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HÅND I HANSKE ELLER OPPORTUNISME OG
MARKEDSFØRING.

SF-VELGERE I OSLO
Over 23000 velgere i Oslo støttet ved siste
stortingsvalg SF's politikk. Dersom det lykkes SUF-gruppen å erobre Oslo SF på årsmøtet for en ganske annen politikk, kan
disse velgerne bli stående uten parti å
stemme på til høsten. 0ette kan unngås
ved at SF-velgere i Oslo trer inn i partiet
som medlemmer.
Da vil partiet også få den styrke som tilsvarer den store velgermassen.
Interesserte kan melde seg ti!
SF-AKSJONEN —69,
Postboks 0!1, Abildsø, Oslo 11,
Tlf. 333;012; Postgiro 2ere~.
Aksjonen støttes av Stortingsgruppa, sentralstyrets flertall, faglig utvalg,
17 av 21 lagsformenn i Oslo.

SUF i gang med kuppforsøk i
.- osb sFi
Overstående oppslag gikk over fem
spalter på forsida av dagbladet 8.
januar i år.Teksten i oppslaget forøvrig tok ord for ord opp igjen
høyrefløyas hykleriske hylekor om
"masseinnmeldelser av skoleelever"
og "SUF-kupp".Dette for å lage et
røykteppe over "SF-aksjonens" masseinnmeldinger av alle slags borgere,
og det var helt i tråd med høyrefløyas ønsker.Oppslaget bereddde
faktisk grunnen for den tospalters
annonsen som er gjengitt til høyre.
Den kom tre dager seinere
på forsida av Dagbladet.
"Onkel Håkons lyserøde kaniner"

MELD I1EG INN I SF
er de langt fra moderate,men lands.
møtet avviste fremstøt fra teoretikere
i Oslolagene som ville gjeninnføre
sosialismen
Men det var ikke bare fra Oslo det
kom opposisjon:
Arbeiderpartiets formenn,Trygve Bratteli,fikk en klar og utvetydig henstilling fra en Tromsutsending som
under stormende munterhet erklærte:
"Kamerat Trygve kommer oppover på fredag.Ta med deg kjeledress,så skal vi
vise deg noen arbeidsplasser."

På annet sted i UNGSOSIALISTEN har
vi behandla AUFs landsmøte,men for
å fylle ut bildet,kan det være moro
å se hva borgerpressa,i dette tilfelle
Aftenposten,skrev.Vi siterer:
"Selv om helgens ekstraordinære landsmøte i Arbeidernes Ungdomsfylking resulterte i en mer ytterliggående utenrikspolitikk,ble de to landsmøtedagene
som helhet utvilsomt en seier for de
"moderate" krefter i ungdomsorganisasjonen.I forhold til Arbeiderpartiet
-

DEN SKAL IKKE KASTE NAPALM SOM BOR I
GLASSHUS
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de morke menn på hjørnet. SUF vor de eneste som ikke møtte opp

Politi-flause i

ambassadesaken
Løslatelsen søndag kveld berget de mistenkte. - Storjakten
medlemsskarer forpurret
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Kaldt å være
ambassadevakt
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— Det er tamen .art.

Om kvelden den femte januar i år viste
norsk ungdom sin avsky for den amerikanske imperialismen,ved at de i forhindelse med Humphreys besøk i Oslo
kastet inn en rekke vindusruter i den
amerikanske ambassaden under slagordene:
"Ingen massemorder på norsk jord" og
"Seier for FNL".
Demonstrasjonen er en ny manifestasjon
av det norske folkets hat mot de amerikanske undertrykkerne.Slike og andre
aksjoner vil ikke la seg stoppe før
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Mens vi venter på SUF:

(.81,

_

•

.

den amerikanske imperialismen endelig
er knust av verdens folk.Intet folk i
verden vil la imperialistene få et
øyeblikks ro,de vil alltid være forfulgt av dem de undertrykker.Verdens
folk vil ikke la seg stoppe verken
av USA-imperialismen eller av deres
lakeier.I Norge betyr det at uansett
hvor mange politifolk Elisabeth Schweigaard-Selmer setter til å passe på sin
herres hus,vil han få det han fortjener.
Moralen må bli:IKKE KAST NAPALM NÅR DU
SITTER I GLASSHUS:

Redsel for fagopposisjonen i DNA
Under overskriften "Kommunist-og SF-ledere gir
støtte til Borten" skriver "Tillitsmannen"
("fagblad" utgitt av DNA):
"Hva sysler så lederne i SF og NKP med i denne
tiden?SF-lederne mener at de og ikke LOs egne
medlemmer skal forme det nye handlingsprogrammet.
Denne jobben vil SF-lederne gjøre sammen med
SFssstudentorganisasjon,som har kastet alle demokratiske spilleregler på båten:
NKPs leder er heller ikke snau.Han skal organisere en fagopposisjon i samarbeid med sin egen
og SFs studentorganisasjon:At de på denne måten
står sammen med borgerlige elementer i strid
mot fagbevegelsen ser ikke ut til å bekymre dem.

Men det bør være et tankekors for dem,som påstår at de står på ytterste venstre fløy i samfunnet,at de alltid gir sin støtte til ytterste
høyre gjennom sine splitelsesopplegg.
Slik ser
Arbeiderpartiet vil vinne valget trass i at
NKP og SF1S ledere sysler med reaksjonære opplegg til fordel for Bortenregjeringen."
Slik ser altså DNA-pampene på forsøk på å danne
en opposisjon mot pampeveldet i LO,for å avskaffe klassesamarbeidet og sette klassekampen og
arbeidernes interesser i høgsetet.At klassekampen gavner Borten-regjeringen eller andre borgere
er det vel bare DNAs fanatiske anti-sosialister
som kan få seg til å skrive.
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LEDER:
"SOM ILD OG VANN"
Krisa i SF skjerpes.
Motsetningene i SF er nå tilspissa som aldri
før.Lenin sa at i 20 år kan utviklinga liksom
stå stille - og deretter kan 20 års hendelser
presses sammen på like mange dager.Dette
kunne godt vært skrevet med tanke på den
siste tidas utvikling i SF.
Presset fra de økte motsetningene har fått
enkelte høyreledere i partiet til å kaste
maska fullstendig.I korstoget for å bevare SF
som "demokratisk" parti (på linje med Høyre
og DNA) har de knust alle illusjoner om det
formelle partidemokratiet i SF sjøl,og innført reint lovløse tilstander.
For å sikre seg flertallet har de gitt sine
kaniner ordre om å ta alle metoder i bruk.
Bare "sikre" folk må innkalles til årsmøter i
lokallaga,der dette likevel ikke går,splitter
man laget og slår fast at høyrefløyens
fraksjon må velge landsmøterepresentantene.
"Uønskete elementer" er blitt silt ut i døra
til årsmøtet ved at man spurte hver enkelt om
vedkommende var "for eller mot splittelse med
SUF" - de som var mot,slapp ikke inn !For
sikkerhets skyld har man flere ganger tilkalt
politivakt,med påskudd om fare for "SUF-opptøyer og ruteknusing."
Det må derfor ikke forbause noen at SUF-ere i
stort antall nå blir regelrett ekskludert fra
"partiet uten eksklusjonsparagraf",og ellers
hindra fra å bruke sine vedtektsfestete rettigheter i SF.Til gjengjeld er SF åpna på vidt
gap for enhver som erklærer seg villig til å
bekjempe SUF.Delvis gjennom tekstreklame og
delvis gjennom betalt reklame i borgerpressa
blir motstandere av SUF piska inn i hundretall.Hvem som helst kan ringe til SF-aksjon
69 i Oslo og be om å få - la oss si 20 medlemskort - og han får det
Høyrefløylederne har avslørt seg som de reine
lakeier for borgerskapet.Den røde djevelen er
malt på veggen,og under McCartyismens antikommunistiske banner manes akademikere og
småborgere til kamp for "friheten".Så sterkt
som kapitalismen ennå står her i landet kan
det neppe forundre noen at SF-aksjon 69
klarer å oppnå en viss kvantitativ suksess.
Det kvalitative står det svakere til med,som
det alltid har gjort på den borgerlige sida.
To uforenelige linjer ?
I denne situasjonen har det blitt et flittig
brukt argument at SUF-folka ønsker splittelse,fordi motsetningene i bevegelsen er
blitt framstilt omtrent som følger :

I SF finnes det to linjer,en revolusjonær og
en reformistisk.Reformistene hevder at de
går inn for sosialisme gjennom stortinget,
derfor vil de gjøre SF til en rein valgmaskin,og vil opportunistisk bekjempe alt i
partiet som kan "skremme" den "offentlige
oppinion" (dvs. "folkemeininga" slik den
forvrenges,forfalskes og delvis også faktisk
dirigeres av borgerskapets presse og kringkasting.)
De revolusjonære innser at folket bare gjennom sjøl å reise seg kan skape sosialismen.
Derfor vil de alltid kjempe for å vekke folket,og kan aldri gå med på å opportunistisk
skjule sine meninger for arbeidsfolk,kaste
dem blår i øynene ved å hevde muligheten for
"fredelig overgang til sosialismen".De vil se
stortinget bare som en talestol (som må avsløres innenfra !),de vil kjempe for å skape
et sterkt og kampdyktig parti,og se den daglige kampen ute blant arbeidsfolk som langt
viktigere enn valgkampen.
Disse to linjene kan aldri forenes i det
lange løp,for det den ene setter opp som
riktig og nødvendig,setter den andre opp som
falskt og forkastelig.De er antagonistiske,
som ild og vann.Den reformistiske fløyen vil
aldri kunne finne seg i at den revolusjonære
overtar,men vil forsøke å kaste den ut.Klarer
den ikke dette,vil den sjøl gå ut,før den vil
fortsette i et revolusjonært parti.
Betydde dette at SUF ønsket at SF skulle
sprenges ? Nei,det betydde det ikke.SUF har
alltid ønsket enhet,og har kjempet for at
motsigelsen skal løses gjennom metoden med
diskusjon og overbevisning.Det kan snarere
sees som et forsøk på å lage en objektiv
analyse av de virkelige mulighetene.Det har
vært det enkelte har kalt "en pessimistisk
forutsigelse".
Denne analysen ser etter de siste hendingene
meir og meir ut til å ha vært grunnleggende
riktig. Som alltid i arbeiderbevegelsens historie, ser det ut til at motsigelsen mellom
opportum
Denne analysen ser etter de siste hendingene
meir og meir ut til å ha vært grunnleggende
riktig. Som alltid i arbeiderbevegelsens historie, ser det ut til at motsigelsen mellom
opportunister og sosialister er uforsonlig.
FoRrS,

-esj
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SUF kjemper for enheten.
SUF vil likevel fortsette kampen for enheten
til siste stund. SUFs plattform for enhet i
partiet er, nå som før: Ingen politiske krav
fra SUF til SF. Bevegelsen består av to organisasjoner, SF og SUF — ingen av dem må
splittes. Såkalte "SFu"-grupper, enten de
kalles det eller "ungdomsgrupper innafor de
enkelte partilag" — betyr en splittelse og
må avvises. Både reformister og revolusjonære
må kunne stå i begge organisasjoner med fulle
medlemsrettigheter, motsigelsen avgjøres
gjennom metoden med diskusjon og politisk
kamp. De lovløse tilstandene må fordømmes av
landsmøtet i SF.
For å understreke viljen til å komme fram til
en rimelig løsning, gikk SUFs gjester på SFs
ekstraordinære landsstyremøte 25-26 januar
med på å sende ut en erklæring, som seinere
er tiltrådt av SUFs sentralstyre. Der blei
det igjen slått fast at SUF står på dette
standpunktet, og er villig til å gi rimelige
garantier med tanke på fortsatt enhet. Det
blei tilmed slått fast at man ville arbeide
for en nyvurdering av vedtaket i SUF-stud,Oslo, om at medlemmer av Sos.stud,Oslo, ikke
samtidig kunne være medlemmer av SUF-stud,
dersom alle "SFu"-grupper forøvrig ble avvist. (Sos.stud,Oslo, er i høst blitt overtatt av ei "SFu"-gruppering som aktivt og
åpent bekjemper SUF.)
Mulighetene for enhet etter SF-landsmøtet er
usikre. Men høyrefløyledernes lovløse og nedrige spill har likevel også gode sider. Ærlige folk, som får øynene opp for hva slags metoder som brukes, drives uvilkårlig til venstre. Det er ingen overdrivelse å si at høyrelederne har skapt flere venstreorienterte folk
i partiet i de to siste månedene enn SUF har
klart ved sin agitasjon i SF i de siste to
åra.
På den andre sida må høyrefløyledernes metoder
også skape usikkerhet og splittelse innen høyrefløya sjøl. Sånne motsetninger har allerede
vist seg i sjølve reaksjonens høyborg — stormtroppene i "SF-aksjon 69". På lengre sikt er
høyrefløyen et enormt korthus, dømt til å rase
sammen — til å splintres opp og gå under.
Situasjonen for SUF er lys. Organisasjonen er
alltid blitt styrka av de stormkastene reaksjonen har piska opp. Laga står samla bak vedtaka fra det 5. landsmøtet, og de fleste steder hersker optimismen. Vi veit med sikkerhet
at det er sant som formann Mao har sagt det:
ALLE IMPERIALISTER OG REKASJONÆRE ER PAPIRTIGRE:

nene er så grove at vi ikke lenger kan tie.
Vi trekker derfor fram noen av de groveste her,
for å stemple dem som det de er.
1) Det blir sagt at fire medlemmer av sentralstyret i SUF har uttalt til vedkommende, at
dersom ikke en bestemt SUF-er og SF-er, Sigurd
Allern, blir nominert fra Oslo, vil SUF gå til
valgbnikott!
I samband med dette må vi understreke følgende:
Hverken sentralstyret eller noen annen ledende instans har drøfta hvilken kandidat som
burde støttes foran nominasjonen i Oslo, dersom vi framleis har fått høve til å jobbe i
partiet på det tidspunktet.
Representanter for SUFs sentralstyre har på
fellesmøte med sentralstyret i SF og på andre
steder klart gitt uttrykk for at dersom det
ikke blir splittelse, vil det ikke bli tale om
valgboikott fra SUF. Det eneste man reserverte
seg mot, var å drive aktivt valgarbeid for
kandidater som angrep SUF åpent under valgkampen. Dette har vi ment var en rimelig pris
å betale for et forent parti.
c) Ingen medlemmer av sentralstyret har uttalt seg til vedkommende som han hevder. Påstanden er usann fra ende til annen. Den er
enten et produkt av et sykt sinn eller en bevist, sjofel løgn.
2) Denne partilederen på høgre fløy har også
påstått at det bare er en (navngitt) arbeider
i Oslo/Akershus SUF,"og han har nå meldt seg
ut." Resten av medlemmene er "ungdomsskoleelever og gymnasiaster" som "manipuleres" av
"kynisk dyktige studenter".
Dette er også en løgn som tar sikte på å sverte
SUF. Av Oslo/Akershus SUFs nærmere 1000 medlemmer er over 200 i lønna arbeid(utenom våre
oppofrende kamerater på trykkerimaskina, "offset-arbeiderne" som vedkommende bakvasker hånlig kaller dem). I fylkesstyret er over halvparten fagorganiserte arbeidere. Liknende forhold finner vi i SUF mange steder i landet.
3) Vi har dessuten fått rapporter om at noen
personer som arbeider svært ivrig for opprettelsen av "SFu" flere steder i landet har
bakvasket kamerater i SUF som jobber svært aktivt i Sol.kom., Oslo. Disse kameratene skal
ha vendt seg mot FNL og lansert parolen:"Bekjemp Ho Chi Minh-imperialismen".

Høgrefløyen har nå for lengst lagt enhver form
for sømmelighet og hederlig oppførsel på hylla
De metodene den tar i bruk, avslører dens avskyelige ansiktstrekk stadig tydeligere.

Alle som kjenner disse kameratene, veit hvilket arbeid de har lagt ned til støtta fnr FNL
og har sett deres respekt for kamerat Ho Chi
Minh, skjønner at dette er en tåpElig løgn.
Vi mistenker bakvaskerne for å spre løgnen
som et røykteppe, sånn at de skal kunne trekke tilbake støtten til Sol.kom. og inngå en
skummel handel med sosialdemokratiets såkalte
"vietnambevegelse" - sjølsagt mot 30 sølvpenger. Sjøl har de aldri gjort et slag for vietnams kjempende folk.

Vi har i den siste tida fått høve til å betrak
te det nyeste skudd på stammen. Det viser seg
at visse folk ikke går av veien for å spre de
nedrigste og mest simple løgner for å sverte
SUF. En spesiell meget ledende SF-er har reist
landet rundt og spredd slik ussel skitt. Log-

Lista over løgner er lang. Vi har forløpig
bare høve til å ta opp de hittil sjofleste og
groveste vi har fått melding om. Vi skal love
løgnerne og bakvaskerne at de skal bli nådeløst avslørt, til deres egen gift setter seg
fast i halsen på dem og kveler dem!

SJOFLE LØGNER OM SUF.
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UTBYTTINGEN ØKER

"Selskapet Industrivekstanlegg" ble etablert i
februar 1967. Ifølge intensjonene skal det
forestå reisning av industrivekstanlegg hvor
staten eier grunnen, utstyre området med de
nødvendioe grunnlagsinvesteringer og reise
industribygg av forskjellige størrelser og
utforming for salg eller utleie. Eller stille
tomt til disposisjon for firmaer som vil reise
industribygg for egen regning". (BT 24/12-68)."
Eierne av produksjonsmidler i Norge har i år
fått en flott julepresang. Staten, i form av
Selskapet Industrivekstanlegg, spiller julenisse, og akkurat som den "virkelige" julenisse, viser staten sin klassekarakter ved
måten den skaffer tilveie presangene på.
Mens julenissen i vanlige arbeidsfolks hjem
er finansiert av fars og/eller mors slit,og
den lønn det gir, så er julenissen, staten,
ooså finansiert av fars og/eller mors slit,
dvs. av den del av det de har skapt ved sitt
arbeid som går til skatt. Dette gjelder i virkeligheten både skatt på lønnsmottakere og på
kapitalister. Vi vet jo at det i virkeligheten
er vanli g e arbeidsfolk som skaper alle verdier
i samfunnet.
Til tross for et LO-byråkrati som motarbeider
våre interesser, så utøver vi likevel et så
sterkt press på kapitalistene at de ikke finner
det tilrådelig direkte å holde lønnene våre så
langt nede at det blir fare for alvorlig motstand. Det betyr at vi presser dem til å "gi"
oss litt mer av alt det som vi egentlig skaper,
enn de finner det "lønnsomt" å "gi" oss.
Derfor bruker de

statsapparatet sitt til å lure

oss.De inngir oss med den ideen at vi selv nyter
godt av de skattene vi betaler, og at vi derfor
må betale dem med glede. Men vi nyter ikke godt
av alle de skattene vi betaler. Alle pennene vi
betaler i skatt går inn til det statsapparat som
kapitalistene har den hele og fulle kontroll
med, og fler og fler av skattepengene finner
veien til de som har makten, til kapitalistene.
Skattene er et middel som den herskende klassen
bruker for å utbytte lønnsarbeiderne. Jo mer utviklet arbeidets produktivitet blir, desto lavere blir den profittraten som kapitalistene kan
regne på sin kapital, dvs. at jo mer de utvikler
produksjonsapparatet for å tjene mer, desto
verre kommer dc ut å kjøre. Derfor må mer og
mer av våre skattepenger over i deres lommer.
Det er ikke noen tilfeldighet at skattene i
verdifaste kroner - ble
i
Norge - regnet
21-doblet mellom 1900 og 1962, mens brutto
nasjonalprodukt bare ble 6-doblet. (Norges
økonomi etter krigen, s.52; utgitt av Statistisk Sentralbyrå.)
Dette med industrivekstanlegg (nevnte selskap
har vedtatt å reise 3 slike anlegg: ett på
Verdalsøra i Nord-Trøndelag, ett i Førde i
Sogn og Fjordane og ett i Moland i Risør,
Aust-Agder.) er et godt eksempel på tendensen
i utviklingen. Fler og fler skattepeng e r overføres direkte til kapitalistene.
Vi kan også nevne det nye finansinstitutt som
skal opprettes. Vi siterer fra Stortingsmeld.
nr. 39 (1967-68), Om visse strukturproblemer i
norsk økonomi:"I kapittel III om strukturproblemene i norsk industri er det redegjort for

