt.
Hva er målet? Hva er det vi i SUF vil
oppnå?
Skal vi konsentrer oss om våre konkrete oppgaver, motarbeide norsk medlemsskap i NATO, vise vår solidaritet med
den tredje verden og gi vår fulle
støtte til FNL, sette dette i perspektiv og se det i relasjon til norske
forhold, eller skal vi snakke om "revolusjonen"?
Er det noen som tror at revolusjonen i
Norge kommer i morgen, er det noen som
tror at den norske arbeiderklasse en
natt reiser seg og overtar fabrikkene
ved våpenhjelp?
Er det en slik revolusjons-romantikk
vi i SUF skal vise som vårt ansikt utad, er det det vi først og fremst skal
konsentrere oss om?
Ungsosialisten nummer 1 er skremmende.
Den er skremmende fordi den er ensrettet og innadvendt, den savner bakgrunn

i aktuelle situasjoner. Det virker umdddelbart som om bladet ikke vet hvor
det står og hva det står for, og før
det er klarlagt er det umulig å skape
en åpen og interessant meningsbryting.
Man snakker kjekt om minoritetens rett
og viktigheten av at alle er enige.
Er det ikke viktig.:; at vi som tilhører
den samme politiske ungdomsorganisamange
sjonen, men som er uenige
punkter har anledning til å snakke
sammen om disse? Er det da ikke galt
at et organ som Ungsosialisten gir seg
til å konformere oE standardisere alle
medlemmenes syn?
Hvis Ungsosialisten skal være et debattorgan for SUF' ere må vi forme vare
standpunkt klart, vi m5 snakke et språk
som alle i SUF kan forstå. Vi mi't være
villige til å respektere hverandres
mening. Snakket om svinelærshansker er
infantilt og uinteressant.
Debatten bør være saklig og hindre at
Ungsosialisten virrer like fastlåst
og ensrettet som nr. 1.
Skal Ungsosialisten også representere
SUF utad, må, vi ha klarhet i vare linjer, og forsøke å flytte debatten til
et annet og mer realistisk nivå. Sigurd Allern og Einar Knutsen bl.a. har
i dette nr. vist at det går an.
larianne Dahl

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

32

DEBATT

RED SVARER
Til Marianne Dahl.
Ungsosialisten har aldri pr6vd å konformere eller å standardisere alle medlemmers
syn. Som Marianne Dahl er jeg interessert
i å skape et debattorgan. Men: Dette var forste nummer av en i grunnen n y avis som
var ukjent for flesteparten av SUF's medlemmer. Dette gjorde det av lett forståelige grunner vanskelig å lage et virkelig debattorgan av fbrste nummer.
Til Torfinn Syftestad
Naturligvis er parolen "Proletarer i alle
land, foren dere" kjent i våre rekker, og
SUF vil naturligvis ikke avvise samarbeid
med sosialistiske organisasjoner. Men de
av oss som kjenner NKU, vet at det ikke
er noen sosialistisk organisasjon. De medlemmene som er igjen i organisasjonen
(det kan toppen dreie seg om 50-60 stykker), kan uten at man tar munnen for full
kalles forrædere mot arbeiderklassen, og
slike folk hverken kan eller vil SUF
samarbeide med.

EMNEORDSKIFTE

Gratulerer Ungsosialisten med den nye
formen.
Særlig synes jeg det er en god ide å
la de forskjellige numrene behandle
et spesielt emne. Tidsskriftet HUMANUS
hadde f.eks. nylig et spesielt abortnummer.
Astor Larsen, derimot, har evnen til
skjære gjennom det vesentlige og lage
et Torild Skard-nummer.
Håper man i framtida også kan ta opp
andre interessante emner. Neste nummer
kan f.eks. handle om Ola Bonnevie.
Mathilde
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DEBATT
XTIF-La 1 lericil-t r