de generelle utviklingstendenser norsk industri
nå står overfor. Disse forhold fører til økt
investeringsbehov i industien. Skal bedriftene
leve videre, må det investeres store beløp i
anlegg og produksjonsmidler. -- det må være en
målsetting i industrien at strukturrasjonaliseringen kan foregå tilstrekkelig hurtig."
(s. 35 ) . "Den langsiktige løsning må ligge i
at egenkapitaltilgangen til industrien på forskjellige måter kan økes betraktelig." (s. 39).
(Dette er den generelle bakgrunn for bl.a. omleggingen av skattesystemet til moms.)."I
mellomtiden vil det for å sikre hurtig ekspansjon i bedriftene være nødvendig i noen grad å
få finansiert en del av de formål egenkapitalen normalt skal dekke, gjennom hensiktsmessig
kreditt" (eller som vi nå har sett, ved ytterligere "gaver" fra oss, fra arbeiderklassen).
Derfor er det nødvendig å opprette et finansieringsinstitutt som skal brukes hovedsakelig
for "1. finansieringsbehov som oppstår i forbindelse med sammenslutning av bedrifter, så
som utløsning av aksjekapital, nyinvesteringer
med sikte på ekspansjon, rasjonalisering, produksjonsomlegging etc. 2. toppfinansiering for
sterkt ekspansive bedrifter der egenkapitaldannelsen tross tilfredsstillende driftsresultater ikke er tilstrekkelig til å holde følge
3. finansieringsbehov
med bedriftens vekst.
ved etablering av datterselskaper i utlandet."
(s. 39).
"Det nye låneinstitutt forutsettes etablert som
et. aksjeselskap. Man vil ta sikte på å få med
fire grupper, nemlig forretningsbankene, livsog pensjonsforsikringsselskapene samt Arbeidsløshetstrygdens fond." (s. 39). Vi skal altså
gjennom det fondet vi bygger opp til utbetaling av arbeidsløshetstrygd finansiere vår
egen arbeidsløshet. Særlig drøy er den med

etablering av datterselskaper i utlandet.
Hvordan er det så med de folkevalgte, vil de
hindre denne uhyrlighet som vanlige arbeidsfolk er i ferd med å bli rammet av? Å nei da.
"Arbeidsløshetstrygdens fond har etter gjeldende lov ikke adgang til å plassere sine midler
i aksjer. Regjeringen er imidlertid innstilt
på å fremme forslag for Stortinget om nødvendig
lovendring på dette punkt." (s. 39). Herlig,
hva?
Monopolkapitalismen og imperialismen synger på
siste verset. For at de reaksjonære skal kunne
holde seg ved makten, må de legge stadig større
byrder på arbeidsfolk over nesten hele verden.
Dette får folk til å åpne øynene, det får folk
til å reise seg til kamp mot et gammeldags
sosialt system som er i ferd med å overleve
seg selv.
Hvor lur enn monopolkapitalen er, så kan den
ikke stanse historiens hjul. I det lange løp
lar vi oss ikke dra ved nesen og utbyttes stadig hardere. I løpet av ikke så altfor lang tid
vil folket reise seg i en revolusjonær bølge
av uimotståelig kraft, sope vekk de reaksjonære
og opprette arbeiderklassens stat. Vi kan ikke
si akkurat når eller akkurat hvordan dette vil
skje, men vi vet at fremtiden ligger lys foran
oss. Til kamp mot utbytternel
Terje Walen.
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SKIFTARBEID profitt for kapitaleierne helsefare og utsugning
for arbeiderne
94,4'31.
*
'

Av

VIKTOR

STEIN

Allerede så langt tilbake som middelalderen
hadde man i flere land i Europa bestemmelser om
regulering av nattarbeid i visse handverk. Skiftarbeid er altså ikke noe nytt; det har eksistert lenge. Men først ved framveksten av storindustrien ble denne arbeidsformen vanlig og
fikk etter hvert stort omfang.
De skadelige virkninger av skiftarbeid vakte
tidlig sterk motstand fra arbeidernes side. Ved
flere internasjonale arbeidskonferanser like
før og like etter århundreskiftet, f.eks. i
Bryssel i 1897 og i Paris i 1900, ble spørsmålet
debattert, og flere ganger ble det reist forslag om helt å forby nattarbeid eller i hvert
fall innføre lettelser ved slikt arbeid.
I dag, i vår lovpriste velferdsstat, er vi vitne til en stadig utvidet bruk av skiftarbeid.
Hva er årsaken til dette? Teknokratenes og
kapitalistenes svar er at moderne industri i
større utstrekning krever helkontinuerlig
drift. Svaret gir dystre framtidsperspektiver.
Det betyr at jo mer moderne industrien blir,
dess flere mennesker er det som blir nødt til
å jobbe nattarbeid. Dette høres i grunnen usannsynlig og paradoksalt. Ved nærmere undersøkelse viser det seg imidlertid at teknokratenes svar er riktig, med en viktig tilføyelse:
moderne kapitalistisk industri krever stadig
mer skiftarbeid.
La oss før vi går videre, for ikke å bli møtt
med helt idiotiske motargumenter, kort konstatere at det sjølsagt finnes en del industrigrener som i seg sjøl krever helkontinuerlig
drift. Dette gjelder særlig en del av den elektrokjemiske og elektrometallurgiske industri.
Men sjøl om denne industrien har vokst ganske
kraftig de siste tiårene, er det langt fra
bare denne ekspansjonen som har medført den
økte bruk av skiftarbeid. I dag, og spesielt
i den aller siste tida, har vi sett at skiftarbeid i stor utstrekning blir tatt i bruk i
industrigrener som på ingen måte er nødt til
det, bl.a. i verkstedsindustrien. Hva er årsaken? Svar: "Moderne produksjonsutstyr krever så store investeringer at man er nødt til
å holde det i gang natt som dag for at det
skal forrente seg." For å uttrykke kapitaleiernes svar enda litt tydeligere: "Dersom vår
profitt ikke skal bli mindre må vi kjøre på

med mer skiftarbeid."
Det er etter hvert blitt mer og mer tydelig at
den økte bruk av skiftarbeid er en del av det
systemet som brukes til å utsuge arbeidsfolk.
Dette kom også tydelig fram ved siste lønnsoppgjør. Arbeidsgiverforeningen presset hardt
på for å få økt adgang til skiftarbeid.Og forræderne i LO gjorde ikke særlig mye motstand.
Slik kom det til å hete i resultatet fra hovedforhandlingene mellom NAF og LO: "Partene er
enige om at det i forbindelse med nedsettelse
av arbeidstida er av betydning å utvide anvendelsen av skiftarbeid for å nytte produksjonsmidlene mest mulig effektivt".Enn videre:
"Landsorganisasjonen og forbundene erklærer
seg rede til opprettholdelse av igangværende
helkontinuerlig drift i tariffperioden og til
igangsettelse av helkontinuerlig skiftarbeid
der hvor økonomiske eller produksjonsmessige
hensyn tilsier det." Samtidig må en huske på
at skiftarbeiderne ved dette lønnsoppgjøret
ikke fikk noen arbeidstidsforkortelse i det
hele tatt!

Skiftarbeid o9 helse.
Som nevnt tidligere ble det alt tidlig vakt
sterk motstand fra arbeidsfolks side mot skiftarbeid, så sterk at det faktisk kom til uttrykk i flere lands arbeidervernlovgiving.Under en arbeidervernkonferanse i Basel 1906,tiltrådte 13 nasjoner et forslag som gikk ut på
å forby nattarbeid for kvinner.
I årene etter krigen er skiftarbeidets innvir-ning på helsa blitt gjenstand for ganske omfattende medisinske undersøkelser. En av de som
her i landet har undersøkt saken mest inngående
er Thiis-Evensen,overlege ved Norsk Hydros
legekontor på Herøya. I "medisinsk årbog VII"
- 1963-64 har han publisert noen av sine undersøkelser og de resultater han er kommet til.
Først en kort kommentar til denne publikasjonen i sin helhet: den er nokså sparsom med opplysninger ut over selve konklusjonene slik at
det er vanskelig å bedømme disse. Noen av konklusjonene synes imidlertid nokså urimelige,
og synes endog å stå i motstrid med overlegens
egne resultater.
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FORMANN MAO OM UNDERSØKELSER:
Den eneste måten å lære forholdene å kjenne på, er å gjennomføre sosiale
undersøkelser, undersøke forholdene for alle samfunnsklasser i livet
sjøl. Hovedmetoden for ledende tillitsmenn når de skal skaffe seg erkjennelse om samfunnet er etter en vel gjennomtenkt plan å ta for seg enkelte
byer og landsbyer, og så bruke marxismens grunnleggende synspunkt, som
går ut på å anvende metoden med klasseanalyse, og gjennomføre en rekke
nøyaktige undersøkelser.

La oss se på den første av sluttkonklusjonene:
"Rundskiftarbeidet som sådan har vanligvis i
seg selv ingen uheldig virkning på helsen. Det
er imidlertid en del mennesker - antakelig 20%
- som har vanskelig med å tilpasse seg denne
arbeidsform. For disse er rundskiftarbeidet
helseskadelig."(Uthevningen gjort av U.S.)
(Hva "Rundskiftarbeid som sådant --- i seg selv"
er for noe har ikke overlegen definert.) Et
annet sted i publikasjonen står imidlertid følgende å lese: "Når det for de foran refererte
undersøkelser er trukket den konklusjon at sykeligheten ikke er større hos rundskiftarbeiderne
enn hos dagarbeiderne, så gjelder dette, som
presisert før, de som utelukkende har hatt den
ene eller den andre arbeidsform. Det er imidlertid riktig i denne forbindelse å reise det
spørsmål, hvorvidt de foretatte undersøkelser
er relevante for en slik slutning om dag- og
skiftarbeidernes sykelighet. Det er nemlig også en annen gruppe arbeidere som i den forbindelse har en spesielle interesse, og som
det derfor er nødvendig å se nærmere på, nemlig de som er sluttet med rundskiftarbeid og
gått over til dagarbeid." Thiis-Evensen har
så tatt for seg en gruppe på 608 slike arbeidere. Av disse har 42% sluttet i rundskiftarbeid på grunn av helseårsaker, de øvrige
58% av andre årsaker. Ved en sammenlikning
mellom de som har sluttet skiftarbeid av helsegrunner og øvrige arbeidere, finner
en
nesten dobbelt så stort totalfravær hos de
førstnevte, og omtrent dobbelt så stort fravær fra jobben på grunn av fordøyelsessykdommer og av nervøse sykdommer. Overlegen fortsetter: "Det er således utvilsomt at vi hos
de til dag- fra rundskiftarbeidet
overflyttede har å gjøre med en gruppe som har større
sykelighet enn arbeidsstokken ellers. Undersøkelsene av disse sykdomsforhold peker således
bestemt mot at det først og fremst er her vi
finner de som ikke kan tilpasse seg rundskiftarbeid."
Et annet viktig moment som man også er klar
over, er følgende: "Hos alle som er tatt
ut av skiftarbeid av helsemessige grunner, er
dette skjedd etter anbefaling fra bedriftslegen. Man må imidlertid regne med at der
også hos de som er overflyttet av andre grunner, vil være adskillige som i virkeligheten
har sluttet skift av helsemessige årsaker,
etter avtale med ingeniør eller arbeidsleder
uten at lege er kommet inn i bildet." Dette
viser at forholdet er enda verre enn de resultater som er referert tidligere.
Et annet sted heter det:"Etter hvert som undersøkelsene over skiftarbeidernes sykelighet kom
i gang, fikk man mer og mer det inntrykk at
sykdomshyppigheten syntes større hos relativt
nye skiftarbeidere enn hos dem som har hatt
slikt arbeid lenge. En nærmere undersøkelse av
dette forhold bekreftet inntrykket og viste at
sykdomshyppigheten særlig i de første 4 arbeidsår, men også senere inntil 9 arbeidsår, var dobbelt så stor som hos dagarbeidere."

-r

Videre:"Når det gjelder mavesårsykdommens betydning og hyppighet hos skiftarbeiderne, så
er følgende forhold av interesse. I 1953 ble
det, for å bringe på det rene i hvilken grad
denne sykdom er årsak til fritagelse for rundskiftarbeid, foretatt en spesiell undersøkelse
blant
alle
de da ansatte arbeidere og
funksjonærer ved bedriften, i alt 3058. Denne
undersøkelse viste at 14,6% hadde eller var
behandlet for fordøyelsessykdom. Herav hadde
45,3% røntgenologisk påvist mavesår, 25,5
gastritt og 25,2% annen fordøyelsessykdom.
Mavesårfrekvensen var dobbelt så stor hos rundskiftarbeiderne som hos dagarbeiderne."
Når overlege Thiis-Evensen etter disse opplysningene kan konkludere med at "Rundskiftarbeidet som sådant har i seg selv ingen uheldig
virkning på helsen," kan det bare bety en ting:
konklusjonen er ikke formulert på grunnlag av
undersøkelsene, men ut fra bedriftens interesser og ønsker. Ut fra disse interessne var
svaret gitt på forhånd.
Nervøse sykdommer og mentale lidelser hos rundskiftarbeiderne er nevnt. Hva kan så gjøres med
dette? Overlegen nevner som sagt tilpasning,
og "Den viktigste årsak til manglende tilpasningsevne er utilstrekkelig søvn." Han kommer
videre inn på forhold som influerer på dette.
Her nevner han først og framst dårlige boligforhold. Et av de forebyggende tiltak som derfor er nevnt er følgende:"En arbeiders boligforhold bringes på det rene før han begynner
i arbeid. Hvis disse er utilfredstillende,
regnes han uskikket til rundskift." I parentes
er dog bemerket"(pga den prekære boligsituasjonen p.t. har imidlertid dette vært vanskelig å
gjennomføre konsekvent.)"
Konklusjonen etter å ha lest Thiis-Evensens
forskjellige slutninger,
er ikke vanskelig å
trekke:Skiftarbeid er helseskadelig og bør
derfor brukes i minst mulig utstrekning. De
som pga selve arbeidsprossessen er nødt til å
jobbe på skift, må få kortere arbeidstid, maksimum 36 timer pr. uke. En må i tillegg huske
at de fleste arbeidsplassene der skiftarbeid
er nødvendig i aller høyeste grad er helsefarlige av andre grunner. De som står i den gassholdige lufta på arbeidsplassene i den elektrokjemiske industri, det være seg på Herøya eller
andre steder, vet hva dette betyr.
En bedriftsleges hvisking kan selvsagt være
nyttig. men ingen må ha illusjoner om at de nødvendige forbedringer vil komme av den grunn.
Storkapitalen lønner sine bedriftsleger og vet
nok å sette munnkurv på disse dersom de skulle
komme inn på altfor brennbare emner. Systemet
er slik at bedriftslegen primært må tjene kapitalens interesser. Derfor så mye snakk om tilpasning.
Skiftarbeiderne kom spesielt dårlig ut av siste
lønnsoppgjør. La oss huske på det i vår kamp.
Si ellers nei til rundskiftarbeid over alt hvor
dette i det hele tatt er teknisk mulig:
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LO-pampenes
Forræderi

Tariffoppgjøret i fjor førte til stor misnøye
blant fagorganiserte. Dette kom tydelig fram
da arbeiderne ved Hansa Bryggeri Bergen 21. juni 1968 gjennomførte en 1-times sit-down streik, i protest mot den måten tariffoppgjøret
blei gjennomført på. Aksjonen fikk 100% oppslutning. Omtrent samtidig foretok havnearbeiderne ved nattrute-kaien en "ulovlig" streik i
protest mot tariffoppgjøret. Havnearbeiderne
blei seinere av Arbeidsretten dømt til å betale 3000kr. i bot. Men LO-pampenes klassesamarbeidspolitikk kommer også tilsyne ved gjennomføringa av arbeidstidsforkortelsen fra 45 til
42 1/2 timers uke. For samtidig med nedskjæringa av arbeidstida gikk LO-pampene med på å reDen tidligere lov
videre "arbeidervern"loven.
om arbeidervern, §26 bestemmer: "Overtidsarbeid
må ikke i noe tilfelle utgjøre over 25 timer for
noen arbeider i fire påhverandre følgende uker".
§26 i arbeidervernloven lyder nå: "Overtidsarbeid for den enkelte arbeider kan finne sted i
opptil 30 timer i to på hverandre følgende uker:
har også i lengre tid opplevd
Bergensområdet
en økende arbeidsløshet. I januar-februar 1968
fikk 150 mann sparken ved Jørgen 5. Lien. Seinere på året blei nye 150 mann sparka. Flere
bedrifter fulgte etter. Ved Kronosfabrikken
måtte 70 mann gå, og 40 ansatte (mest kvinner
over 50 år) blei satt på porten hos Wilh. Kahrs
renseri. (Bergens Arbeiderblad 8/3-68). Seinere
samme måned fikk 50 arbeidere ved Campell Andersens enkes fiskeredskapsfabrikk sparken.
(Arbeiderbladet 25/3-68). Grunngivinga var fisferikrisa. 2/11-68 kunne Bergens Arbeiderblad
fortelle at De Norske Gjær & Spritfabrikker
hadde planer om å nedlegge bedriften i Bergen.
Grunngivinga for oppsigelsene ved Jørgen 5.
Lien var omlegging av produksjonen til mer rasjonell drift, og hardere konkurranse på verdensmarkedet. Det var vesentlig eldre folk som
, ofte folk med lang tjeneste i
fikk sparken
firmaet. Både arbeidere og funksjonærer blei
ramma. De fleste uten noen som helst form for
pensjon, og uten mulighet for nytt arbeid.
Berdiftsledelsen, i samarbeid med LO-tillitsmennene, plukket ut de som fikk sparken. Dette
er samtidig en fin måte å kvitte seg med "urostiftere", dvs. folk som stiller seg avvisende
til LOs klassesamarbeidspolitikk.
Vanligvis brukes ansiennitets-prinsippet ved
slike avgjørelser, dvs. at arbeidere med kort
tjenestetid i firmaet må gå først. I praksis er
det ofte de eldre, som ikke klarer å følge det
stadig økende arbeidstempo, som blir sparka ut
først. Ved Jørgen 5. Lien var det arbeidere,
som hadde vært i bedriften i 11 år, blant dem
som fikk sparken. Beholder bedriften de unge

••

- Vi pleide å ha tolv mann her før vi
gjennomførte rasjonaliseringa.
arbeiderne, kan den øke sin profitt, da den
unge arbeidskrafta hurtigere lærer å behandle
de nye maskinene. De kan også lettere "innordne" seg de nye forholda som følger med
rasjonaliseringa.
I en brosjyre ("Industrien - vår hovednæring"),
som Industriavdelingen i Bergens Haandværksog Industriforening har delt ut til handelsgymnasiastene, heter det:"For å kumme opp i
en høy omsetning pr. beskjeftiget drives det
stadig effektivisering gjennom mekanisering og
automatisering for derved å erstatte mennesker
med maskiner. Det fører til at arbeidskraft
blir frigjort i industrien og denne arbeidskraft kan så utnyttes av andre næringer" (s.4).
Det er utvilsomt riktig. Lettere blir det for
kapitalistene å trykke ned lønningene for andre
arbeidere, da det skapes konkurranse om arbeidsplassene. På side 6 står det videre:"Blir det
spørsmål om nedlegging og omlegging med midlertidig arbeidsledighet og flytting av arbeidskraft, så kommer det ofte inn et drag av sentimentalitet som vi har vanskelig for å frigjøre
oss fra". Hvem er "vi"? Er det arbeiderne, som
får sparken, og deres familier, som er sentimentale?
De forskjellige eksempene på økende rasjonalisering i næringslivet, viser at å snakke om
"sunn og riktig rasjonalisering" (Hovedavtalen
§30) bare er å dekke over klassemutsetningene.
"Sunn og riktig rasjonalisering" betyr økende
profitt for kapitalistene, høyere arbeidstempo,
dårligere lønnsforhold eller arbeidsløshet for
arbeiderne.
Ledelsen og bedriftsutvalget ved Bergen Mekaniske Verksteder orienterte i desember 1967
arbeiderne om de rasjonaliseringstiltaka som
skulle settes i verk. Det kom fram at bedriften hadde "vunnet forståelse hos sine tillitsmenn i LO og i Arbeidsgiverforeningen for sine
planer, og den vil satse sterkt på at den skal
lykkes i sin nye giv" (Arbeiderbladet 113/12-67).
Klassesamarbeidet må i aller høyeste grad sies
å ha lykkes. Arbeiderne ved BMV mistet sin frokostpause.
Kamerater! Det norske "velferdssamfunn", sosialdemokratenes paradis, avsløres. Arbeidsfolk i
Norge blir framleis undertrykt og utbytta av
kapitalistene og deres lakeier. Vi må forene
våre krefter for å drive pampene ut av LO,
skape en demokratisk fagorganisasjon som ivaretar arbeidernes interesser, og er villig til å
ta kampen opp mot arbeidskjøperne.
Magne Bjørkhaug
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I sin kamp For å utføre denne oppgaven må det proletariske
partiet under de nåværende Forholda aktivt lede arbeiderklassen og det arbeidende Folket til kamp mot monopolkapitalen, for Forsvar av de demokratiske rettighetene, for å
bekjempe den fascistiske trusselen, for å forbedre levevilkårene, For å bekjempe imperialistisk opprustning og krigsforberedelser, til Forsvar For verdensfreden og aktivt støtte
de undertrykte nasjonenes kamp.
25 punkter om generallinja i verdens
kommunistiske bevegelse utforma
av Kinas kommunistiske partis sentralkomite.

ANLEGGSTID
MED STIGESAMFUNN
Fleire kommunar i Telemark har hatt sine glans
periodar i forbindelse med utbygginga av vasskrafta. Ikkje minst Tokke-kommunane har gått
gjennom store endringar. Både tilflytjing og
arbeidsplassar i rikt monn var store og nye
ting for utkantkommunar. Idag når avviklinga
av sjølve anleggsarbeidet er i ferd med å
fullførast i desse kommunan e , får dei også
prøve korleis det kjennes å vera i bakrus
etter eit stort gilde. Problema er mange og
store, men løysingane har hittil vore få og
svake. Det som til eksempel blir att av arbeidsplassar ved dei ferdig utbygde kraftverka blir ein del stillingar stort sett av teknisk og administrativ art. Den vanlege arbeidsmann er oppe i dei same vanskane som
før anleggstida, utsiktene er sesongarbeid
i skogen og andre tilfeldige jobbar. men da
er det kanskje betre å velje arbeid på eit
nytt anlegg på ein annan kant av landet
(med fine muligheter for brakkeliv og minimale muligheter for et normalt familieliv)?
Få er dei som kan skifte enkelt og grei'
over fra anleggsarbeid til nytt fast arbeid.
Men det var igrunnen noko av mønstret for
anleggslivet eg gjerne ville koma nærare
inn på, spesielt den voldsomme skilnaden
det blir gjort på toppfiguren og den vanlege arbeider. Spesielt bustadpolitikken
for desse er eit typisk eksempel på denne
skilnaden. Lønsforholda er svært gode for dei
aller fleste, men som elles i arbeidslivet:
med kraftige graderingar.
Tar vi ein tur nedom Dalen i Telemark er det
framleis lett å finne att mønstret for Noregs
Vassdrags-og Elektrisitetsvesens bustadpolitikk. På NVE's bustadområde er det ingen vanske å peike ut kvar anleggsleiaren held til.
Stigens øverste trinn er markert med eit større og gildare hus enn alle dei lågare trinn.
Vi går eit hakk nedover stigen og finn ei ny
hustype. Litt ringare enn sjefens bustad, men
likevel betre og større enn resten. Vi er inne
på ingeniøranes enemerker.

Ennå er vi på langt nær nede, vi har bare
tatt eit steg til, ned til rekkjehusklassen.
NVE har funne ut at det kan vera høvlege bustader for høgare funksjonærar og teknikarar.
Småhus, gjerne sett sammen av lemar, hyser så
dei underordna kontorfunksjonærar. men ennå
har vi ikkje nådd bakken.
Kva med arbeidarane? Ganske riktig, dei har
fått seg tildelt fine, nye brakker! Der kan
brakkelivet dyrkes i fellesskap og familien
besøkes i ny og ne dersom den ikkje bur alt
for langt borte. Skulle arbeideren ønskje seg
same "luksusen" som dei eit hakk eller to over, nemlig å bu saman med familien, får han
værsågod finne seg ei tomt og byggje seg sitt
hus. Kanskje er han så heldig å kunne bli på
staden opptil 10 år framover, så bare bygg!
Slik er forholda, uretten innan kraftutbygginga er stor, men er likevel ikkje ulik
samfunnet elles. A bygge gode bustader for
alle løyser ingen grunnleggende problem,
dessutan ville det bli ei kollosal påkjenning for NVE. Det er bare så uhyggeleg tydeleg kven det kapitalistiske samfunnet (i
Norge også kalla velferdsstaten) meiner treng
størst omsorg.
Eksempelet kraftutbygging i statens regi viser at statsbedrifter innan eit kapitalistisk samfunn på ingen måte skil seg ut som
"sosialistiske" mønsterbedrifter. Ein stat
som tillet og byggjer på privatkapitalismen,
er naturleg nok korkje istand til eller viljug til på nokon måte å støtte sosialismen.
Tilslutt nemner eg at den busetjinga eg tok
som døme, gjaldt for anleggstida. meininga
er visstnok, etterkvart som anleggsarbeidet
ebbar ut, at dei tilsette i kraftstasjonsdrifta skal befolke bustadene.
TORFINN SYFTESTAD.
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1° STUDENTENE
OG
ARBEIDERKLASSEN
Av
HARALD MINKEN
INGVAR SKORDA
TRON ØGRIM
PÅL STEIGAN

Når vi reiser spørsmålet om hvordan vi skal
stille oss til studentenes kamp er det enkelte
som får det til å se ut som om vi bare har
t o valgmuligheter:enten
må vi støtte studentenes krav om økte privileger og økt makt for seg, og ta med på kjøpet
at slike krav vil skape forbitrelse hns andre
utdanningsgrupper og hos skattebetalerne flest.
Dette er linja til SDS i Tyskland.
E 1 1 e r
vi må markere avstand fra studentene som gruppe og det de driver med, nemlig å
utdanne seg til tjeneste for den herskende
klassen. Vår universitetspolitikk vil i det
sistnevnte tilfellet først og fremst gå ut på
å få flest mulig til å
stu _
slutte å
dere eller bli like dårlige studenter som
vi er sjøl. Dette er Zengakuren-linja.
Noen kamerater har besluttet seg for den ene
eller den andre av disse linjene i den tro at
det ikke finnes andre utveger i universitetsarbeidet.
Men hvis vi vil trenge litt lengre inn i forholdene på universitetet og bruke marxistisk
klasseanalyse som en rettesnor til riktig handling, så kan vi kanskje finne en utveg til å
forene oss med de proletær° elementene på universitatet, forene disse elementene og arbeiderklassen som helhet i et fastere kampfellesskap og rette harde slag mot den borgerlige
makta på universitetet.

Videre har vi dem som har realistiske forventfinger om å svinge seg opp i ledende stillinger
ved hjelp av det faget de studerer, de "forbindelsene" de knytter i studietida og sin egen
strebermentalitet. Så lende de store forventningene er realistiske og temmelig sikre, er det
kunstig å ikke regne med dette når en skal avgjøre deres klassestatus i øyeblikket. Det
dreier seg her ikke om forhåpninger av det slaget som de fleste studentene kommer til studiet
med, men som snart blir knust.
Vi har også spørsmålet om stilling etter ferdig
utdannelse. Her har vi alt nevnt de som innen
enkelte studier alt er sikret godt lønnete stillinger etter at studietida er over. Vi må også
ta med de som blir "kjapt opp" allerede i studiotida. På Marx's tid gjaldt, det på denne måten det store flertallet av studentene at de
seinere fikk overordnete stillinger i stat on
næringsliv. Han skreiv derfor, ganske riktig'
for denne tida (1848) at de intellektuelle var
i borgerklassens tjeneste, og utgjorde et underbruk av den.

Om vi nå går over til den andre sida av hovedmotsetninga blant studentene, så har vi dem
som riktignok kommer fra velstående familier,
men som ikke i framtida kan regne med å bli
understøttet av hjemmet og som studerer et fag
hvor de ikke har gode utsikter til å svinge seg
opp. Disse er inne i en proletariseringsprosess .
Det er en nokså typVi er ikke kommet langt med noe slikt arbeid.
Men det er opplagt helt fra starten av at mot- - isk gruppe for hele den utvikling samfunnet er
inne i. "Utdanningseksplosjonen" som det kalles
setningene mellom studentene ikke bare er el
har først og fremst funnet sted innafor middelspørsmål om meningsforskjeller blant folk som
klassen. Men via denne utdanningseksplosjonen
objektivt sett står i samme klassemessige
stilling.
Det eksisterer klas er det i virkeligheten i ferd med å skje en
s tu- proletarisering og en uttynning av hele middelsemotsetninger blant
Det fins dem som har så sterke klassen. Sann Følger ikke lenger far som innedentene .
haver av kolonialbutikken eller som restauratør.
økonomiske interesser utafor universitetet alt
S
Stort
sett så innbiller man seg at sønnen skal
mens de studerer, at de uten videre må regnes
bli noe større og bedre enn faren var. Men
til borgerklassen. Anders Jahre blir ikke prodette er lureri. Nettopp utdanningseksplosjonen
letar av å melde seg inn på universitetet, slik
er i ferd med å føre til en permanent reserveden gamle sos.stud-ideologien om at "studenter
er arbeidere fordi kunnskapstilegnelse er pro- arme av arbeidsløse akademikere som vil presse
akademikerlønnen nedover. Samtidig er akademikduksjon" skulle tilsi.
ernes yrker i seg sjøl under omdanning, og mer
Men så har vi den gruppa studenter som kommer
og mer gjøres akademikerne til mobil og økonomfra velhavende familier og studere for på en
isk og intellektuelt usjelstendig arbeidskraft,
eller annen måte å kvalifisere seg til å ta
mye på linje med annen arbeidskraft.
over arven. Det gjelder kanskje størsteparten
I tråd med dette vil den tross alt økende andel
av dem som går på Norges Landbrukshøgskole,
av studenter med arbeiderbakgrun
det gjelder en god del av dem som går på Hanikke gjøre annet på universitetet enn å reprodelshøgskolen, BI o.l., en mindre del av dem
dusere
sin klasses undertrykte stilling, riksom går på NTH, studerer språk e.l. Har disse
tignok på en måte som tilfredsstiller seinkapiobjektivt sett felles interesse med arbeidertalismens kunnskapskrav til arbeidskrafta.
klassen? Nei, del er det vel drøyt å påstå.
Disse folkene har allerede farsarven i lomma,
og lever ofte gode dager ubundet av studielån
og dårlige hybelforhold.

Den store massen av studenter må derfor sees
som et småborgerlig lag. Mol vissheten om at

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

....a, 411.

•

•

STUDENTBEVEGELSEN ER EN DEL AV HELE FOLKETS
BEVEGELSE. OPPSVINGET 1 STUDENTBEVEGELSEN
LIG FORÅR
VIL UUNNGÅE
SAKE ET OPPSVING FOR
HELE FOLKETS BEVEGELSE.
Mao Tse—tung (30. mai 1947)

arbeiderklassens kår (tilnærmet) venter de
fleste, står heile tida muligheten - sjøl om
den er liten - for nær sagt ubegrenset avansement. Som småborgerskapet forøvrig vil studentmassene kunne tilhøre de revolusjonære
kreftene, og er derfor absolutt en del av
folket. Men den vil på den andre sida lett
falle som offer for småborgerskapets laster:
usikkerhet, ustøhet, vakling. Og dette skal
vi være klar over og ikke underslå for oss
sjøl.
Når den friere adgang til høgre utdanning tas
som et tegn på at vi har nådd et samfunn hvor
enhver kan skape sitt liv som han vil, og hvor
klassegrensene er opphevd, så er dette altså
ikke annet enn ideologi. Det er lureri for å
dekke over den proletariseringsprosess som foregår, og lureri for å verve nok ungdommer til
høgt kvalifisert arbeid.
Vi har ennå ikke trukket inn lærernes stilling
og den ulike betydning som de forskjellige fakultetenes virksomhet har for kapitalismens beståen. Dette er langt viktigere forhold enn motsetningene blant studentene. Men det fører for
langt her å trekke inn dette. Jeg skal bare nevne at jeg mener vi kan forene oss med en stor
del av det lavere lærerpersonale og med de av
professorene som virkelig ønsker at vitenskapen
skal gjøre framskritt og kunne settes inn mot
nød og undertrykking. Men den borgerlige vitenskapens toppautoriteter er våre antagonistiske
motstandere. D e har hele sin maktstilling
innad på universitetet og utad i samfunnet fra
alliansen med industrifolka og statsadministrasjonen, og de bruker den borgerlige vitenskapen
som sitt maktinstrument. På de områder hvor
kit
ap ali
smen er av heng ig av å utnytte vitenskapen for å bestå, vil det alltid finnes slike
borgerlige vitenskapelige toppautoriteter og
en streng hierarkisk struktur av underordnede
tjenere under dem, som er blitt lokket til faget av falske ideologier og forespeilinger om
karriere. Dette vil være tilfelle helt til kap
italismen er nedkjempet for godt. Vi må altså
føre fram angrep mot den borgerlige makta på
universitetet som en del av hele klassekampen.
Men vi må ikke innbille oss at vi kan befri
universitetet dersom ikke kampen vår på universitetet underordnes hele arbeiderklassens
kamp og leder fram til et avgjørende slag mot
det borgerlige statsapparatet.
SKAL DE INTELLEKTUELLE "LEDE" DEN REVOLUSJONÆRE BEVEGELSEN?

Både Marx, Lenin og Stalin fant grunn til
spesielt å peke på at de intellektuelle spiller en mer spesiell rolle når det gjelder å
utvikle arbeiderklassens bevissthet.
Lenin sa at av seg sjøl kunne arbeiderklassen aldri oppnå noe mer enn sosialdemokratisk bevissthet. Bevisstheten kommer ikke av
seg sjøl ved å stå på et fabrikkgolv, "kommer fra beina og går opp til hodet", som
Lenin hånlig sa. Og dette er sjølsagt riktig
- arbeiderklassen kunne ikke på egen hånd ha
utviklet den marxistiske teorien. Hvilken
industriarbeider på Marx's tid - med de us-

leste sosiale kår og en arbeidstid på fra 12
til 18 timer - skulle kunne bruke år av sitt
liv på å skrive "KAPITALEN"? Kunnskapen til
å skape denne teoden kunne på dette tidspunkt
bare eksistere hos den borgerlige intelligens,
og bare skapes av de intellektuelle, som lik
Marx, deserterte over frontene i klassekrigen
og stilte den i arbeiderklassens tjeneste.
Betyr dette at de intellektuelle skal lede den
marxist-leninistiske bevegelsen? Marx og Lenin
sa det motsatte. Dette inntrykket blir bekreftet av de resultatene som i de siste månedene
er blitt lagt fram av de kinesiske kommunistene
under oppsummeringa av kulturrevolusjonen. Her
blir det pekt på at årsaken til at kulturrevolusjonen ble nødvendig, var at proletariatet
ikke hadde tatt ledelsen på alle områder i
samfunnslivet: skapt arbeider-leger, arbeiderforfattere, stilt alle områder under proletariatets kontroll, dets diktatur.
I en artikkel fra det ulovlige marxistisk-leninistiske partiet i Polen som sto gjengitt i
Peking Review nylig (Omtalt annet sted i Ungsosialisten. red.) er konklusjonen som er
trukket av kulturrevolusjonen og utviklinga i
Polen sjøl følgende: det marxistisk-leninistiske partiet må ha flertall av folk fra proletariatet (lønnsarbeiderne) blant medlemmene,
og folk fra proletariatet må være i Flertall
på alle plan i organisasjonen. Dette blir
stilt opp som et mål å nå fram mot. Liknende
tanker uttrykkes i Enver Hoxhas tale til kongressen i AAP i 1964, der han på reint statistisk grunnlag kritiserer partiet blant
annet for ikke å rekruttere nok industriarbeidere.
Klassikerne grunngir dette med å vise til at
det bare er proletariatet - lønnsarbeiderklassen - som er den reine negasjon av det kapitalistiske samfunnet, fullt ut kapitalismens
produkt, og uten evne til å realisere sine krav
uten endelig å legge kapitalismen i grava. De
andre klassene i folket - forskjellige småborgerlige lag (hos oss f.eks. småbrukere, fiskere) kan og må spille en viktig rolle i revolusjonen, men de vil alltid bære i seg en viss
grad av vakling, usikkerhet, som i noen situasjoner kan slå feil ut. Bare proletariatet kan
derfor være sjølve spydodden i sjølve revolusjonen, ha ledelsen og lede den videre, og
alltid framover. Mao Tse-tung understreker at
sjøl om småborgerskapet på landsbygda sto for
mesteparten av den væpna kampen under frigjøringa, kan sosialismen i Kina bare endelig seire
under ledelse av proletariatet, og det er denne
klassen som har ledelsen i Folkets Kina i dag.
Her vil man ved
sjølmotsigelse:
oppgave når det
bevissthet, men
lusjonen.

overflatisk studium finne en
de intellektuelle har en viktig
gjelder å heve arbeiderklassens
proletariatet skal lede revo-

Paradokset forsvinner hvis man innser forskjellen mellom å lede og å lære. De revolusjonære
intellektuelle spiller en viktig rolle og tilmed en ærefull rolle når det gjelder å gjøre
en del høyst nødvendig ved- og vannbæring for
FORTSETTES SIDE 29
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YRKESSKOLENTrB
Av KAI ANDERSEN

Yrkesskolene er en av de største undervisningsanstaltene vi har her i Norge; tilsammen er det
ca. 25 000 elever fordelt på 97 yrkesskoler.
Yrkesskole-elevene har stort sett de samme problemer og interesser som studentene, men i motsetning til disse har de ingen organisasjoner
som kan sette makt bak deres krav. I lov av
1957 er det gitt tillatelse til opprettelse av
elevsamskipnader ved alle videregående skoler
i landet. Men i likhet med Studentersamskipnader skal det være Kirke- og Undervisningsdepartementet som setter opp ramma for virksomheten
og har den avgjørende makt.En samskipnad etter
dette mønster kan følgelig ikke bli noe reelt
maktorgan for elevene. På Oslo Yrkesskole hvor
dette har vært oppe, har da også aksjonskomiteen gått imot dette forslaget i sin nåværende
form.
MANGLENDE VELFERDSTILTAK
De velferdstiltak som finnes på yrkesskolen
i dag, er så elendige at man kan si at situasjonen er prekær. (K.A. kjenner godt til forholda,da han er elev ved Oslo Yrkesskole.red.)
Tilsammen er det på yrkes..
skolen på Sogn og østre Elvebakke ca. 3500
elever. Tjue prosent av disse er ikke hjemmeværende i Oslo og er altså henvist til det
private hybelmarked. De møter store vanskeligheter da yrkesskoleelever ikke har den samme
sosiale status som studenter, og de må se studentene bli foretrukket som hybelboere framfor dem selv. Trass i det enorme hybelbehovet
står elevene i dag uten hybelformidling. Velferdssekretæren som ble ansatt for halvannet
år siden, etter at man hadde ventet i 18 år
for å få opprettet denne stillinga, har nylig lansert en fin ide. Man bør rive læregutthjemmet i Oslo og på tomta reise et tolvetasjes bygg med hybler og leiligheter for
elever som ikke er innbefattet i studentsamskipnaden.
De økonomiske problemene er store for mange
elever. I motsetning til annen studerende
ungdom, får ikke første års elever lån i
Statens Lånekasse. Det samme gjelder for lærlingene, men de blir også skattet av den usle
lønna de får. Til tross for en skoledag som
varer fra åtte om morgenen til halv fem om
kvelden, er flere av elevene henvist til å
jobbe etter skoletid for å klare seg. Hvordan skal da disse elevene få tid til lekselesing?
Størstedelen av elevene ved Oslo Yrkesskole
er flyttet inn i det nye hypermoderne anlegget på Sogn. Selv om denne elevmassen utgjør
ca. 3000 elever, har man på ubestemt tid
stoppet byggingen av skolens velferdsbygg
som skulle romme kantine, gymsal, forsamlingssal, lege- og tannlegekontor m.m. Bygget skulle
vært ferdig i 1959, men man må nå vente på at
kommunen skal bevilge mer penger. Enhver bedrift er pliktig til å ha lege fur sine ansatte, men på Sogn ha man først i år fått tilsatt
1 - en - lege på denne store elevmassen. østre Elvebakke, som har 488 elever fordelt på

Den
nåværende
provisoriske
spisesalen på Sogn
har plass til litt over 200 erever,
mens det daglig er ca. 1600 elever som benytter den i