eYOlu sjon

Få talere har gjort et stbrre inntrykk på underteknete enn Isaac Deutscher da han talte
på 10.desember-arrangementet i Oslo for
vel et år sia. Klart, overbevisende, men med
gjennomgripende marxistisk analyse avdekket han de forhold som gjorde seg gjeldende
i Vietnam. I boka om de femti år som har
gått sia oktoberrevolusjonen skuffer han
heller ikke. Langt fra alle på venstreflbya
i norsk politikk vil være enig med ham i
den analyse han gibr av begivenhetene som
fulgte revolusjonen. Nettopp derfor kan og
bor boka provosere til debatt blant norske
sosialister.
Kortfatta og klar er analysen han foretar
av årsakene som leda fram til oktober. Han
tar for seg de iboende motsetninger som
den nyoppretta staten hadde å stri med,
motsetninga mellom musjikenes individualisme og arbeidernes kollektivistiske innstilling. Ved borger- og intervensjonskriger blei proletariatet så godt som utrydda
og lederne måtte utbve proletariatets diktatur på vegne av den klasse som i realiteten
nesten ikke lenger eksisterte. Byråkratiets
diktatur erstattet proletariatets diktatur,
det festnet seg og har kanskje vært den
mest framtredende årsak til den utvikling
som har vært den karakteristiske, statskapitalisme innad og i realiteten ingen stbtte
for gjennomforinga av sosialisme utad.
Som trotskist er han uhyre krass i sin kritikk av Stalin, hans "sosialisme i ett landpolitikk og ledemålet som var å trygge Sovjets sikkerhet, gjennomfbrt ved en alltid
streben etter status quo. Nettopp dette avsnittet om Stalin og opprettholdelsen av et
nasjonalt og internasjonalt status quo bor
kunne virke provoserende. Det forundrer
meg at de som så varmt stbtter Stalin faktisk står for den politikk som Stalin prbvde
å hindre i å bryte gjennom. Det må være
en inkonsekvens her, så sant man velger
ikke å trekke Deutschers "trotskistiske"
analyse i tvil. Deutscher setter nok sakene
på spissen enkelte ganger, men det er historisk umulig å motbevise hans hypoteser

om at sosialismen flere steder i Vest-Europa kunne vært gjennomfort om det ikke
hadde vært for Stalins inngripen. Han mener at det tyske venstre og det tyske kommunistparti lot seg lede av Stalin inn i kapitulasjonen i 1933, at de som fbr den tid hevdet at nazistyre ville fore til verdenskrig
blei skjelt ut av Moskva for å være "panikkmakere, krigshissere,det tyske proletariats og Sovjet-Samveldets fiender". At
forfatteren var part i saka kan kanskje bidra til å sette uttalelsene i et riktigere relieff, men for de historisk interesserte bor
de fore til nærmere analyse.
Om perioden fra krigens slutt sier Deutscher
blant annet: "Krigens revolusjonære etterdbnninger var der. A holde dem wider kontroll og redusere dem til et minimum, det
var Stalins, Roosevelt og Churchills hovedbekymring i Teheran og Jalta. De tacklet allianseproblemet i det konvensjonelle diplomatis ånd og delte ut og trakk opp grensene for sine respektive innflytelseområder."
Han tar for seg gjennomforinga av sosialismen ovenfra i Ost-Europa, og kommunistenes deltakelse i deGaulles og Gasparis etterkrigsregjeringer og derved deres bidrag til
avvæpningen av motstandsbevegelsene og
han sier: "På denne måten ble de revolusjonære muligheter i etterkrigstida realisert,
men på en forvridd måte, over hele Ost-Europa, og de ble opphevet i Vest-Europa. S
ledes arbeidet stalinismen for å skape en
fastlåsing av klassekampen, slik at diplomatiet kunne sikre fredelig sameksistens mellom motstridende samfunnssystemer." Kontinuiteten fram til i dag kan lett spores.
Han tar for seg så mange problemer, blant
annet i forhold til Kina, men det vil fore for
langt å ta det for seg her. Når Deutscher
snakker om en ufullendt revolusjon så er
det tydelig det er på både det nasjonale og
internasjonale plan han sikter.
Isaac Deutscher: Den Ufullendte
revolusjon 1917 -67
E. Selmer.
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Flyplassen i Aden 29. november 1967: Noen
og furti britiske kommandosoldater leper
bortover landingsstripa med maskinpistolene
skuddklare. De forsvinner raskt inn i et militærfly med motorene i gang. Siste mann, en
major, snur seg i flydbra, vinker til noen arabere på flyplassen og roper "Gratulerer:"
Dora smeller igjen og flyet tar av. Dermed
forsvant den siste britiske soldat fra Aden
etter 129 års kolonistyre. Dette markerer
det hittil forsmedeligste nederlaget for den
britiske imperialismen. Mens "frigjeringa"
av de fleste andre koloniland ble feiret med
storstilte seremonier og taler fulle av floskler, artet det engelske tilbaketoget fra Aden
seg som en flukt i panikk.
Bakgrunnen for frigjeringskampen er å finne
i Londons plan om oppretting av den "Sbrarabiske Fbderasjon", ei sammenslutting av
kronkolonien Aden og 16 protektorater
langs surspissen av Arabia-hal ybya, styrt
av eneveldige og reaksjonære herskere. Dermed håpte England å bevare kontrollen over
oljekildene i området, og å holde de radikale
arbeiderne i Aden-området i sjakk. Bare om
lag 2000 mennesker arbeider i oljeanlegga,
men over 90% av eksporten fra området be-