51 klasser, har ikke lege i det hele tatt.
Tannlege er selvsagt et ønske for begge skolene.
Den nåværende provisoriske spisesalen på Sogn
har plass til over 200 elever, mens det daglig er ca. 1600 som benytter den. Den provisoriske gymsalen tilfredsstiller heller ikke
kravet om plass for elevene. På Elvebakken er
gymsalen nedlagt pga. at de hygieniske forholda var dårlige.
I motsetning til gymnasiene gjelder ikke"skoledemokratiordninga"for yrkesskolene, og elevene har følgelig ingen representasjonsrett
i lærerrådet.
TILPASSINGA TIL NÆRINGSLIVET
Yrkesskolenes oppgave i dag er å produsere
disiplinert og kvalifisert arbeidskraft til
det bestående systemet. Dette gir seg godt
uttrykk i undervisninga. Elevene får ikke noe
informasjon om arbeidernes organisasjoner og
fagforeninger. I følge en av lærerne kan de
av elevene som måtte ha interesse av dette
selv skaffe seg informasjon etter at de har
kommet ut i arbeidslivet. Det undervises i
et fag som kalles yrkesøkonomi, som er en ensidig innføring og et ideologisk forsvar for
det privatkapitalistiske produksjonssystem
sett med arbeidsgiverens øyne.
Denne tilpassinga til systemet får vi et ytterligere bevis for når vi hører at lærlingene
har egen stemplingsklokke på skole, og at
stemplingskortene blir sendt til bedriften for
kontroll....
Et annet problem er mangelen på undervisningsmateriell. På den grafiske linja har man ikke
lærebøker i det hele tatt, så elevene må lage
sine egne ved avskrift av tavla. Dette er
også tilfelle når det gjelder yrkeslæra for
snekkere. Det er ønskelig med et fastere opplegg av pensum for enkelte linjer når det gjelder praksistimene slik at elevene f.eks. ikke
blir utnyttet til produksjon. I en av klassene
ved snekkerlinja er det stor misnøye med nettopp dette problemet. Noen få elever har fra
skoleårets begynnelse i fjor høst laget et
stort antall med svære hyller som leveres til
Aker Mek. (!) Ved slik produksjon blir arbeidet og opplæringa for ensidig, og kostbar tid
som kunne vært disponert bedre, går tapt.
Det er nå lagt fram forslag til rammeplan for
utvidelse av yrkesskolen på østre Elvebakke
med flere nye linjer; bl.a. kontor-, sosial- og
formingslinje. Hensikten med dette er å prøve
å skape en enhetskole, slik som Steen-komiteen
legger opp til i sin neste innstilling. (Dette
spørsmålet vil bli tatt opp grundigere når
innstillinga foreligger. red.s anm.)
Den eneste måten å få rettet på disse forholdene er at vi elever organiserer oss, slik at
vi kan stå samlet og sterke bak våre krav. På
Oslo Yrkesskole har en slik organisasjon nok
av saker å ta fatt på.
VÅG Å KJEMPE, VÅG Å VINNE!
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AU F '5 LANDSMØTE
Med feite typer proklameres det at AUFs ekstraordinære landsmøte 17. og 18. januar var et radikalt landsmøte. På mindre synlige plasser ser
vi notiser om at marxistene melder seg ut etter
nettopp dette landsmøtet. Avisene får det til å
se ut som et paradoks. Men er det det? Vi har
tatt kontakt med et par av de som har meldt seg
ut for å få deres kommentar.
Disse kameratene sier blant annet:
"Det ble et "ansvarlig" landsmøte. Arbeiderbladet skrev pent om AUF både før og etter, og
sjøl om noen enkelte saksvedtak gikk imot DNAledelsen, berørte ikke dette organisasjonen
som helhet. AUF er fortsatt en liten trofast
heia-gjeng til Håkon Lie og Trygve Bratteli.
Landsmøtet fatta en del "radikale" vedtak. Det
gikk inn for at Norge skal ut av NATO, forøvrig
med en resolusjonstekst som behandla spørsmålet
i en kald Pentagon-tone (sikkerhetssoner, akutt
behov for sikkerhet etc.).
Landsmøtet ga bleik støtte til AUF-medlemmer
som måtte finne på å nekte militær-tjeneste på
politisk grunnlag, men oppfordra ikke til det.
Man gikk heller ikke inn for interessekamp i
skolen, men var mer innstilt på samarbeid."
Men de av vedtaka som måtte være mer radikale
enn den tidligere linja i enkeltspørsmål rokket
ikke ved hovedlinja. Kameratene slår derfor
videre fast: "AUFere vil fortsatt drive "brødpolitikk", uten tanke på konsekvens og langsiktige målsetninger. Dermed er AUF definitivt
ikke noen sosialistisk ungdomsorganisasjon,
men er radikal sekt på linje med Unge Venstre."
Det sentralstyret som ble valgt vitner også om
at DNA-pampene har fått det som de vil:
"Formannen, Hans Raastad, erklærer seg mot NATO,
og går samtidig inn for Brattelie som statsminister i en AP-regjering. Sekretæren, Lars Buer,
kommer rett fra partipamp-stilling i Oppland,
hvor Håkon Lies folk vil ha ham på Stortinget.
Styremedlemmet Kjell Dahl er NATO-tilhenger, og
styremedlem Jon Ivar Nålsund har gjort seg bemerka med å støtte den halvfascistiske orgånisasjonen IUSY((CIA-understøttet) red.).
Dette er en pen bukett av "radikalernes" fremste tillitsmenn. Er det noen som er i tvil hva
slags politikk disse folka vil drive? Den som
kanskje er i tvil bør spørre Håkon Lie. Han
veit det."
I det hele er DNA-ledelsen fullstendig fornøyd
med utfallet av det ekstraordinære landsmøtet.
Foran valget må de jo fri til alle til høyre og

SEND PENGER
TIL
BØYEFONDET
P •

til venstre, og da mener de vel at et par "radikale" vedtak i AUF kan være et passende åte til
venstre, særlig når de ikke betyr noen ting.
Kameratene sier videre:
"Guttorm Hansen, medlem av DNA og formann i
Den Norske Atlanterhavskomite kommenterer AUFs
landsmøte i VG 21. januar:
"Til venstre for AP - naturlig '!'or AUF". Han
kan ikke "...se noe galt i at AUFrlegger seg
et hakk til venstre for Arbeiderpartiet, slik
det skjedde på landsmøtet. En ungdomsorganisasjon skal ligge til venstre for moderpartiet
- det er naturlig." Forøvrig var Hansen selvsagt meget godt fornøyd med valget av "tillits"menn, og det sier jo også en del."
"Dette viser oss at AUF tjener en falsk og
forræderisk funksjon. Det er med på å gi støtte
til et parti som bare fortjener forakt hos norske arbeidere, og sørger for at partiets begravelse blir ytterligere utsatt - noe som bare
er til skade for aktiv klassekamppolitikk i
Norge.
de
...Egentlig representerer
"radikale" AUF-pampene akkurat de samme interessene som Guttorm Hansen og Atlanterhavskomiteen - de er allerede godtatt av Hansen og
hans Råd."
AUF er en papirtiger på mer enn en måte:
"Offisielt har AUF 28 000 medlemmer på landsbasis fordelt på ca. 360 lag. Til landsmøtet
var det betalt inn kontingent for ca. 7 400
medlemmer fordelt på ca. 300 lag. Mesteparten
av dette er papirmedlemmer og ytterst få kan
karakteriseres som aktive. Mange lag har ikke
aktive medlemmer i det hele tatt.
AUF i Oslo har offisielt 2100 medlemmer fordelt
på 21 lag. Det reelle tallet er i dag ca. 400
fordelt på 6 - 8 fungerende lag. Av disse kan
bare ca. 50 medlemmer karakteriseres som pl
et vis aktive. Interessant er det å merke seg
at Oslo Kommunes Ungdomskontors grense For
maksimal stønad til organisasjonene ligger på
nettopp 2100 medlemmer. Grunnen er enkel: det
høye medlemstallet opptrer i rapportene til
kommunen bare for å sikre det s.k. "instruksjonsbidraget"."
Kameratene konkluderer:
"AUF er med dette landsmøtet blitt en mindre
sekt enn det noengang har vært. Dermed er
DNAs ungdomsorganisasjon et politisk lik, og
å arbeide fortsatt innenfor AUF vil være
politisk nekrofili."

g
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SKOGSARBEIDERNES
STILLING
tungt arbeid og lite-lønn
Av GULBRAND NCKLEBY
.-•

•

,t4ik

I 1950 hadde vi 36000 skogsarbeidere her i landet. Antallet har gått gradvis nedover til
20000 i 1961 og ca. 12000 i 1968. Ca. 20% av
skogsarbeiderne har vi i Hedmark fylke. I dette
fylket finner vi typiske skogsdistrikter som
Finnskogen hvor hver 4. person er skogsarbeider.
Hvordan har så dette gått til at antallet
skogsarbeidere har sunket til en tredel av hva
det var i 150? Hvor er det blitt av de andre?
Og den forholdsvis lille gruppa som er igjen hvilke kår lever den under? Dette er noen av
de viktigste spørsmål jeg vil reise her.
Det er forskjellige oppfatninger om svarene
på spørsmålene. Fra skogeiernes side heter det:
(1) "Nedgangen (i antallet skogsarbeidere)
skyldes et sterkt økende kostnadsnivå i skogbruket og periodevis og distriktsvis knapphet
på arbeidskraft. Begge deler har ført til en
rask mekanisering i næringen, med bruk av
stadig mindre manuell arbeidskraft."
Skogkommisjonen av 1951 (2) betegner utviklinga
(fraflytting fra småbruk og støttebruk) som ønskelig, og Erik Brofoss (direktør i Norges Bank)
framhever at 95% av det norske folk kommer til
å bo i bystrøk i år 2000 og tar denne utviklinga for gitt, som det datum vi må innrette vår
politikk etter.
"Skoqsarbeiderkomiteen" (3) sier i sin innstilling av 1962: "Ungdommens strøm fra bygd til
by er en selvfølgelig prosess som ikke gir
bare grunn til beklagelse. Det ville være
verre cm den ikke foregikk av fri vilje."
Sosiologen Tor Christoffersen har dette synet
på den såkalte strukturrasjonaliseringa i
skogbruket (4): "Vi betrakter denne "flukt"
(fra landsbygda) for primært å være en sosial
bevegelse: En strømning bort fra yrker og
næringer med generell lav status, herunder
dårlige økonomiske kår og utrygge arbeids- og
framtidsforhold, og inn i yrker og næringer
med presumptivt høyere sosial status. En kan
også betrakte den som et resultat av en ny
verdiorientering."
Alle disse uttalelsene har det felles at de
støtter opp om den økonomiske utviklinga i
landet, dvs. konsentrasjon av kapitalen ved at
de små bruk nedlegges eller slåes sammen med
andre bruk. Den samme utviklinga blir framskynda av monopolkapitalen og dens administrasjonsapparat - staten - fordi denne folkeflyttingsprosessen vil oppfylle kapitalistenes ønske om "et mindre stramt arbeidsmarked" i det
nye folkemasser fra utkantstrøka stiller seg
i kø for å få lågtlønnsjobbene i konkurranse
med folk som bor der fra før av. Det blir dermed lettere for kapitalistene å manipulere arbeiderne og å senke lønningene deres.
Hvordan er så skogsarbeidernes situasjon idag?
I februar 1968 var 2100 av skogsarbeiderne
uten arbeid. Denne arbeidsløsheten er svært se:
songbetont, hvilket blir tydelig demonstrert
ved følgende tall fra Hedmark i 1954: April
- 1219 arbeidsløse, september - 0. Et par tusen

skogsarbeidere er altså henvist til å leve på
av
en ussel arbeidsløshetstrygd en stor del
vinterhalvåret. Og den er så visst ikke lett å
leve av! En som har hatt en inntekt på 20 25 000 kr. i året, er gift og har 2 barn, vil
få utbetalt 29 kr. pr. arbeidsdag, men ikke
noe de første 7 dagene han er arbeidsløs.
Nesten ingen skogsarbeidere tjener så mye som
dette, og de får derfor utbetalt en del mindre.
Skogsarbeiderne har det selvsagt vanskelig når
de er uten arbeid, men så godt stilt er de
ikke når de har arbeid heller. Tor Christoffersens undersøkelse av skogsarbeiderne i Brandval, Hedmark, viser at i 1959 var gjennomsnittsinntekten 7 495 kr. 26% tjente under 5000 kr. i
året. I følge Skogbrukets Arbeidsgiverforening
ligger gjennomsnittet i 1960 for hele landet
på ca. 13 000 kr. for hoggere og kjørere. Statistisk Sentralbyrå opererer med et gjennomsnitt på under 12 000 kr.
I siste lønnsoppgjør for skogsarbeiderne (avsluttet i august 1968) ble inntektene til den
store majoriteten av skogsarbeiderne - akkordarbeiderne - hevet svært lite (mellom 5,5 og
6%). Formannen i Skog og Landarbeiderforbundet
Klaus Kjelsund gir denne forklaringa(5) • "Vi
satset denne gangen på en økning i timelønnssatsene på bekostning av økning i akkordsatsene.
Så det ligger i oppgjøret et bevisst ønske om
å heve de lavest lønte, det er et klart solidarisk oppgjør innen våre egne rekker."
Skogsarbeideren Øystein Gransjøen har satt opp
følgende regnskap etter tariffoppgjøret(6):
"Jeg tar for meg huggernes akkordsatser, da
disse er de mest dominerende i skogbruket og
resultatet for andre grupper blir likeartet
hva lønnsresultatene angår.
La os regne med at en vanlig hugger avvirker
20 m barket tømmer pr. uke med 80 rotstokker.
20 m 3 å kr. 15,50 = kr. 310,80 rot å kr. 1,35 = kr. 107,- tilsammen kr.417,Den gamle prisen var:
20 m 3 å kr. 15,25 . kr. 305,80 rot N kr. 1,15 = kr.

92,- tilsammen kr.397,Forhøyelse kr. 20,-

Arbeidstidsforkortelse 2 2 time å kr.9,-,kr. 22,5
TARIFFOPPGJØRETS RESULTAT

+ kr. 2,50

Til ovenstående lønnsforhøyelse kan
20% skatt samt den matvarefordyring
funnet sted siste året."

en da regne
som har

Til tross for mekaniseringa er skogsarbeidet
i dag like hardt som tidligere på
grunn av
det økte tempo som må til for å få en skikkelig
daglønn. Svenske og norske undersøkelser har
vist at kaloriforbruket for skogsarbeiderne
kan ligge helt opp til 9000 kalorier pr. dag
med en gjennomsnitt på 6400 kalorier. Dette er
dobbelt så stort forbruk som man regner med at
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en mann med middels strengt arbeid har. Skogkommisjonen sier i Innstilling III om dette:
"Det høye kaloriforbruk som ble funnet hos
skogsarbeiderne, illustrerer hvor fysisk krevende arbeidet er, og også hvilken viktig rolle
kostholdet spiller for deres evne til å prestere en bergelig daglønn og å holde ut som skogsarbeidere'.' Mangelsjukdommer som skrev seg fra
ensidig og dårlig kost var tidligere alminnelig utbredt blant skogsarbeidere, mens slike
sjukdommer antakelig er uvanlige i dag. men det
er klart at skogsarbeiderne må bruke en stor
del av sin inntekt til mat, og med sin beskjedne lønn har han nok ikke råd til å kjøpe den
sunneste maten bestandig.
Hvis Sandbergkomiteens Innstilling går gjennom,
vil det bety at vi får et kvalitativt nytt
skattesystem her i landet som skyver en økende
del av skattebyrden fra næringslivet over på
arbeiderne ved at forbruket beskattes ved overgangen til den såkalte momsen. De som har låg
inntekt og høgt forbruk får dermed et sterkt
økende skattepress. Dette går særlig hardt ut
over skogsarbeiderne som på grunn av det harde
arbeidet har et meget stort forbruk av mat og
en låg inntekt.
På ulykkesstatistikken ligger skogsarbeiderne
på topp. Jeg siterer fra Skogkommisjonens Innstilling III: "En annen side ved skogsarbeidet
er blitt belyst gjennom den registrering av
arbeidsulykker i skogbruket som er foretatt av
Rikstrygdeverket og Statens Arbeidstilsyn. Ved
denne registreringen er det påvist at skogsarbeidet er nokså risikobetont. Dd:kan nevnes
at Rikstrygdeverket i 10-årsperioden 1940-49
registrerte 33 596 godkjente ulykker under
skogsarbeid og småfløting, derav 74 med død
til følge. I gjennomsnitt pr. 1000 årsverk å
300 dager inntraff i denne perioden i alt
288,9 ulykker pr. år. I andre yrker ligger
frekvenstallet for ulykker tildels betydelig
lågere. I nente periode var f.eks frekvenstallet for ulykker tildels betydelig lågere. I
nevnte periode var f.eks. frekvenstallet for
hovedgruppen "Byggeindustri" såvidt lågt som
64. I hovedgruppen "Treindustri" var frekvenstallet 88,4."
Landbruksminister Wøhni kom i Stortinget 8.
mai 1963 med følgende opplysninger:"I 1937
hadde man 55 arbeidsulykker pr. 100 000 m 3 avvirket skog, i 1947 var tallet 44, i 1957 var
tallet 25, og i 1962 var tallet på arbeidsulykker kommet ned i 21 pr. 100 000 m 3 avvirket
skog." Det er imidlertid lett å se at han bruker en statistikk som fullstendig forvrenger
de faktiske forhold. Wøhni fortier at antallet
skogsarbeidere er bare halvparten i 1962 av
hva det var i 1937, og at disse avvirker minst
like mye som ble gjort av dobbelt så mange tidligere. Så en oversikt over arbeidsulykker pr.
antall m 3 avvirket skog over år uten å ta i
betraktning antallet av skogsarbeidere, vil
være en forvrengning av virkeligheten.
Intet tyder på at den høge ulykkesfrekvensen
fra 40-åra har gått ned. En vil derimot finne
at det relative antallet "godkjente" ulykker
(7) er gått opp i 50-åra og fortsetter å gå videre opp i 60-åra. En annen tendens er det stigende antall dødsulykker. I 10-års perioden
1940-49 var det ialt 74 dødsulykker, og på de
5 åra på 60-tallet som jeg har materiale for
(8), var det ialt 66 dødsulykker. Dette skjer
altså samtidig med at antallet skogsarbeidere
har gått ned til en tredel av hva det var i
40-åra. Det kan se ut til at det er mekaniseringa og det økte tempoet i arbeidet som er årsaken til dette. Jeg kan nevne at f.eks. i
NOTER s. 29

1965 ble 9 skogsarbeidere drept ved traktorkjøring. Ulykkesfrekvensen med motorsag stiger
også sterkt - i 1960 var det 60 slike ulykker,
mens det i 1967 var 167.
Om yrkesskader blant skogsarbeidere sier skogkommisjonen at det ikke finnes noen sikre opplysninger, "men det er grunn til å regne med
at mange skogsarbeidere under sitt virke i
skogen pådrar seg skader i rygg, ledd eller
muskler, og det er en kjent sak at tømmerkjørere som tildels må sitte stille på kaldt underlag, har lett for å få reumatiske lidelser."
En annen yrkesskade som blir mer og mer framtredende er støyskade framkalt av motorsag.
Overlege Arne Bruusgaard ved Statens Arbeidstilsyn opplyser at antallet støyskader øker
sterkt på grunn av økt bruk av motorsag, men
antallet "godkjente" skader er ennå ikke så
stort. Imidlertid er det allerede mange som
har store ubehag på grunn av tunghørthet som
er forårsaket av motorsag, men det gis ikke
engang erstatning i form av penger for slike
skader.
Det er en vanlig oppfatning i NAF og i LObyråkratiet at støyskadene og andre skader
skyldes at arbeiderne ikke forstår sitt eget
beste og at det således er et opplysningsspørsmål. Dette er typisk for det kapitalistiske samfunn at man produserer de billigst
mulige maskinene uten å tenke på dem som skal
bruke disse maskinene. Kapitalisten griper så
etterpå inn med tiltak for å forebygge større
skader som vil gjøre arbeideren mindre effektiv eller i verste fall arbeidsudyktig, og
kan på den måten utbytte arbeideren mest mulig.
På grunn av det harde arbeidet er det mange
skogsarbeidere som er utslitt allerede i 50årsalderen. mange eldre må således arbeide
flere timer om dagen enn de yngre for å oppnå en daglønn som de kan leve på. Skogbrukets
Arbeidsgiverforenings tall fra 1965 viser at
en tømmerhogger mellom 60 og 70 år tjener
20kr. mindre pr. dag enn gjennomsnittet av
alle hoggere gjør. Fordi skogsarbeideren blir
så tidlig utslitt, kan han få en pensjon på
maksimum kr. 2959,50 pr. år ved fylte 65 år
hvis han har arbeidet som skogsarbeider i
1500 uker og betalt premie til pensjonstrygda.
Skogkommisjonen sier at "skogsarbeid er et
tungt arbeid med forholdsvis stor avgang fra
yrket fra ca. 50 år og utover. Bare et fåtall
skogsarbeidere klarer å stå i tjenesten til
70-års alderen, dvs. til den alder da de etter
lov av 16. juli 1936 om alderstrygd, oppnår
rett til vanlig alderspensjon." De som ikke
hører til fåtallet skal altså måtte leve for
maksimalt kr. 2959,50 pr. år i opptil flere år
inntil de får folketrygd!

Slik situasjonen er i dag tar ikke Skog- og
Landarbeiderforbundet seg av skogsarbeidernes
interesser. Forbundsledelsens parole er tvert
i mot: "samarbeid med skogeierne", noe Skogkommisjonens Innstilling III er et skremmende
eksempel på. I siste lønnsoppgjør ser vi hva
denne politikken fører til i praksis: verre
kår for skogsarbeiderne.
Skogsarbeiderne trenger derfor et parti bygd
på marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tenkning til å kunne samordne sin kamp med hele
arbeiderklassen og andre undertrykte grupper
i samfunnet. Bare et parti bygd på dette
grunnlaget kan være sterkt nok til å ta fra
kapitalistklassen makta og knuse dens undertrykkelsesapparat - staten.
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Den norske virkelighet er en hard virkelighet.
Ikke minst for folk i Finnmark.
Først noen eksempler på den norske virkelighet i Finnmark:
Øksfjord er et forhsldsvis lite sted, men
likevel et stort fiskevær, med 000 innbyggere, hvis eksistens er basert på stedets ene
bedrift - foredlingsanlegget NJORD. Dette anlegget tar nå imot fisk fra bare en tråler og
har i løpet av det siste året redusert arbeidsstokken med omlag 30%. Sjøl de arbeiderne som
ennå ikke er heilt oppsagt, sysselsettes bare
delvis.
mindre sted. Der har den
Bergsfjord er et
eneste bedriften ikke bare innskrenka, men innstilt virksomheten. Alle fiskerne er uten
levering muligheter, og samtlige fiskeriarbeidere går arbeidsledige. Bare en av dem får
arbeidsløysetrygd.
Sandvikvær hadde 150 innbyggere i juni. I begynnelsen av oktober var fiskeværet ubebodd.
eksemplene er dessverre ikke enestående
sitt slag. De er tilfeldige, og det kan
nevnes mange fler. Arbeidsløyse, produksjonsstans, fraflytting er vanlig i den nordligste
landsdelen i disse dager, Antallet tvangsauksjoner stiger. Krisa nærmer seg katastrofe.
Store deler av landet står i fare for å bli
avfolka.
D

I

Det hevdes i presse og kringkasting - fra
eksperter og politikere at krisa i Finnmark
har naturlige årsaker: En kald og trist
sommer, dårlig vær og små vekstmuligheter.
Eller tekniske årsaker: Udugelig ekspertise,
mangelfull produktutvikling og talentløs
markedsføring. men noen snakker også om
"politiske" årsaker til Finnmarkskrisa:
Nemlig Englands og Danmarks devalueringspolitikk og nigerianske folkestammers
borgerkrigspolitikk.
Disse "naturlige, tekniske og politiske"
faktorer har nok bidratt til å utløyse den
krisa som nå er et faktum. men hvordan kan det
ha seg at slike tilfeldige forhold kan ramme
heile sektorer av næringslivet og store deler
av landet?
Hovedårsaka til dette er at den "moderne" kapitalismen er i ferd med å bryte sammen. Den
"stabile velferdsstaten" blir mindre og mindre

SIGMUND

GRØNMO

stabil, og mindre og mindre i stand til å yte
velferd. Krisa i kapitalismen setter mer og
mer sitt preg på den norske virkeligheten.
Denne krisa gjør seg først gjeldende i kapitalismens svakeste ledd. De "mest utsatte
næringene" får de største problemene. I Norge
blir kapitalismen' mindre og mindre i stand
til å drive jordbruk og fiske på en "lønnsom"
måte. Fiskerinæringa er allerede kommet ut i
åpen krise. Jordbruksnæringa er i ferd med å
gå samme vegen. Dette er belyst i Ungsosialisten tidligere.
Kapitalismen utvikler seg i retning av en sterkere kapitalkonsentrasjon.. Under monopolkapitalismen blir krr.vet om stadig større produksjonsenheter mer og mer framtredende. Norske
og utenlandske kapitalinteresser etablerer
store spekulasjonsforetak, som utkonkurrerer de
og som på den måten kan
mindre produsentene
monopolisere produksjon og foredling, kjøp og
salg.
Staten har gjennom lovgivning, konsesjonspolitikk, rente- og lånepolitikk forsterka denne
utviklinga, formalisert og systematisert den
når kreftenes frie spill ikke har vært tilstrekkelig.
Denne monopolkapitalistiske statsvirksomheten
er blitt legitimert ved at de store folkelige
organisasjonene er blitt byråkratisert - hvoretter byråkratene har smelta sammen med statsbyråkratiet. Den korporative staten er monopolkapitalens mest effektive redskap.
I Norge ligger imidlertid ikke de naturlige forholda til rette for en slik konsentrasjon av
kapital og produksjonsmidler i primærnæringene.
Norsk natur passer bedre for små garder enn for
store. Det samme er i hovedsak tilfelle for fiskebåter og foredlingsanlegg. Dette kommer i
motsetning til den generelle utviklinga i kapitalismen - kapitalkonsentrasjon og større produksjonsenheter. Og denne motsetninga i sjølve
det kapitalistiske systemet er hovedårsaka til
den krise som i dag merkes aller best av arbeidsfolk i Finnmark.
At krisa i kapitalismen starter i Finnmark, henger sammen med at primærnæringene utgjør en større
del av næringslivet i den nordligste landsdelen
enn i andre landsdeler. Alle de faktorer som
er påpekt ovafor, virker derfor sammen i Finnmark. I tillegg kommer de spesielle vanskelighetene i reindriftsnæringa - noe som sjølsagt
forverrer situasjonen ytterligere.
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SKAL EN KUNNE HOLDE ET NÆRT SAM—
BAND MED MASSENE, MÅ EN TA UTGANGSPUNKT I MASSENES BEHOV OG
E. ØNSKER .
Mao Tse—tung (30/10 — 44)

'

Monopolkapitalen representeres i Finnmark ved
bedrifter som Findus i Hammerfest. Dette er et
stort fiskeforedlingsanlegg med ca. 1100 ansatte. Norsk og sveitsisk storkapital har her
i fellesskap,fått konsesjon fra staten til å utkonkurrere mindre tilvirkere og småbåteiere i
Hammerfestområdet, for på den måten å skaffe
seg den monopolstilling de i dag har. I praksis skjer dette ved at Findus knytter til seg
trålere, som kjøpes eller chartres. Andre båter får ikke levere sine fangster til bedriften.
Storkapitalen er mektigere og mer betydningsfull på markedene enn småkapitalen. Og Findus
har derfor så godt som monopolisert også salget av fisk fra Hammerfestområdet til andre
innenlandske og til utenlandske markeder.
Dermed er det ikke bare småbåtfiskerne som er
blitt utkonkurrert, men også de mindre fiskeoppkjøpere, tilvirkere og foredlingsanlegg
rundt om i området.
Det er denne motsetninga mellom små og store
kapitalister som har gjort seg gjeldende i Øksfjord, Bergsfjord, Sandvikvær og en rekke andre
steder som nå etter hvert er blitt mer eller minmindre avfolka. Et annet eksempel som viser
konkret hvordan storkapitalens monopolstilling
virker:
En fisketilvirker i Indrefjord - like
ved Hammerfest - skal selge et parti fisk.
Han ringer til Findua, som henviser ham til et
meklerfirma i Vardø - mangfoldige mil lenger
øst i fylket. Tilvirkeren må ta kontakt med
denne mekleren, som så ringer til Findus - for
å avtale kjøp og salg av fiskepartiet. mekleren ringer deretter tilbake til Indrefjordtilvirkeren. Han kan nå selge til Findus - og
mekleren har aleine tjent 8.000 kr
Denne motsetninga mellom store og små kapita lister fører til at en rekke mindre tilvirkere
og oppkjøpere går konkurs og må innstille drifta. Sjøl om dette går ut over den enkelte private "forretningsdrivende", er det likevel ikke
han som blir mest skadelidende. I de fleste
fiskevær er nemlig så godt som all virksomhet
direkte eller indirekte knytta til den ene tilvirkeren. Det er han som eier fiskeværet.
Når så denne væreieren innskrenker eller innstiller drifta, går heile fiskeværet til helvete,
Fiskerne mister den eneste muligheten til å
levere fangstene, og arbeiderne mister jobben.
De arbeidere, fiskere og småbrukere som på de
denne måten tvinges vekk fra gard og grunn,

'‘

fra båt og bruk, fra hus og heim, kommer til
å utgjøre en arbeidskraftres erve i de byer og
industristeder de er nødt til å slå seg ned i.
Ettersom arbeidsløysa blir større og større,
får de større og større vanskeligheter med å
skaffe seg arbeid. Under alle omstendigheter
blir valgmulighetene forsvinnende små. De
er nødt til å ta det arbeidet de blir tilbudt, eller å forbli arbeidsledige.
Samtidig medfører denne utviklinga større muligheter for arbeids"giverne" til å spille ut
enkelte grupper av arbeidere mot andre. Ved
å si til de arbeidere som måtte opponere mot
dårlige arbeidsforhold:"Hvis dere er misfornøyde med vilkåra,kan dere bare pakke sammen
og gå - det er nok av folk utafor porten som
venter på jobb."
Den krisa som i dag gjør seg gjeldende i
Finnmark, vil altså på lengre - men ikke
svært lang - sikt ramme arbeidsfolk også ellers ilandet.
Krisa merkes naturlig nok ikke like sterkt
alle steder i fylket. Arbeidsplassene er
mindre ustabile ved A/S Syd-Varanger Gruver
i Kirkenes enn ved Njord i Øksfjord. Men alle
finnmarkingene har krisesituasjonen nært innpå livet.
Arbeidsfolk i fylket har da også reagert på
en forståelig, sunn og fornuftig måte. "Vi
er så langt nede at vi ikke tåler stort mer,"
blei det sagt på årsmøtet i Finnmark Fiskarlag i oktober. Opprør_ er berettiga: "Det
er rart at vi ikke for lenge sia har gått til
revolusjon for å få endra systemet", sa en
annen fisker på det samme fylkesårsmøtet.
Det ville imidlertid være illusorisk å tru
at revolusjon av denne grunn kommer til å
starte i Finnmark. Bebyggelsen er spredt.
Folk har vanskelig for å samle seg til en effektiv kamp mot kapitalmakta. Kreftene kan
neppe samordnes på en tilstrekkelig slagkraftig måte. Misnøyen og motstandsviljen er
derfor ikke lett å organisere systematisk nok.
Ikke desto mindre må situasjonen i Nord-Norge
nå være ei utfordring for oss. Det er opp til
oss å avsløre denne krisas sammenheng med
kapitalismen og arbeiderklassens kamp mot dem.
Kapitalismens krise i Finnmark er en uhyre
viktig del av den norske virkelighet som den
revolusjonære bevegelsen i Norg e må bygge på.
Denne virkelighet må vi ikke tilpasse oss, men
kjempe for å forandre.
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SPØRSMÅLET
OM STALIN

Det var høye hyl on "massemorder" og "terrorist" da SUF for ca. et halvt år siden begynte
å diskutere Stalin. For alle revolusjonære i
Norge var det en stor ulempe at det for det
meste bare fantes borgerlig og revisjonistisk
kritikk av Stalin. De eneste som har utgitt
en historisk-dialektisk analyse av Stalin,
var de kinesiske kameratene, og det nedenforstående er en kort oppsummering av denne analysen, som jeg håper kan få i gang en bred og
skikkelig debatt om Stalin.
Vigdis Bioseng.
SPØRSMÅLET ON STALIN:
Krustsjov fornektet fullstendig Stalin på den
2U. partikongressen i Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP).Han unnlot å konsultere
briderpartiene på forhånd og forsøkte etterpå
å påtvinge dem et "fait accompli".Men dette
er et spørsmål som anngår alle kommunister,
nettopp fordi erfaringer fra den første staten som bygde proletariatets diktatur er noe
som har internasjonal betydning.Og fordi
Stalin var lederen for denne staten i en
periode,er vurderingen av ham likeledes et
spørsmål av prinsipiell betydning for hele
den internasjonale kommunistiske bevegelse.

veien for revolusjonen i 1917. Etter oktoberrevolusjonen kjempet han for å bevare fruktene av den proletariske revolusjonen. Etter
Lenins død ledet Stalin SUKP og sovjetfolket
i deres kamp både mot indre og ytre fiender
og i deres arbeid med å beskytte og konsolidere den første sosialistiske stat i verden.
Videre ledet han dem i den sosialistiske industrialiseringen og kollektiviseringen av
jordbruket og oppnådde store suksesser i omformingen og utbyggingen av sosialismen.
Stalin ledet også Sovjethæren i hard og bitter kamp fram mot seier i den anti-fascistiske
krigen. Samtidig forsvarte han marxismen-leninismen i kampen mot forskjellige former for
opportunisme i Sovjet og han skrev udødelige
bidrag til den marxistisk-leninistiske teori.
Stalin førte en utenrikspolitikk som støttet
de revolusjonære folkenes kamp og gikk imot
imperialistene og andre reaksjonære. Stalins
liv viser at han var en stor marxist-leninist
og en stor proletarisk revolusjonær.
Men det er også riktig at han gjorde visse
feil. Noen feil var av ideologisk art, andre
var feil han gjorde i det praktiske arbeidet.
Noen av dem kunne ha vært unngått, men noen
var uunngåelige i en tid da proletariatets
diktatur ikke hadde noen forløper å hente erfaringer fra.

Man må benytte seg av en fullstendig, objekNår det gjaldt enkelte spørsmål skilte Stalin
tiv og vitenskapelig analyse av Stalins feil
seg fra den dialektiske materialisme og henog mangler, bygd på den historisk-materialfalt til metafysikk og subjektivisme. Følgeistiske metode og dermed framlegge historien
slik den virkelig var. Man må gå imot den sub _ lig var han noen ganger skilt fra virkeligheten og massene. I kampen både innenfor og
jektivistiske og fullstendige fornektelse av
utenfor partiet, blandet han ved noen anledStalin, som bygger på historisk idealisme og
ninger sammen to slags typer motsigelser, som
hardnakkete forvrengninger av historien.
er forskjellige av natur: Motsetninger mellom
Stalin gjorde feil som har både ideologiske
oss og fienden, og motsetninger i folket. Han
og historiske røtter. Det er nødvendig å kriblandet derfor også sammen de forskjellige måtisere de feilene Stalin virkelig gjorde, og
ter å behandle disse på. Under Stalins arbeid
å gjøre dette fra et riktig standpunkt og med
med å stanse de kontra-revolusjonære, ble manriktige metoder.
ge straffet som fortjente straff. Men samtidig
Stalin bekjempet tsarismen og utbredte marxble også uskyldige mennesker dømt. Når det
ismen under sitt virke for den sosialistiske
gjaldt partiet og regjeringen anvendte han
revolusjonen. Etter at han ble medlem av Senikke fullt ut demokratisk sentralisme, og han
tralkomiteen i Bolsjevikpartiet, som ble lekrenket dens prinsipper til en viss grad. I
det av Lenin, deltok han i striden for å bane
forbindelse med broderpartier og land, gjorde
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Josef Stalin på oktoberrevolusjonens 10-årsdag:

"Oktoberrevolusjonen må ikke betraktes som en revolusjon
"innenfor nasjonal ramme". Den er framfor alt en revolusjon av internasjonal, av verdensomfattende betydning,
fordi den innebærer et radikalt vendepunkt i menneskehetens historie fra den gamle kapitalistiske verden til
den nye sosialistiske verden."

han også feil. Han ga videre noen ganger dårlige råd til den internasjonale kommunistiske
bevegelse.Disse feil forårsaket selvfølgelig
tap for Sovjetunionen og den kommunistiske
tivegelse.
Stalins fordeler og mangler er en del av den
historiske virkelighet. Hvis man sammenlikner
dem, veier fordelene tyngre enn manglene. Han
vurderte først og fremst riktig, feilene var
av underordnet betydning. Når man summerer opp
Stalins arbeid og tenkning i sin helhet, vil
enhver ærlig kommunist med respekt for historien se hva som først og fremst var Stalin.
Man må se på alle Stalins feil som historiske
lærdommer, ta advarsel av dem og unngå å gjøre
disse feilene eller gjøre færre feil. Både
positive og negative historiske lærdommer er
gagnlige for kommunister, forutsatt at lærdommene er riktig behandlet og ikke forandrer de
historiske kjennsgjerninger.
Når Stalin tok feil, var han i stand til å
kritisere seg selv. For eksempel: Han vurderte den kinesiske revolusjonen feil, men etter
seieren innrømmet han sin feiltakelse. Han
tilsto også i sin rapport til den 18. partikongress i 1939 feil han hadde gjort under
utrenskingene i partiet.
Hvilke følger har så Krustsjovs angrep på Stalin hatt? Det har fyrt opp under imperialistenes og de reaksjonæres hets mot Sovjet og
kommunismen. Kort etter 20. partikongress utnyttet imperialistene Krustsjovs hemmelige
anti-Stalin-rapport (som han ikke hadde turt
å offentliggjøre i Sovjet) til å gi liv til
en verdensomspennende anti-kommunistisk kampanje. Imperialistene, de reaksjonære, Titoklikken og opportunister av alle slag hoppet
på anledningen til å angripe Sovjetunionen.
Den kommunistiske delen av verden og mange
kommunistiske partier fikk således alvorlige
vanskeligheter.
Etter å ha angrepet Stalin i 1956, fullbyrdet de fornektelsen på den 22. partikongressen ved å flytte hans levninger for siden å
brenne dem. Ved stadige angrep på Stalin,
strebet lederne av SUKP etter å stryke ut den
store innflytelsen Stalin hadde hatt blant
folkene i Sovjetunionen og i verden ellers.
Samtidig strebet de etter å legge alt til
rette for å gå bort fra marxismen-leninismen
som Stalin hadde forsvart og utviklet, og for
omslaget til den revisjonistiske linja. Denne
linja begynner nøyaktig samtidig med den 20.
kongress og ble fullt systematisert ved den
22. Kjennegjerningene har senere vist at
deres revisjon av de marxistisk-leninistiske
teoriene når det gjelder imperialisme, krig

og fred, proletarisk revolusjon og proletariatets diktatur, revolusjon i koloniene, det
proletariske partiet etc, er uatskillelig forbundet med fornektelsen av Stalin. Det er under dekke av å "bekjempe persondyrkelsen" at
SUKP's ledere forsøker å sverte Stalin. De
hevder at de i dette bygger på Lenin, men
Lenins lære hevder derimot det innbyrdes
slektskap mellom ledere, parti, klasse og
masser. Marxist-leninister fastholder at hvis
proletariatets revolusjonære parti virkelig
skal tjene som hovedkvarter for proletariatets
kamp, må det behandle forholdet mellom ledere,
parti, klasse og masser korrekt, og bli organisert etter den demokratiske sentralismens
prinsipper. Et slikt parti må ha en fast kjerne av ledere, som må være herdet i langvarig
klassekamp, og som er i stand til å bruke
marxismen-leninismen i den konkrete praksis.
Lederne må være lojale mot massene, ha nær
kontakt med dem og sammenfatte massenes ideer
og sette dem ut i livet. Slike ledere er de
virkelige representanter for proletariatet
og proletariatet anerkjenner dem. Lenin sier
at ikke en eneste klasse har nådd makten uten
å frambringe politiske ledere, representanter
som er i stand til å organisere en bevegelse
og lede den. Uten ledere vil proletariatets
diktatur og dets enhet være en tom frase.
Kinas Kommunistiske Parti hevder at mens de
legger vekt på ledernes rolle, og ikke forsøker å forringe den, er de mot uhederlig og
overdreven lovtale. Dette er noe helt annet
enn "bekjempelse av persondyrkelsen" som
SUKP's leder gjør seg til talsmenn for. Det
ligger andre motiver bak. De forsøker å stille opp Stalin, partiets leder, mot partiet
som organisasjon, proletariatet og folkemassene. De forsøker å undergrave det proletariske partiet, proletariatets diktatur og det
sosialistiske system. De forsøker å bygge seg
selv opp og angriper revolusjonære som er lojale mot marxismen-leninismen slik at revisjonistiske renegater kan rane til seg partiet
og statslederskapet. Videre angriper de broderpartier som holder fast på marxismen-leninismen og splitter dermed den internasjonale
kommunistiske bevegelsen.
Det er ikke noe nytt i den internasjonale kommunistiske bevegelse at fiender av marxismenleninismen bakvasker lederne og forsøker å underminere folkets kamp ved å bruke slagord som
"bekjemp persondyrkelsen". Opportunistene
klarte ikke å ødelegge Marx, Engels eller Lenin ved bakvaskelser. Sovjetlederklikken klarer heller ikke å sverte Stalin ved hjelp av
bakvaskelser. Lenge leve de store revolusjonære lærdommene til Stalin!
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LENIN OM
ANARKISMEN
snuskript av V.I.Lenin om Anarkisme og Sosialisme.