står av olje og ymse petroleumsprodukter.
Folket bnsket imidlertid ikke å la seg styre
av de fbydale sjeikene og sultanene, sporene
fra protektoratene skremte. Her var nemlig
regulært slaveri tillatt helt til for noen måneder siden, i strid med alle internasjonale
avtaler.
Frigjeringskampen ble ledet av to organisasjoner. Den eldste, Fronten for frigjering av
det okkuperte Sur-Jemen (FLOSY), hadde
sitt utspring i fagforeningene og det sosialistiske folkepartiet i byen Aden. (Fagforeningsvirksomhet og politiske partier var forbudt i resten av området). Fronten var meget
sterk i byen Aden, meny etter revolusjonen i
Jemen i 1962 og opproret i Radfanområdet
nær grensa til Jemen i 1963-64,ble virksomheten forbudt, og lederne med formannen i
Abdullah al-Asnag i spissen gikk i eksil i
Kairo eller Sana'a.
FLOSY har alltid vært sterkt Nasserorientert, og har mottatt stette fra. Kairo. Det har
også FLOSYs rival, den Nasjonale Frigjbringsfronten, NLF, men denne organisasjon-ens stette til Nasser har vært mer betinget.
NLF ble dannet hbsten 1963, og da den ikke
var umiddelbart forbundet med Radfar-opprbret, fikk den operere Legalt til juni 1965.
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Enhver kommunist må innprente seg den sannhet at
"den politiske makt ligger i geværet"
Mao Tse-tung (1938)