Teser:
1)Anarkisnen har,i løpet av de 35 til 4o år
(Bakunin cg Internasjonalen,1866,og om man tar
med Stirner,i løpet av mange flere år) den har
eksistert ikke frambragt annet enn generelle
plattheter mot utbyttinga.
Disse frasene har vært gangbar mynt i mer
enn 2000 år.Det som mangler er a) en forståelse av årsakene til utbytting; b) en forståelse av samfunnets utvikling, som leder til
sosialismen; c) en Forståelse av klassekampen
som den skapende kraft i virkeliggjøringa av
sosialismen.
2)En forståelse av årsakene til utbytting.
Privateiendommen som grunnlaget for vareøkonomien.Sosial eiendom når det gjelder produksjonsmidlene.I anarkismen-intet.
Anarkisme er borgerlig individualisme på
vrangen.Individualismen som basis for hele det
anarkistiske verdensbilde.
Forsvar for småeiendom ogis,3måøkonomi
på landot.Keine Majoritåt".
Fornekting av autoritetens samlende
og organiserende makt.

(Anarkismen er et produkt av desperasjon.Psykologien til den rotlsse,intelektuelle eller landstrykeren,og ikke til proletaren.)
4)Svikt i forståelsen av proletariatets klassekamp
Absurd fornekting av poletikk i et borgerlig
samfunn.
Manglende evne til å forstå den rolle organiseringa og oppdragelsen av arbeidere spiller.
Universalløsninger som består av ensidige,
usammenhengende midler.
5)Hva har anarkismen,som en gang var dominerende
i de romanske land,bidratt med i nyere europeisk
historie?
Ingen doktrine,revolusjonær lære eller teori.
Oppsplitting av arbeiderbevegelsen.
Fullstendig fiasko i eksperimentene til den
revolusjonære bevegelsen (Proudhonisme 1371,
Bakunismen 1073).
Underkastelse av arbeiderklassen for borgerlig
politikk under dekke av å fornekte politikk.
1)Ingen majoritet.(anarkistene aksepterte ikke
at mindretallet skulle bøye seg for flertallet.)
Anm.av red.av Lenin:Collected works,Moskva 1961.

Skrevet i 1901
3)Mangel på forståelse ev samfunnets utvikling
Først offentliggjort i 1936 i tidsskriftet Prole-den rollen produksjon i stor skala spillertarskaja Revolutsia,nr.7
kapitalismens utvikling til sosialisme.

Lenins storhet består framfor atl i at han skapte Sovjetrepublikken og dermed i praksis viste verdens
undertrykte masser at håpet om redning ikke er nytteløst, at godseiernes og kapitalistenes herredømme
ikke har lenge igjen, at arbeidets rike kan skapes gjennom de arbeidendes egne anstrengelser og at
arbeidets rike rike bør skapes på jorda og ikke i himmelen. Dermed tente han håpet om frigjøring i
hjertet hos arbeiderne og bøndene i hele verden. Og dermed forklares også det faktum at Lenins navn
har blitt det mest elskede blant de arbeidende og utsugne masser.

Josef Stalin i "Om Lenin"
(Moskva 1955)

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012
21

Malfinilf~..,:~112RA~9~:~~91r,191110111091111111~~
•

- AV :`
1.5 prrts

j

nen(
4.

ANARKISMEN ER, NÅ SOM PÅ LENINS TID,
IDEOLOGIEN TIL DEN SLAPPE OG DOVNE
SOM GJERNE VIL VÆRE REVOLUSJONÆR,
MEN FRYKTER HARDT SLIT OG "VANSKELIG"
TEORI.
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Kommentar til Lenins manuskript ANARKISME OG SOSIALISME.
Anarkismen dukker nå opp som tendens.De revolusjonære avgjør sjøl i praksis om dette
skal bli noe forbigående,for utviklinga avspeiler at ungdomsmassene nåvokser opp raskere
enn SUF kan organisere og skolere dem.-Men
skal anarkismen kunne knekkes,må vi kjenne
dens røtter og yttringsformer.Derfor er Lenins
manuskript viktig.I Russland i 1901 var marxistene framleis svake,derfor spilte anarkistene
en viss rolle.Lenins avvisning av dem er nyttig
for oss.
Lenins bidrag er det uhyre konsentrerte utkastet til en artikkel som han aldri gjorde
ferdig.Det kan bli vanskelig å forstå for
mange kamerater som ikke kjenner bakgrunnsmaterialet. Derfor denne kommentaren.
Anarkismen (som man kan si framsto gjennom
anarkisten Bakunins kamp mot marxismen i den
første internasjonale,ellor også da Stirner
skreiv et anarkistisk verk på begynnelsen av
det 18.hundreåret) har bare skjelt og smelt
på utbyttinga,uten å sette den i historisk
sammenheng, Derfor skaper den ikke mer forståelse enn en hvilken som helst beklagelse
over verdens urettferdighet.
Den forstår ikke utbyttingas årsaker,hvordan
privateiendommen legger grunnlaget for vareøkonomien,og denne i sin tur for sosial eiendom av produksjonsmidlene.I steden forfekter
den total individualisme som det eneste saliggjørende i verden.Det anarkistiske ideal i
økonomien er at hver mann (eller hver liten
gruppe) har sin egen bedrift,hver bonde sitter
som konge på sin egen bitte lille teig.Keine
Majorit g t-ingen skal bøye seg,ikke mindretallet for flertallet heller.
Den avviser nødvendigheten av at klassene må
utøve diktatur (autoritet) for å framme sine
interesser,følgelig avviser den også proletariatets diktatur.Den innser ikke at proletariatet trenger diktaturet over økonomien og klassefienden for å bygge opp sosialismen.Den frykter
ikke så mye at overklassen skal ta makta tilbake,som den frykter at en eller annen individualistisk anarkist skal bli tråkka på tærne
av folkemakta.
Anarkismen skjønner ingenting av samfunnsut-

viklinga-hvordan storproduksjonen nettopp gjør
det mulig for arbeiderne å ta kontrollen over
produksjonsmidlene,og derfor legger grunnlaget
for sosialismen.I steden for å gå mot kapitalismen går den mot storproduksjonen i seg sjøl
og under alle forhold.
Anarkismen er egentlig en desperat ideologi.
Den passer for den intelektuellle eller landstrykeren,for rotløse folk som ikke har tålmodighet og viljekraft til langsiktig,seigt
arbeid,men må ha alt nå.Den er egentlig fremmed
for proletaren.
Anarkismen avviser alle vanskelige politiske
problemer.Den forstår ikke betydninga av proletariatets klassekamp,også den daglige politiske
kampen på alle områder i det borgerlige samfunnet.Den forstår ikke at denne kampen er
nødvendig for å organisere og oppdra arbeiderklassen,sånn at den skal kunne løse den veldige
oppgaven som maktovertakelsen er. I steden
slenger den fram usammenhengende universalløsninger som det eneste som duger,uansett tid
og sted.
Hva ga anarkismen som resultater da den dominerte arbeiderbevegelsen i Spania,Italia,
Frankrike m.m.før århundreskiftet?Oppsplitting
av arbeiderbevegelsen,ingen skikkelig teori som
kunne skaffe arbeiderne makta.De revolusjonære
eksperimentene den gjorde var fullstendig mislykket (proudhornismen 1871,Bakuninismen 1873).
Anarkismen avviser all politikk som råtten,og
er mot at arbeiderklassen driver . med det.Men
å fornekte at arbeiderklassen skal drive med
politikk er i virkeligheten det samme som å
overlate politikken helt til borgerskapet-det
er å underkaste arbeiderklassen den borgerlige
politikken.
Anarkismen er,nå som på Lenins tid,ideologien
til den slappe og dovne som gjerne vil være revolusjonær,men frykter hardt slit og "vanskelig"
teori.I steden for å se den bitre nødvendighet
i øynene,terper anarkistene på sin "individuelle frihet",og slenger rundt seg med enkle
løsninger og "revolusjonære" fraser.
Anarkisme er en annen form for latskap-nå som
alltid før.
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KINA framgang under
kulturrevolusjonen
(oversatt fra Clarte nr. 5-6 1968)

Når de riktige ideer som er karakteristiske for den fremskredne klassen
blir grepet av massene, forvandles disse ideene til en materiell kraft som
forandrer samfunnet og verden.

— MAO TSE-TUNG

Allerede i sin nyttårsleder 1968, pekte Folkets
Dagblad på noen viktige oppgaver for det kommende året:
å videreutvikle den store massebevegelsen for
skapende studium ug tillemping av Maos tenking,
å fortsette den revolusjonære massekritikken
og konsolidere trippelalliansene, samt
gjennomføre "omvandling gjennom kamp og kritikk,
å rektifisere(korrigere, forbedre) partiorganisasjonen og styrke partiet
å ytterligere følge formann Maos oppfordring
om å støtte armeen og ivareta folkets interesser" samt sterke enheten mellom armeen og
massene,
å ta et fast grep om revolusjonen og fremme
produksjonen samt styrke folkets beredskap
mot krig.
DE REVOLUSJONÆRE KOMITEENE - TRIPPELALLIANSENE
I begynnelsen av 1968 var det upprettet revolusjonære komiteer i Peking, Shanghai og seks
provinser. Da de første komiteene ble dannet,
uttalte Mao Tse-tung:
"Hovederfaringen av revolusjonære komiteer er
følgende - de er tredelte: de inneholder representanter for de revolusjonære kadrene, for
de væpnete styrkene og for de revolusjonære mas
sne. Disse danner en trippelallianse. De revoYusjonære komiteene skal utøve en enhetlig ledelse, eliminere overflødig og dobbeltdekkende
administrativ struktur, tillempe prinsippet
"bedre styrker og enklere administrasjon"
samt organisere en revolusjonær ledende gruppe, som er nær knyttet til massene." (Peking
Review 14/68)
I 1968 forsatte revolusjonære komiteer å gro
fram over hele landet. I tur og orden ble den
revolusjonære komiteen i Szechwan (en provins
med 7U millioner innbyggere) utropt. Etter en
hard kamp i løpet av sommeren og høsten ble
det endelig, i begynnelsen av september, opprettet revolusjonære komiteer i de autonome
provinsene Tibet og Sinkiang. Dermed var hovedfasen i kulturrevolusjonen avsluttet. Hele
Kina var rødt, med unntak av Taiwan.

Et konkret eksempel på hvordan de revolusjonære komiteene fungerer ble gitt i Wen Hui Pao
i slutten av juni:
Ved Kehsins elmotor-fabrikk finnes det mer
enn 1500 arbeidere. Da trippelalliansen ble
opprettet ved fabrikken var 53% av medlemmene
representanter for masseorganisasjonene mens
resten var arme- og kaderrepresentanter. I de
underordnede verkstedskomiteer var 67% representanter for massene. Disse representantene
var alle mellom 20 og 30 år gamle...
Ett av problemene ved fabrikken var silikonstøvet i støperiet. En av de tidligere sjefene hadde motsatt seg å undersøke problemet
nærmere, og spesielle fondmidler, som staten
hadde bevilget for formålet, var blitt brukt
på annen måta.
Straks etterat den nye revolusjonære komiteen
var blitt opprettet, kom spørsmålet opp på
dagsordenen. Masseorganisasjonenes representanter påviste at misforholdene var en følge
av at den revisjonistiske ledelsen ved fabrikken tidligere hadde lagt altfor stor vekt
på lønnsomhetskriteriene, og som følge av
dette neglisjerte arbeidernes helse. Nå fikk
man i stedet innstallert nye beskyttelsesanordninger.
PARTIET OG MASSENE

I forbindelse med 47-årsdagen for grunnleggelsen av Kinas kommunistiske parti (KKP) tok partipressen opp spørsmålet om partiets kontakt
med massene. Det ble fremholdt at partiet skal
sette i verk proletariatets diktatur - dvs.
diktatur rettet mot føydalisme og borgerskap.
Proletariatets diktatur må altså ikke undertrykke noen del av massene, men skal beskytte
massene mot klassefienden. For å kunne lede
massene må partiet ta opp folkets ideer, sammenfatte dem og føre dem ut til massene igjen
i form av direktiver. Ved andre høve holdt
man også fram viktigheten av å tillempe en
korrekt behandling av kaderen, og betonte
viktigheten av at man hjalp dem som hadde begått feil.
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Den nye brua over Yangtze-elva

FRIGJØRINGSARMEEN OG MASSENE

Den 31. juli ble armeens dag markert ved en
viktig leder i Frigjøringsarmeens Dagblad. Det
ble lagt vekt på at armeen skal være underordnet politikken og være et ideologisk og militært redskap samt en støttespiller for proletariatets diktatur. Artikkelen minnet også om
armeens rolle under kulturrevolusjonen: Don 7.
mai hadde fflao Tse-tung sagt at "Folkets frigjøringsarme skal være en stor skole" i Mao
Tse-tungs tenkning, og i januar 1967 hadde
Mao gitt instruksen at "Folkets frigjøringsarme skal hjelpe de brede venstremassene".
Allerede i løpet av 1967 hadde den framgangsrike kampen mot kapitalistene blitt etterfulgt
av en situasjonder ulike rebellorganisasjoner
(organisasjoner innen massebevegelsen) bekjempet hverandre og der i verste fall en konseriativ fraksjon undertrykte en progressiv frak;jon.
Vanskeligheten i 1968 var å forene alle disse
rebellfraksjonene, og saken ble diskutert en
hel del i den kinesiske pressen (Wen Hui pao,
Chieh-fang Jihpao). Armeen forsøkte å gjøre
en riktig analyse av de stridende fraksjonene
for å kunne forene dem, men mislyktes mange
ganger og pådro seg folkets misnøye. Den kinesiske pressen påviste samtidig at de fremste
årsakene til splittelsen i rebell-leddene var
småborgerlig individualisme og gruppeegoistisk
trangsyn.
Direktivet til armeen om"å støtte venstresida"
fikk kort etter et tillegg: "...men ikke noen
spesiell fraksjon".
Den 14. januar manet Pekings revolusjonære ku-

•

mite til en massekampanje for å støtte armeen.
Kampanjen spredte seg raskt over hele landet
under parolen "støtt armeen og vareta folkets
interesser", og tok sikte på å løse motsetningen mellom de væpnede styrkene og sivilbefolkningen for på den måten å kunne styrke enheten
mellom den.
KULTURREVOLUSJONEN OG PRODUKSJONEN.
*Fra lb. april til 15. mai ble Kantonmessen
holdt, som planlagt. Mer enn 100 maskiner
konstruert under kulturrevolusjonen , samt
875 nye vitenskapelige instrumenter, ble utstilt.
*I slutten av mai sto Kinas første Metanolfabrikk ferdig for produksjon.
((Metanol
eller metylalkohol anvendes ved framstilling av insektsmidler, medisin, plast, syntetiske fibre, fargestoffer, mm.).
*I juni rapporterte Hsinhua (Nyhetsbyrået
Det Nye Kina) at Kina produserer 20 ganger
så mye stållegeringer som før kulturrevolusjonen. Derimot er det tegn som tyder
på at kullproduksjonen har vært lav i 196768
* Mer enn 200 000 lærere og studenter rundt
Peking deltok i løpet av våren og forsommeren i innhøstnings- og annet jordbruksarbeide.
*Et stykke inn i 1968 begynte kullproduksjonen å notere en kraftig opprykning, og
i allminnelighet ble produksjonsplanene for
første halvår overtruffet.
*I juni forlot tusenvis av elever etter avsluttet skolegang på nederste og mellomste
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Kronavling av sein ris i Kwantring-provinsen.
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Store Valseverket ved em- og Stålverket i Anshan
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trinn Peking og andre byer for å begi seg
ut på landsbygda og til grenseområdene for
å arbeide der. Som en følge av den tidligere borgerlige linja i undervisningen
var imidlertid en del ungdommer blitt demoralisert, og utnyttet uordenen på visse
steder til å begi seg tilbake til storbykomforten.
På det ideologiske planet ble det derfor
ført en hard kamp for å få ungdommene til
å innse hvor de gjorde den største nytten
i det sosialistiske oppbyggingsarbeidet.
Bare i provinsen Heilungkiang hadde 20 000
ungdommer slått seg ned på statsjordbruk og
folkekommuner siden 1967.
*I provinsen Honan ble sommerens kornavling
rekordartet. Etterat jordbruksskatten for
første halvår var betalt (den pleier være
6-7 % av avkastningen) kunne ytterligere store
overskuddskvantiteter leveres til staten. Etter flere møter med lange diskusjoner om individets, kollektivets og statens
behov besluttet man på flere steder å selge
I fylket Tenghsien
overskuddet til staten.
f.eks. var avkastningen 10% høyere enn forrige år, som også var et rekordår. Kommunene i fylket leverte 70 000 tonn hvete til
staten denne sommeren.
*I midten av juli offentliggjorde revolusjonære i den Statlige økonomikommisjonen en
artikkel i Folkets Dagblad, der man tok opp
spørsmålet om den materielle profittbetingende drivkraften (motivasjonen) innen økonomien. Artikkelen fordømte heftig Liu
Shao-chis linje, som foreskrev "økonomiske
metoder", "profitten i første rekke" og synspunktet at man skulle nedlegge en fabrikk
dersom den ikke lønte seg
Artikkelen framholdt at dersom man legger
for stor vekt på den økonomiske stimulansen,
så forsømmes den ideologiske drivkraften og
man skaper et individualistisk og konkurranseinnrettet menneske.
*I slutten av august ble det rapportert
gode risavlinger i Sør- og Mellom-Kina.
*10-årsdagen for Folkekommunereformen ble
markert på mange hold i august. En kommune
nær Shanghai kunne f.eks. vise til fordoblet kornavling på disse 10 åra. Avkastningen pr. ha hadde økt fra 5 tonn til
10,5 tonn, og den sammenlagte bomullsavlingen
var 72% større i 1968 enn i 1958.