Forbudet kom da den britiske hdykommissæren nær ble drept ved et attentat. Imens hadde NLF utnyttet den legale perioden til å
skaffe seg en sterk innflytelse på bekostning
av FLOSY. Noe som ikke gjorde FLOSYs
stilling bedre, var at marionettstatsministeren helt til september 1965 i den "Sbrarabiske Fdderasjon", Abdul Quawee Mackawee, sluttet seg til FLOSY og ble en av dens
ledere. FLOSY sto også svakt rent programmessig,da NLF kunne vise til sitt program
som gikk mye lenger i sosialistisk retning.
Fdlgen av dette var at initiativet i frigjdringskampen gikk over på NLFs hender, og
denne organisasjonen sto også fram som
seierherre da britene flyktet. FLOSYs ledere er fortsatt i eksil i Kairo eller Jemen,
og har liten innflytelse, da mange av FLOSYs
kadre ble drept i kamp med NLF-styrker i
byen Aden og i noen sjeikddmmer umiddelbart for frigjeringa. Den eneste maktfaktoren av betydning i Sdr-Jemen i den nærmeste framtid er altså NLF.
Kan en nå vente seg et dynamisk, sosialistisk regime som kan sette et eksempel for,
og eventuelt knuse de fbydale og reaksjonære regimene i Muskat og Oman, Bahrein,
Qatar og småstatene i Trucial Oman? Neppe. Sjel om NLF kan reknes som den mest
radikale av de to nasjonalistgruppene, er
den ikke lenger til venstre enn araberland
som Algerie og Syria. Disse landa utmerker seg ved en forholdsvis progressiv utenrikspolitikk og en innenrikspolitikk som
silker å hindre at utenlandske konserner
får for stor makt. Det disse regimene imidlertid ikke gjdr, er å satse på massene, og å skape en sosialistisk bevissthet
blant folket. Av den grunn er det fritt
spill for borgerlige karrieremakere som
under dekke av sosialistisk fraseologi infiltrerer den profesjonelle hæren, det eneste maktmidlet i Algerie og i Syria, Våpen er heller ikke blitt delt ut til massene
slik at folket kan forsvare seg i tilfelle av
imperialistisk angrep eller indre undergraving.
Foreldpig tyder ingenting på at Folkerepublikken Sdr-Jemen vil slå inn på en virkelig
aktiv sosialistisk politikk. Et sitat som det-

te fra Qahtan as-Shaabi(president for folkerepublikken og formann for NLF) lover ikke bra: "Vi er arabiske nasjonalister og
pragmatiske sosialister". I tillegg korr.
mer de krampaktige forhandlingene mellom
NLF og England i de siste dagene av november, hvor NLF stikte å sikre seg noen
millioner pund i "dkonomisk hjelp". En skulle tru at erfaringene fra annen britisk og
nord-amerikansk utbyttingshjelp skulle
gjbre lederne for NLF mer tilbakeholdende.
Enda en betenkelig ting er offensiven den
ser-arabiske hæren (under NLF-kontroll)
gjorde i oktober og november mot de to
eneste sjeikddmmene under FLOSY-kontroll. Denne offensiven ble ledet personlig
av den britiske dverstkommanderende i
Aden, brigadegeneral Jack Dye.
Disse noe pessimistiske betraktingene må
imidlertid ikke få oss til å se bort fra den
heltemodige kampen folket i Sdr-Jemen
har fdrt mot okkupantene. For å illustrere
den effektive folkekrigen mot kolonimaktene,
er disse tallene gitt av forsvarsminister
Dennis Healy i underhuset sist oktober ganske avslbrende. De oppgir britiske militære
tap (ddde og sårete). Sivile britiske tap, likviderte arabiske angivere og andre uskadeliggjorte banditter er ikke tatt med:
1964: 44 britiske soldater drept eller såret
1965: 155 britiske soldater drept eller såret
1966: 322 britiske soldater drept eller såret
1967: (jan.-aug.) 440 britiske soldater drept
eller såret.
Merk: Verken tapene fra Radfan-krigen
eller de britiske tapene de tre siste(og verste;) månedene i Aden er tatt med her, da
de ennå ikke er offentliggjort.
Sjbl om de nåværende lederne i Sdr-Jemen
skulle mangle viljen eller evnen til å lede
utviklinga i sosialistisk lei, må en likevel
vurdere de siste hendingene positivt. Kolonimakta er regelrett flyktet, og den fdydale
samfunnstrukturen er fullstendig knust. Dette er viktige forutsetninger for ei utvikling
mot et sosialistisk samfunn, og vi kan rekne
med at folket i Sdr-Jemen fortsatt vil kjempe for dette målet.
Harald Dahl
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Devise: Vi har marxismeneninismens våpen med kritikk og selvkritikk. Vi kan
kvitte oss med dårlige vaner og beholde de gode.
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