*Den 4. september ble det meddelt at Kina
hadde produsert sitt første diesellokomotiv
- tre ulike typer - for bruk i fabrikker og
gruber.
Den 23. juli gav pressen stor plass til
Mao Tse-tungs siste instruks angående utmao sa bl.a.: "Det er fortsatt
danningen.
nødvendig å ha universiteter, og jeg tenker
da først og fremst på høyere læreanstalter
for vitenskap og ingeniørteknikk. Det er
imidlertid nødvendig å korte ned utdannelsestiden, revolusjonere utdanningen, sette
den proletariske politikken først, og følge
samme vei som Shanghais verktøysmaskinfabrikk
som utdanner arbeidere og bønder med praktisk erfaring, og de bør vende tilbake til
produksjonen etter noen års studier."
I begynnelsen av august - omtrent samtidig
med toårsjubileet for Maos egen veggavis
"Bombarder hovedkvarteret" - dro arbeidernes
og bøndenes propagandalag inn på universitetene over hele landet, der studentene ennå
ikke var lykkes i å gjennomføre "omvandling
gjennom kamp og kritikk" og oppnå enhet.
Utdannelsesspørsmålene og de intellektuelles
rolle ble aktualisert i løpet av høsten.
En rekke framstående universiteter og høyskoler foretok omfattende undersøkelser (bl.a.
blant fabrikkarbeiderne) og la fram forSlag
til reformer.
Den 11. september skrev Folkets Dagblad:
"Opprettelsen av revolusjonære komiteer i
29 provinser ... over hele landet (med unntak av Taiwan) viser at den store proletariske Kulturrevolusjonen har nådd et stadium
av kamp-kritikk-omvandling i landsomfattende
skala. Veiledet av formann Maos seneste
instruks ... holder en mektig arme av industriarbeidere på å gå inn på skoler og
andre områder av overbygningen der kampkritikk-omvandling ikke er gjennomført
tilfredsstillende...
Dette er ikke bare innledningen til en
helt ny situasjon i den proletariske Kulturrevolusjonen innen undervisningen, men
det kommer uunngåelig til å påskynde arbeiderklassens oppdragelse av de intellektuelle i overensstemmelse med den proletariske
verdensanskuelsen."
oktober 1968
Jan-Ingvar Løfstedt

ET SITAT FRA FORMANN MAO
Landet vårt har 700 millioner innbyggere, med arbeiderklassen som den
ledende klassen. Det er av vesentlig betydning å bringe arbeiderklassens
ledende rolle til full utfoldelse i den store kulturrevolusjonen og på alle
arbeidsfelter. Arbeiderklassen må på sin side alltid høyne sin politiske
bevissthet under kampen.
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Fra den kommunistiske verdensbevegelsen

POLENS
KOMMUNISTISKE PARTI
fl Ot
VED

HARALD

DAHL

Den 4. desember 1965 ble det stifta et marxistisk-leninistisk parti i Polen under navnet Polens Kommunistiske Parti. Stiftelseserklæringa
sier: "uten det Kommunistiske Parti, uten arbeiderklassens militante fortropp, er det umulig å bygge sosialismen."
Partiet har seinere offentliggjort flere dokumenter, og sammendrag av noen av disse følger.
I en artikkel som ble offentliggjort i fjor
sommer, slås det fast at Partiet må analysere
fortida kritisk, særlig forræderiet mot sosialismen i landet. Det polske forente arbeiderpartiet (revisjonistpartiet som innehar regjeringsmakta i landet. - H.D.), betrakta ut fra
dets sosiale sammensetning, har gradvis mer og
mer blitt et småborgerlig parti, et borgerlig
parti. Revisjonistpartiet disker opp den falske
teorien om "klassekampens utdøen". Representanter for arbeiderklassen og virkelige revolusjonære i parti og statsapparat har blitt utskifta med "eksperter", som i virkeligheten er
representanter for borgerskapet.
I de første åra etter frigjøringa, var alle
reformene som ble gjennomført i kategorien den
borgerlig-demokratiske revolusjon. De var retta
mot monopolkapitalen, de store kapitalistene
og jordeierne, men varehandelen både i byene
og på landet ble ikke rørt. Byeiendommer (hus
og tomteområder) og et stort antall bedrifter
hvor færre enn 50 arbeidere var ansatt, ble
ikke rørt. En enorm og ytterst aktiv basis
for kapitalistisk produksjon besto fortsatt.
De store reformene avslutta den borgerlig-demokratiske revolusjonen og la grunnlaget for videre revolusjonære forandringer av det økonomiske liv. Problemet var å fortsette den borgerlig-demokratiske revolusjon og gjøre den til
en sosialistisk revolusjon.
Det største og vanskeligste problemet var å
omdanne det økonomiske livet på landsbygda til
sosialistisk økonomi i stor stil. Polen starta
med å utvikle jordbrukskooperativer i 1948.
Dette var den virkelige begynnelsen til den
sosialistiske revolusjonen. Gomulka motsatte
seg denne revolusjonære omdanninga av landsbygda åpenlyst, og gikk ut av Partiet. Da han
kom til makta i 1956, ble så produsentenes kooperativer oppløst. "De nye lederne" forlot den
revolusjonære vegen, sluttet med å gjennomføre
den sosialistiske revolusjonen og tok "den
polske vegen" som ledet tilbake til kapitalismen. Oppgivelsen av politikken med å fortrenge
og begrense de kapitalistiske faktorene i byog landområdene og den nye partiledelsens støtte
til utviklinga av den kapitalistiske økonomien,
betydde at de la ut på vegen mot ei gjenoppretting av kapitalismen.

Pr. i dag, mens de moderne revisjonistene har
makta, har vår sosialistiske industri, transport, banker og utenrikshandelsmonopol, hele
vår sosialistiske økonomi, begynt å miste sin
sosialistiske karakter og spiller mer og mer
statskapitalismens rolle. Akkurat som i de
kapitalistiske land har den begynt å tjene borgerskapets interesser og ikke arbeidermassene.
Den polske arbeiderklassen har sin ærerike historie og store revolusjonære tradisjoner. Før
den andre verdenskrigen ble vi kalt "agenter"
for Moskva fordi vi tok et internasjonalistisk standpunkt til forsvaret for den første
stat under proletariatets diktatur. I dag blir
vi kalt agenter for Peking og Tirana på grunn
av vår fiendskap mot den amerikanske imperialismen og den moderne revisjonismen. Det er
ingen forskjell på fortid og nåtid, de virkelige revolusjonære og arbeidermassene er på
den ene sida av barrikadene, og borgerskapet
og deres lakeier er på den andre. Denne anklagen kan bare styrke arbeidernes overbevisning om at vi er de mest trofaste forkjempere
for deres interesser og at vi er uforsonlige
fiender av borgerskapet og deres løpegutter.
Sammen med hele den marxistisk-leninistiske
rørsla, samler Polens Kommunistiske Parti seg
rundt Kinas Kommunistiske Parti og det Albanske Arbeiderparti i kampen mot US-imperialismen og den moderne revisjonismen, som samler seg rundt SUKP (Sovjetunionens "kommunistiske" parti).
I et hilsningstelegram datert 22. sept. 1968,
undertekna av PKPs generalsekretær Kazimierz
Mijar, blir KKP gratulert med de store seirene i kulturrevolusjonen. Samtidig blir Gomulka-klikkens deltaking i angrepet på Tsjekkoslovakia kraftig fordømt, likeledes Dubcekklikkens forræderiske opptreden.
Til slutt noen utdrag fra Czerwony Sztandar
(det illegale organet for sentralkomiteen i Polens Kommunistiske Parti), nummeret for november 1967:
Dette er hva Gomulka har ansvaret for siden
1956:
8000 landbrukskooperativer likvidert.
200 000 medlemmer kasta ut av regjeringspartiet.
skifte av den sosiale sammensetninga av partiet. Nå utgjør arbeiderne ikke mer enn 30% av
partimedlemmene. Partiet er dirigert av borgerskapet.
likvidering av det interne demokratiet i partiet, av kritikken og sjølkritikken.
arbeider- og bondekorrespondentene for pressa
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PALESTINERNE
TIL KAMP MOT
ISRAELSK AGGRESJON
VED PÅL STEIGAN OG KJETIL BULL

"Selv som krigsfange i Tyskland under annen verdenskrig ble jeg aldri behandlet så brutalt som
israelerne behandler araberne i Gaza-stripa,
de fleste av dem kvinner og barn." Slik var Sandhe s ter Guardian's korrespondent Michael Adams
vurdering i januar 1968.

strasjoner av skoleungdommer som kastet stein
på soldatene og ropte anti-zionistiske slagord. Noen kvinnelige studenter fortalte meg at
de ble tvunget til å spre seg ved at israelerne
skjøt over hodene deres; de rikosjerende kulene
såret noen.

Det totale antall arabiske flyktninger overstiger nå en og en halv million, i tillegg kommer
titusener hjemløse spredt omkring i flyktningeleire i Israel. Bare leirene i Gaza-stripa hadde 185000 flyktninger før junikrigen. Terror og
en alminnelig forverring av levevilkårene påført dem av israelerne har fordrevet ytterligere 60 000 fra Gaza-stripa siden begynnelsen
av dette året.

På en høgere skole for gutter i Gaza-stripa ankom soldater som kjørte med stridsvogn inn i
skolegården. De skjøt først over taket på skolen, men da elevene prøvde å flykte angrep soldatene med geværkolbene og reip med knuter.
En student jeg traff var blitt tvunget opp i
et hjørne og slått og sparket av bevæpnede soldater. Han greide imidlertid å komme seg unna
ved å hoppe fra tredje etasje av skolebygningen. Ingen kom tilbake til skolen neste dag, og
undervisningen ble resten av året holdt i private hjem. En soldat som var stasjonert i bysentret i Gaza uttalte: "Dette er ingen okkupasjonsstyrke, vi kommer her som frigjørere."
Israelerne reiste en enorm statue av en israelsk "frihetskjemper" på plassen ved det
strengt bevoktede Fort Teggert og araberne
rev det ned. Soldaten hadde også interessante
synspunkter på valgene i USA: "Jeg så helst at
det ble en kandidat som ville gjøre alt som
sto i hans makt for å få USA ut av Vietnam,
dernest at militære enheter vil stå beredte til
å hjelpe oss hvis vi trenger det. Vi beskytter
deres olje-interesser her, det er ingen grunn
til at de ikke tar noe av byrden."

Etter juni-krigen har israelerne intensivert
sitt program med sikte på å underlegge seg nytt
land. Størstedelen av de okkuperte områder som
lar seg utnytte er blitt solgt til betrodde israelere. Når landområder blir konfiskert slik
det skjer nå, fører det til stor motstand. Til
stadighet blir det foretatt voldelige overgrep
fra myndighetenes side. Jeg snakket med en araber som var blitt forhørt og torturert hver dag
i tre måneder. Han ble prylt, forbrent, til
stadighet ble han forespeilt en snarlig henrettelse, og ved et par anledninger hadde politihunder fått gå løs på ham. Til slutt ble han
løslatt, trolig for at beretningene om den behandling han hadde fått skulle stå til skrekk
og advarsel for alle han kjente. Snart etter
reiste han for godt til Amman i Jordan. Israelerne forsøker å få så mange palestinere som
mulig til å forlate Israel og de okkuperte områdene. Når de reiser blir de bedt om å undertekne papirer som erklærer at de ikke akter å
vende tilbake og at de reiser frivillig.

(Utdrag av et telegram fra James M. Davis
til avisa Guardian, New York, 14.sept. -68)
AL-FATAH

I desember 1967, opplevde en leir nær Gaza en
unntakstilstand av mange. Denne varte i fem
dager og netter og kom på ei tid med store
regnskyll og kaldt vær. FN's hjelpekontor ble
nektet å levere matforsyninger i denne tida.
Folk ble tvunget til å stå i en grunn innsjø oppreist, og etter hvert som de segnet om av
utmattelse ble de slept av gårde til fengslet.
Unntakstilstanden ble innført som gjengjeldelse
for demonstrasjoner mot okkupasjonsstyrkene.

De israelske aggressorenes ugjerninger mot det
palestinske folket har ført til motstand. Denne motstanden er ledet av den palestinske frigjøringsfronten Al-Fatah og dens væpnete styrker Al-Assifa. Da den væpnete motstanden startet i 1965 besto Al-Assifa av bare femten kommandosoldater med et maskingevær og tretti
handgranater. Men hundrevis av trefninger i
løpet av de siste fire åra har styrket organisasjonen, og dens operasjoner foregår i dag
over hele det okkuperte Palestina.
En rapport som ble offentliggjort 1/1 summerer
seirene i løpet av fire år:
3 650 israelske soldater og 44 offiserer
har blitt drept, 658 militære kjøretøyer ødelagt, 57 biler, 40 oljedepoter, 40 våpenlagra
74 troppeleire, 23 kraftverk, to fabrikker,
fire militærtog, 16 fly, 70 utposter, tre telegrafstasjoner og 59 vannverk. (Peking Review)

Palestinernes fiendtlige holdning overfor israelerne ble mer markert utover vårparten. I
slutten av mai ble det iverksatt flere demon-

På neste side bringer vi utdrag av intervjuer
med et par Al-Fatah-ledere, så leserne kan få
et fyldigere bilde av organisasjonens politikk.

Leirene i Palestina er et grelt syn. Ved tekn
til oppstand stanser forsyningene av mat, vann
og klær. Folk er stuet sammen i små overfylte
rom, noen av dem uten tak. I Gazaleiren skal
hver av uthusene mellom hovedbygningene anvendes av omkring 75 personer.
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UTDRAG AV INTERVJUER MED AL-FATAH-LEDERE
(Intervjuene gjengitt etter den svenske Palestina-bulletinens referat)
Hvordan oppsto Al-Fatah?
Vår virksomhet begynte den 1. januar 1959 med
store vanskeligheter, ettersom ingen utenom
Algeries og Syrias patrioter ga oss noen hjelp.
Vi kjemper for å gi Palestina-problemet en revo
lusjonær karakter. Vi mener at vår kamp skal
føres innenfor rammen av folkets frigjøringskrig. Tida har vist at den verdensomfattende
propagandaen om de gruoppvekkende forholdene i
flyktningeleirene ikke har gitt noe resultat,
enda den har pågått siden 1948.
Hva er formålet med denne kampen?
Formålet er å rokke ved Israel, økonomisk,
politisk og sosialt, å knuse dets struktur
gjennom en langvarig og blodig folkekrig, som
sikkert og visst kommer til å ende med seier
for vårt folk.
Hva ønsker dere å gjøre når dere har overtatt makta?
Vår bevegelse preges ikke av noen form for
rasisme. Vi drives ikke framover av rasehat.
Vi kjemper mot Israel som en zionistisk stat,
en stat som tjener den nord-amerikanske imperialismen, og som i 1948 drev vårt folk bort
fra deres jord, deres hjem akkurat som de gjorde i juni 1567.
Derfor vil vi ikke som andre araberledere "kaste jødene på sjøen". Når vi lar fått igjen kontrollen over det territoriet som tilhører oss
kommer vi helt enkelt til å oppløse det israelske statsapparatet, innlemme de bortjagde palestinerne, sende innvandrerne tilbake til Europa eller til deres opphavsland og tilby de
jødiske medborgerne som har bodd her lenge å
leve med oss.
Vi er klar over at dette ikke er noen lett
oppgave, men man må huske f.eks. bolsjevikene
i Russland når man bedømmer om det er mulig
for oss å nå vår målsetting eller ei.
Når det gjelder tillempinga av et ukrenkelig
prinsipp; troen på de organiserte og bevæpnete
massenes makt. De som er beredt på å innlede
kampen og ofre sine liv om det trengs er alltid en minoritet i begynnelsen. Vi er denne minoritet i Midt-Østen. Massene, som er blitt
trøtte av FNs resolusjoner og paroler, er de
som kommer til å følge oss.

En annen Al-Fatah-leder sier:
De nesten to millioner palestinere som lever
som flyktninger takket være Israels imperialisme er trøtte av å vente og vente forjeves. En
ny generasjon vokser fram, mens ingenting forbedres. For eksempel 30% av de flyktninger som
var i Gaza før 5. juni -67 er født etter 1948.
Hvor lenge skal man vente? Hverken FN og deres
unyttige tiltak eller deres såkalte byråer til
hjelp for flyktninger eller noen annen enn vi
sjøl er i stand til å løse problemet. Den eneste løsningen er folkekrig og vi skal kjempe.
Vi har allerede begynt.
Hvordan skal dere praktisk organisere denne
kampen?
Fra og med januar 1959 har vi gjennomført
mer enn 100 aksjoner inne på sjølve det territoriet som er okkupert av Israel.
Hvor opererer dere nå?
For tida har vi styrker på vestre Jordanbredd
som er under israelsk okkupasjon, og andre i
Galileafjellene nord for Israel. Vi har også
noen menn i Negevsonen, der vi forsterker oss.
Våre aksjoner er av to slag: kommando og gerilja. Kommandoene trenger seg inn, gjennomfører sine oppgaver og vender tilbake til sine
baser. Geriljaen blir i sonen, beveger seg og
går til angrep. Naturforholdene er de aller
beste variasjoner i terrenget som er fordelaktige for våre planer. Nylig har vi angrepet et
israelsk våpenlager i Akke i det nordlige Israel og en tekstilfabrikk i samme område. Det
vi trenger er framfor alt hjelp i form av våpen og militær trening. Gjennom våre aksjoner
holder vi på å bevise alvoret i vår bevegelse.
Hvordan ser de på situasjonen i Midt-Østen
i sin alminnelighet?
Vi mener at det ikke kan bli tale om å gi
etter eller forsone oss med fienden. Vi må
kjempe til siste mann med samme mot som de
vietnamesiske patriotene. Ubestemte handlinger vil bli mislykkede. Den såkalte araberverden er splittet på grunn av den politiske
holdningen til de land den består av. Det er
altså utopisk å strebe etter en forening av
araberverdenen som ikke på den ene sida bygges opp på en sterk koordinering av alle de
enkelte folk i området og på den andre sida
de progressive regjeringene. Vi tror til og
med at det er nødvendig å utdype de motsetninger som finnes mellom de reaksjonære regjeringene for at massene skal kunne styrte
den etablerte orden og overta makta.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012
28

NGS OG UNGSOSIALISTEN
I Ungsosialisten nr. 2 - 68 publiserte vi en
artikkel av Pål Steigen under tittelen "NGS storfinansens løpegutter". Den førte til at
NGS' daværende sentralstyre meldte sak for Oslo
forliksråd med krav om full mortifikasjon av
hele artikkelen. Ungsosialisten førte imidlertid fram følgende forslag til forlik:

korrekte. men det er vel en nokså tvilsom påstand, når dere sier at det bare er vi som har
misforstått, og at den opprinnelige artikkelen
egentlig uttrykte nøyaktig det samme som forliksforslaget. Dere kan f.eks. umulig mene at
"regimets militærbudsjett" ved noen rimelig
tolkning skal bety det samme som"bruer, veier
og damanlegg"."

"I forliksklage til Oslo forliksråd av 24/5 68 om den aktuelle artikkelen heter det på s.2:
"Artikkelen inneholder dels beskyldninger om
at de innsamlede penger ikke går til reisning
av skoler i Peru, men til landets militærbudsjett, og dels inneholder artikkelen beskyldnin g er om at NGS's ledelse misbruker de innsamlede midler i egen interesse."

Og det har NGS' sentralstyre fullstendig rett i.
Det var feilaktig av oss ikke å ta opp hvilken
forbindelse vi mener det er mellom disse "veier,
bruer og damanlegg" og det omtalte militærbudsjettet. Sjøl om vi ikke viker en tomme på den
politiske kritikken av aksjonen må vi understreke at det var avsnitt i artikkelen som var
egnet til misforståelse på grunn av uklarhet
fra vår side. Leserne må derfor merke seg følgende slik at enhver misforståelse kan bli rydda
av vegen:

Når det gjelder siste del av dette avsnittet,
så bygger det på en opplagt misforståelse av
artikkelens passus om å "gjøre gryn på det."
Artikkelforfatteren siktet med dette begrepet
ikke på økonomiske misligheter, men på at enkelte NGS-ledere har hatt lønnede stillinger
for organisasjonen. Dette er vi villige til å
presisere i et stort oppsla g i Ungsosialisten.
For første delens vedkommende er vi villige til
i samme oppslag å presisere hva slae formål vi
mener midlene gikk til utenom skoleanleggene,
nemlig veier, bruer og damanlegg.
Vi mener dette tilbudet fra vår side skulle
kunne danne grunnlaget for å ordne saken i
minnelighet."
I brev av 3/12 - 68 fra NGS' sentralstyre heter det blant annet:
"De modererte påstandene som blir hevdet i
deres brev, er etter vår mening fullstendig

Det var aldri vår mening å hevde at NGS ledelsen hadde begått økonomiske misligheter.
Det vi ville trekke fram, og som NGS' sentralstyre karakteriserer som "fullstendig korrekt"
er at en del av NGS-lederne hadde mottatt
lønn for noe av sitt arbeid for organisasjonen.
Vi mener at de nevnte "bruer, veier og damanlegg" har strategisk betydning, men det var
feil å hevde at pengene blei overført direkte
til militærbudsjettet uten å forklare nærmere
hva vi mente.
3. Når det i artikkelen hevdes at aksjonens
"eneste hensikt" var å tjene USA-imperialismen
og dens lakeier, er det et galt uttrykk. Det
vi mente var at uansett hensikten, så tjener
den USA-imperialismen, furdi den var lagt opp
slik den var.

Faste lesere av UNGSOSIAL18IEN vil huske neon utmerkte karikaturer
av klassepolitiet, slik vi kjenner det fra Vietnamdemonstrasjoner
- rått og brutalt. Dette er progressiv kunst som tar standpunkt mot
borgerskapet og for proletariatet i klassekampen. Lenin kaller den
revolusjonære kunsten for "små hjul og skruer i revolusjonsmaskineriet°,
og disse tekningene hører til blant, disse skruene og hjula. Nedenfor
viser vi en serie av undertrykkerne, tekneren heter Rolf Johansen,
og er fra Slemmestad SUF.
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fortsettelser

fra den kommunistiske...

Fortsettelse fra side 25.
er fjerna.
terror mot kommunister og hemmelige politiske
prosesser.
systematisk høyning av prisnivået og senkning
av kjøpekrafta.
økning av husleier, oppvarmings-, gass og
elektrisitetspriser.
slutt på sosial boligbygging.
utvkling av de private interessene og renesanse for kapitalistiske elementer i byene og
på landet.
sannheten om landets virkelige økonomiske
situasjon blir skjult.
senkning av antallet arbeider- og bondesønner
og døtre i de videregående skolene. (17% bondeungdom og 27% arbeiderungdom). For tida er det
totale antallet arbeider- og bondeungdom som
tar universitetseksamener bare 30 - 33% av det
totale antall studenter.
arbeidsløshet.
titusner av luksusvillaer og -biler.
korrupsjon hvor de høgre funksjonærene i Parti
og Stat deltar.

invasjonen i vårt land av den amerikanske
"kulturen" i teater, radio og fjernsyn.
økning av prostitusjon og bandittvelde.
700 000 familier uten bolig.
over en million alkoholikere.
minskning av antallet daghjem, barnehager og
kantiner.
senkning av utgiftene til undervisning, vitenskap, kultur og helsevesen.
den stadig økende utbyttinga av arbeiderne.
en utrulig sløsing, byråkrati og rot.
borgerskapets mer og mer brutale diktatur.
Gomulkas forrædere mot sosialismen kan skryte
av alt dette som beviser kapitalismens gjenoppretting i Polen.

(Utdrag henta fra Peking Review nr. 35 og 42
for 1968, L'Humanite Nouvelle nr. 95 (28.mars
1967) og Czerwony Sztandar for november 1967.
Sammendrag ved Harald Dahl.)

STUDENTENE OG ARBEIDERKLASSEN
Fortsettelse fra side 11.
arbeiderklassen. men de må være arbeiderklassens leder under dens kontroll, på dens vilkår.
I virkeligheten er det ikke så enkelt heller,
for den intellektuelle revolusjonære må sjøl
lære av arbeiderne: klassebevissthet, fasthet,
kvitte seg med småborgerlighet. Mao skal ha
sagt at det tar anslagsvis lo år å gjøre en
skikkelig revolusjonær av en intellektuell.
Her finner vi altså de revolusjonære intellektuelles oppgave. Arbeiderklassen trenger økonomer, historikere, ingeniører, folk med ut-

dannelse og mulighet til å gjøre vitenskapelige studier på dens vilkår, og framfor alt
folk som har tilegna seg borgerlig vitenskap,
men står skulder ved skulder med den i klassekampen, stiller seg under dens ledelse og bruker sin stilling og denne kunnskapen på mange
måter (bl.a. ved å lære fra seg de brukbare
delene av den og bruke den til agitasjon og
propaganda i klassekampen).
Vi tror dette er vår oppgave - - og her skal
vi stå.

SKOGSARBEIDERNE
Fortsettelse fra side 15.
NOTER:
(1)I et fellesbrev av 4.aug. 1964 fra Norges Skogeierforbund,
Skogbrukets Arbeidsgiverforening og Skogbruksforeningen av
1950 til Sosialdepartementet.
(2)Skogkommisjonen av 1951 ble nedsatt vad kngelig resolusjon
av 19/1 1951 og fikk som mandat å utarbeide forslag til
retningslinjer for landets skogpolitikk. Arbeidskraftsspørsmålet er tatt opp i Innstilling III fra 1957.
(3)Komiteen hadde representanter fra: Norges Skogeierforbund,
Skogbrukets Arbeidsgiverforening, Skogbruksforeningen av
1950, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Direktoratet for
statens skoger, Det norske skogselskap og Skogdirektoratet.
Innstillingen er enstemmig.
(4)Tor Christoffersen: En statistisk/sosiologisk undersøkelse
av skogsarbeiderstanden i Brandval i Hedmark og Solum i
Telemark
(5)Arbeiderbladet 3.aug. 1968
(6)Friheten
(7)Antallet ulykker i forhold til antallet skogsarbeidere. En
kan nevne at det i 1946 var 36 000 skogsarbeidere som hadde
2443 ulykker. I 1967 var det 12 000 skogsarbeidere som
hadde 1013 ulykker.
(8)1960, 1963, 1964, 1965 og 1967.
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Reidar T. Larsen og kommunismen.
Mekanisk av Øgrim?
Av Jørgen Gunnerud.
Som mange andre har jeg lest Tron
Øgrim om Reidar T. Larsen og kommunismen - "det radikale alternativ
i Norge?" med interesse.
Det er opplagt at dette er et nybrottsarbeide som er viktig. Revisjonistene i NKP har alt for lenge
fått gå i fred, uten å bli utsatt
for skikkelig kritikk fra venstre.
Øgrim bruker Reidar Theodor Larsens
egne skrifter for å lage et godt og
veldokumentert portrett av en opportunist - faktisk en "snuskete liten
liberaler". Mesteparten av serien er
bra, men sluttavsnittet til Øgrim er
desverre tvilsomt. Øgrim sier: "Når
sosialismen seirer, vil det være fordi
NKP er lagt i grava, og med det "reaksjonære alternativ" som dette partiet
representerer. Her gjør Øgrim en feil.
Han avslører bare politikusen Reidar
Theodor Larsen. Så lager han en konklu
sjon om hele NKP, som serien slett
ikke har tatt opp.
Før en sånn konklusjon kan gjøres, må
det rettes virkelig kritikk av NKP.
Ikke bare partiformannens utgydelser
må kritiseres, men også partiprogrammet (som ikke er :.;ærlig bedre).
Og enda viktigere er en kritikk av
partiet som helhet: av dets praksis,
av motsigelsen innafor partiet, og
av sammensetninga på grunnplanet
(medlemsmassens kvalitet).
Her kan en også ta med det, at det
også finnes medlemmer som er uenige i
Reidar Theodors opportunistiske linje,
som motarbeider den og vil forsøke å
endre den.
Når Øgrim har foretatt en skikkelig
analyse av partiet som helhet og har
veid det gode med det dårlige, kan
han felle en slik dom over NKP - da
er det også muligheter for at den
blir negativ, men da har dommen bein
å stå på.
Jeg er dessuten slett ikke sikker på
at en slik analyse kan gi et sikkert
bilde nå, før vi har sett resultatene
av en virkelig kamp mellom de sunne
kreftene og Reidar Theodors snuskete
opportunister. Menneskene lager sjøl
historia. Akkurat som bare kampen kan
avgjøre om SF er fortapt, kan bare resultatene av kampen avgjøre om NKP
virkelig for alltid skal gå Larsen i
vold, og derfor må knuses.
Mange kamerater vil sikkert mene at
NKP er et råttent parti, fordi de har
lest Reidar Theodors rasende oppgulp
i Friheten i det 4 siste. Men disse inn
legga, med deres mangel på virkelige
argumenter osv., avslører bare Reidar
Theodor :en innbilsk klovn, som føler
seg personlig krenket over Øgrims pol
itiske karakteristikk, og vil hevne
seg. Vi kan bare legge vekt på sånt
når vi veit hvor mange medlemmer av
NKP som virkelig er enige med Reidar
Theodor Larsen. Medlemmene er det
viktige for oss, ikke barnslighetene
fra en blærete liten avlegger av
Youngstorget nede på Grønlandsleiret.
Jørgen Gunnerud
formann i Oslo/Akershus SUF
MEKANISK AV ØGRIM.
Av Tron Øgrim.
Jørgen Gunneruds kritikk av sluttavsnittet i artiklen min er sjølsagt
fullstendig riktig."Bedømmelsen av en
organisasjon blir overflatisk og ensidig om den bare tar hensyn til enkelte inntrykk,enkelte personer,enkelte
sider ved dens praksis.En sann marxistisk analyse grunner seg på helhet-

en ,en analyse av hele partiet,dets
linje og dets praksis." (RTL og kommunismen,del I).Dette klarte jeg altså likevel å glemme,og gjorde derfor
en grov mekanisk feil: å avslutte
med en konklusjon som ikke var bevist
gjennom konkret analyse.
Videre gjorde jeg den mekaniske feilen
å behandle NKP som noe for alltid
fastlagt, dvs. som en ting hvis sjebne
kunne bereknes på galtungsk vis: ved
framtidsforskning. I steden for å
skille mellom medlemmer og ledelse,
og behandle motsigelsene i programmer,
praksis og medlemsmasse, blei hele
NKP skåret over en kam. Brodden blei
ikke retta mot den opportunistiske
RTL, men mot hele partiet, likt og ulikt. Dette kunne bare styrke oppotunistene i NKP. I praksis måtte det
oppfattes som et slag mot NKP's revolusjonære krefter, som står i en kamp
som ennå ikke er avgjort.
Jeg trekker tilbake perioden: "Når
sosialismen seirer, vil det være fordi NKP er lagt i grava, og med det det
"reaksjonære alternativ som partiet
nå representerer."(RTL og kommunismen,
del II). Jeg innser at den er feilaktig, fordi den uten å diskriminere
fordømmer alt og alle i et parti der
det også finnes gode krefter. Derfor
er den til skade for venstrekreftene
i arbeiderbevegelsen i Norge.
Serien om RTL og kommunismen skulle
åpne veien for en skikkelig kritisk
vurdering av NKP med grunnlag i marxismen-leninismen."Viktigere er her
linja til de som har ledelsen enn til
revolusjonære i mindretall,hele linja
er viktigere enn deler av den."Det var
feilaktig å si at kritikken av NKP var
fullført med en kritikk av RTL,men for
tida må den nødvendigvis begynne med
han.
Det er klart at helt bra står det ikke
til i et parti der en slik opportunist
er formann.Sjøl om ingen kan utstede
dødsattest over NKP pga RTL,så er det
klart at akkurat helt friskt kan ikke
partiet være med ham i magen.
Det jeg ville ha fram,er at RTLs kontrarevolusjonære,arbeiderfientlige linje
sjølsagt må bekjempes.Derfor skulle
slutten egentlig vært omtrent sånn:
"Når sosialismen seirer,er det fordi
RTLs revisjonistiske,politiske linje
er lagt i grava,og med den det "reaksjonære alternativ" som RTL nå representerer."
Men om dette betyr at NKP skal gravlegge RTL,eller at RTL skal gravlegge
NKP,det kan sjølsagt bare NKPs medlemmer sjøl avgjøre.Gjennom kamp.
tron øgrim,
pol.nestformann,SUF

SUF-CIA:
Beter slår til.
Fælt barn har mange navn.
I det site har FRIHETEN-redaktøren
Reidar T.Larsen (RTL blant venner)
levert en imponerende mengde angrep
på SUF.Han har brukt flere underskrifter-sitt eget navn.retor og SUF
lør.UNGSOSIALISTENs redaksjon undersøker for tida om Arnold Selnes er
pseudonym for RTL.
Larsen bruker stor energi i angrepet,
og en mangefoldighet av former.Sterke

DEL III

i argumentasjonen er innlegga ikke.
Vi skal være slemme mot Larsen og gi
noen eksempler.De kan gi leserne et
interessant innblikk i RTLs tankeverden,og avslører hans gjennom hatske
og fientligo holdning til den revolusjonære bevegelsen.
Larsen som dikter:
KATEKISME FOR EN RADIKAL
Du må væra raddikal.
Det v11 si atte du må prate skikkeli:
Studenta,arbera,kapitalista-klassa
revvisjonista,stink,purk,rottepakk.
På denna måta orre du viser atte
du er revvolusjonær.
Du må væra modig.Det vil si ette du må ha
schvære plakkater på brøstetfor å skremme borgera
og revvisjonista
som ikke skjønner atte
fredeli overgang til sosialisme
er no piss.
Du må væra ærli.
Det vil si atte du må ta
Sjølkritikk!
DU må ta sjølkritikkferde du ikke skjønner ette
det er j æ som har rettpå grunn a sittata mine.
Suf-ler.
FRIHETEN nr.2.69.Diktet er gjengitt
med rosende bemerkninger i VG.Vi gratulerer-ikke akkurat NKP,men Larsen
og VG,og håper at ekteskapet vil bli
langt og lykkelig.
Sint mann.
Felles for alle Larsens angrep er at
de er skrevet av en usedvanlig såret
og sint mann.Hvem er han sint på?
"Ungdom på vei mot den søppelhaugen
hvor all fraseradikalisme tilslutt
uungåelig havner" (FRIHETEN 2-69)
"....Det radikaliserte vrøvlet en del
SUF-ledere står for" (FRIHETEN 3-69)
Han er altså sint på "SUF-lederne" og
deres "radikaliserte vrøvl".Hva kan
det være han snakker om?Er det kanskje
den politiske plattforma fra SUFs 5.
landsmøte,proletariatets diktatur og
den demokratiske sentralismen som
er "radikalisert vrøvl"?
Det samme kan det være.Kontrarevolusjonære er SUF-lederne i alle fall.
Kontrarevolusjonære skrålhalser.Hør
bare:
".....En revolusjonær er ikke identisk
med en skrålhals.En skrålhals er en
skrålhals.
Det er ....flere former som avgjort
forteller at man ikke er revolusjonær:
1.(Den infantile form)Nedvurdering og
misoppfatning av klassekampen dithen
at man tror den dreier seg om en måte
å oppføre seg på som skal frastøte
(eller skremme)flest mulig. (SUFledernes form.)
2.(Robot-formen)Vulgarisering av det
teoretiske studium til en innpoding
av læresetninger som støtes ut igjen
ved alle tenkelige anledninger til
erstatning for selvstendig tenkning.
(SUF-ledernes form)
3.(Plagiat-formen)-Hjelpeløsheten
overfor de konkrete forhold i ens
eget land som får en til å leke Latin-
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Amerika eller Kina-i Norge.(SUFledernes form)" (FRIHETEN 2-69)

Men i dette partiet finnes det også
sosialistiske krefter med politisk
modenhet som gir dem utsyn utover de
Dette var svært.Ligger det kanskje en
snevre partigrensene.Hvis disse kreftene
sår opplevelse bak?La oss gå tilbake
trer fram sterkere i Sosialistisk
til det første angrepet RTL retta mot
Folkeparti foran og under det kommende
SUF.Det tok for seg en kveld i Studenter- landsmøte,kan det føre med seg et bedre
samfunnet i Oslo,da Tron Øgrim (som
forhold mellom partiene våre,og skape
ellers har vært lite i Samfunnet)
samarbeidsmuligheter foran Stortingsstilte opp og snakka for at Samfunnet
valget.Etter min mening vil det være
kr.-titusen
skulle bevilge 20 000
riktig å tre i kontakt med Sosialistisk
til SOLKOM og titusen til FNL:Larsen
Folkeparti både lokalt og sentralt for
konsentrerte seg om Øgrims språkbruk,
å klarlegge situasjonen helt.
og sier bl.a.:
"Det er mulig at Tron Øgrim og andre
som følger i hans spor har evner til
noe mer enn å opptre med politisk
klovneri,det får de i så fall bevise
selv." (FRIHETEN nr.48-68)
Dette angrepet kom litt over ei uke
etter at UNGSOSIALISTEN NR:5/6-60
forelå,med Øgrims ikke særlig nådige
analyse av Larsen som politiker i del
II av serien om "Reidar T.Larsen og
kommunismen".Ganske pussig tilfelle;
ikke sant?
UNGSOSIALISTEN utsetter Larsen for
politisk kritikk.Larsen svarer med å
skjelle ut "skrålhalser" "på vei til
søppelhaugen".Sånn går det når man ikke
lar sovende hunder i fred.Slutningen
gir seg kanskje sjøl?
Agenter står bak:
Det var sjølsagt for mye å vente at
den store Larsen skulle svare på politisk polemikk fra motstanderne.Han har
viktigere ting fore:Han må finne ut
hvordan de kan våge å angripe han:Og
Larsen finner svaret.I FRIHETEN nr.3-69
kan man lese følgende:
"I vår tid har man med rette satt
lyset på den store virksomhet som
utfoldes av de store imperialistiske
staters undergravningsorganisasjoner,
som har sine viktigste oppgaver i det
politiske liv.Framfor alt er det den
amerikanske CIA som tiltrekker seg
oppmerksomhet. med hundretusener av
agenter vervet og spredt over hele
kloden må denne organisasjonen betraktes som en viktig faktor i den
undergravnings-og splittelsesvirksomhet
som ryster hele venstrebevegelsen i
det er åpenbart
stiart alle land
at den fientlige undergravningsvirksomhetens viktigste og mest takknemlige
felt for tiden er initiativ til og
stimulering av ekstreme venstreavvikelser."
SUF er et underbruk av CIA 2Retor Bond
har avslørt de sjofle judasene fra
Washington som våget å angripe Herr
Larsen.Men alle kan være ganske rolige,
for Larsen har forlengst sendt "SUFlederne"på vei til "søppelhaugen"!
"Den store koalisjon".

Foran mulighetene for splittelse av SF,
tenker Larsen altså på valgsamarbeid
med SFs høyrefløy,dersom "modne krefter"
"trer fram under landsmøtet".Velbekomme:
Som en tirret okse farer RTL løs på
alt og alle-også på Solidaritetskomiteen
for Vietnam.Han gjentar Høyrepressas
løgner om at Solidaritetskomiteen er
"SUF-dirigert" (hva med NKP-erne
i solkomstyrene mange steder?)og
angriper den for "ekstremisme" fordi
den også tar opp kampen mot NATO-blekkspruten.Sosialdemokratiets falske
"vietnambevegelse" har han derimot
intet galt å si om.Den mangler bare
den "aktive kjerne som kan få fart i
prosessen"-tydeligvis fordi den blir
"møtt med de mest forkastelige motaksjoner fra ekstremistlederne i Solidaritetskomiteen...."
Larsen har altså avslørt seg,klarere
enn noensinne.Hans venner er VG,Berge
Furre og Gustavsen,hans fiender er den
revolusjonære ungdommen og marxistleninistene.
Larsens angrep er fine saker. "Å bli
angrepet av fienden er ikke en dårlig
ting,men en god ting."La bare Larsen
klage over at SUF gjør han og hans revisjonistiske kaniner "mer skade enn
gavn".La ham bare rase,la ham bare avsløre seg åpent som en deltaker i den
Mccartyistiske og "demokratiske allianse"
som rekker fra Libertas til visse kretser
i Grønnlandsleiret.Røde arbeidere og
ærlige mennesker vil få øynene opp fur
det som skjer.Vi stoler på deres dom!

Vi har mottatt debattinnlegg om Che
Guevara og "fidelismen", men på
grunn av plassmangel må dette utestå
til neste nummer.
red.

KJØP OG 1.1.;S:

Organ lor Den Norske Solidarltetskomite for Vietnam.

i
J I

STØTT DET SEIRENDI
VIETNAMESISKE
FOLKET

Fra en svært ung kamerat har vi mottatt følgende kamprop:

SUFS ARBEIDE.
Vi skal prøve å kjempe i mot kapita-

lista. For de vil at vi skal være i
Nå skjønner alle sjølsagt hvem hovedfienden er.Tross litt søtt prat om at
1....en må kjempe åpent om den vezai-deres makt. Og da tror de at det er
fulle ungdommen som for tiden er fanget
inn av det radikalistiske vrøvlet..."
de som bestemmer. Men vi skal ikke
slår Larsen fast følgende:"Det som måtte
være av positiv verdi ved deres aktivibare stå og måpe når de sier at vi
tetdrukner fullstendig i den skade de
skaper.Dette faktum må en se åpent i
skal arbeide. Nei, vi skal ta og gå i
øynene."
mot. Svar direkte nei! Vi må prøve
Nå kan alle gjette hvem RTL holder med
i kampene i SF:I en artikkel om situasog ta oss sammen. Og ikke og være i
joneni SF og NKP i valgåret,sier han
at "SF...har i dag en ungdomsbevegelse
deres makt.
som har, mulighet til å ende både i
anarkisme og trotskisme." (FRIHETEN-2/69)
Hilsen May-Liv,114 år.

FRIGJØRINGSFONDET
Pg •
20 50 32
IDUNSGT. 5, OSLO 1
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-Mao Tse-tung.
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kitliSSEKABIPE
MARXISTISK-LENINISTISK
ARBEIDERAVIS
I BEGYNNELSEN AV FEBRUAR KOM FØRSTE NUMMER AV DEN ENESTE
MARXISTISK-LENINISTISK E ARBEIDERAVISA I NORGE, KLASSEKAMPEN.
DEN UTGIS AV EI GRUPPE MARXIST-LENINISTER, OG REDAKSONEN
REKNER MED AT DEN VIL KOMME MED OMLAG ETT NUMMER I MÅNEDEN
INNTIL VIDERE.
HVIS DU ØNSKER Å ABONNERE, ELLER ØNSKER KONTAKT MED REDAKSJONEN, SÅ SKRIV TIL
KLASSEKAMPEN, BOKS 1774, VIKA, OSLO 1

Første nummer inneholder stoff fra klassekampen på arbeidsplassene, om nye lønnssystemer som splitter arbeiderne, cm
elevenes kamp mot skolesystemet, om to-prissystemet på mjølk,
om krisa for skogsarbeiderne osv.
DU KAN OGSÅ ABONNERE PÅ MARXISTISK-LENINISTISKE TIDSSKRIFTER SOM UTGIS I SVERIGE OG
DANMARK VED Å SKRIVE TIL REDAKSJONEN I KLASSEKAMPEN.
De tidsskriftene det dreier seg om er:
MARXISTISK FORUM (Kommunistiska F g rbundet, marxist-leninisterna)
GNISTAN (månedlig tidsskrift for KFm1)
CLARTE (organ for Svenska Clartefdrbundet)
KOMMUNIST (organ for KFml, Danmark)

SUF*trykk
Oslo 1969
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