
wit4-11Nost151,1uåsirzx

DOKUMENTER OG KOMMENTARER

TIL DEN HISTORISKE

SPLITTELSEN MELLOM

REVOLUSJONÆRE OG REFORMISTER

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



*IING
ORGAN FOR SOSIALISTISK UNGDOMSFORBUND, boks 6159, Etterstad, Oslo 6, pg. 20 60 68

Når dette skrives har vi ennå ikke
fått inn rapportene fra 1. mai
over hele landet. I Oslo avslørte
dagen i alle fall det revolusjon-
ære oppsvinget, og de to sosial-
demokratiske partienes hemnings-
løse opportunisme.

I år hadde "arbeider"-partiet CIA-
agenten Trygve Lie på 1. maimerket.
Toget i Oslo var lengre enn vanlig
(valgår), men 23 musikk-korps og
5 sangkor fyller jo opp. Hoved-
parolen - " Trygghet i forandr-
ingen" - uttrykker AP-pampenes
ønske om et korporarivt samfunn,
leda av en klassesamarbeidsregjering.
Som f. eks. i Benito Mussolinis
Italia.

AVI

ROD 1,MAI •
stemninga laber.

SF-toget var en fallitt-erklæring,
både i innhold og oppslutning.
Vektige krav spm "Fri LSD" og
"Preventivautomater på T-banen"
fikk støtte. Andre paroler:
"Forby Coca-Cola - frigi Canna-
bis"(dvs. hasj) - "NATO ut av Norge
- Grieg ut av Hollywood" - Rev-
olusjonen er i gang - følg på". SFU
deltok i SFs valgkampoppmarsj med
svarte anarkist-flagg, og ropte:
"SPY i stemmeurnene!". Gustavsen
sa stolt at denne gruppa var "det
viktigste i hele toget". Med var
litt over 600. Dagens vits: Toget
gikk fra Historisk Museum.

Bortsett fra den fascistiske hoved-
parolen la AP nå opp et"radikalt"
tog for å narre ærlige medlemmer
og tilhengere. Vraket av Oslo AUF
var også tatt opp i. faderhjemmet
- formannen Bernt Bull talte, ver-
dig som en gammal sam-"arbeider".
Sjøl om fanebærerne fikk kr. 100,-
hver, var interessen liten og

RØD FRONT mønstret over 3000 arbeid-
ere, studenter, elever og andre
progressive. RUD FRONT var ikke et
ledd i noen av opportunist-partienes
valgkamp. Klare krav med grunnlag
i arbeiderklassen ga oppslutning
og slagkraft - dette var Oslo-arb-
eidernes krav, og deres demonstra-
sjon.

Blant parolene: "Nei til MOMSen"
"Bekjemp LO-ledelsens klassesam-
arbeidspolitikk" - " Bekjemp USA--
imperialismen" - "NATO ut av Norge
- Sovjet ut av Tojekkoslovakia.
Røde faner, flagg fra Norge, Hellas,
og FNL gikk i spissen. Mange hundre
bilder av Marx, Lenin og Mao viste
deltakernes politiske bevissthet.

Det var stor begeistring i toget,
slagord blei ropt og internasjonalen
sunget. Fascistiske angripere med
maling, tomater og røykbomber blei
resolutt satt på plass. sied om
politiledelsen gjorde sitt beste
for å beskytte UH-rampen.

1. mai i Oslo viste klart styrken
til marxismen-leninismen, Mao Tse-
tung tenkning. De to sosialidemokr-
etiske klikkenes forsøk på å prost-
ituere arbeiderklassens internasj-
onale kampdag avslørte bare dem sjøl.
De progressive kreftene i RØD FRONT
blei derimot styrke og sveisa tett-
ere sammen. De viste i praksis
hvilken styrke det ligger i enhet
på grunnplanet, for arbeiderklass-
ens egne krav.

SF-studentene avsliirer seg

"Rød front" , dei revolusjonære
studentane i og utanfor Sl.P=-stud
i Oslo gjorde i Studentersamfun-
net 11. april framlegg om at Sam-
funnet skulle uttala stønad til det
vietnamesiske folket i kampen mot
USA-imperialismen, og samstun-
des bli med på Vietnamuka og løy-
va 15.000 kroner til Solidaritets-
komitden for Vietnam. Sjølvsagt
måtte ein rekna med at det konser-
vative styret ville gjera sitt for
hindra at økonomistyret kom til å
løyva desse pengane, men ein skul-
le tru at alle på venstresida ville
gå inn for eit så rettkome og godt
Framlegg.

Slik gjekk det ikkje. Dei fremste
medlemene av Sosialistisk Stu-
dentlag, med stortingskandidat
Tore Linne Eriksen i brodden,
gjekk imot framlegget om 15.000
til Vietnamarbeidet. Rett og slett.
Og grunngjevinga deira var like
taktisk som avslørande. Aldri har
vel desse politikussane så skam-
laust hoppa over på eit reint reak-
sjonært standpunkt.

Samfunnet hadde ikkje råd. Kan-
skje ville løyvinga røra til at det
ikkje vart råd å få til Oslo ein ame-
rikansk professor til å tala om
"den tredje verda".

Sjølvsagt hadde Samfunnet råd.
Det har eit budsjett som går opp

i hundretusenvis, ja millionar. Og
om det skulle vera lite pengar til
rådvelde, så er det visse ting ein
rett og slett h ar eller te k seg
råd til. Sjølvsagt var det berre å
vedta løyvinga. Gjekk så styret/
økonomistyret imot, var det berre
å dra dei til ansvar og kasta dei
etterpå. Men det ville ikkje SF-
studentane.Det ville vera "en
urimelig favorisering av Vietnam-
arbeidet" som det heitte i deira
framlegg!

Kvifor gjorde dei då noko så hår-
reisande og så umoralsk som dette?
Ein grunn er sjølvsagt at dei ikkje
er med på det praktiske Vietnam-
arbeidet. Men den konkrete årsaka
var at dei hadde ein ting i hovudet:
å markera seg frå "Rød front". Og
då kunne dei gladeleg ofra 15.000
for Vietnam. Så fylgde dei den
gamle sentristmetoden, Garbois-
men. Fyrst røysta med dei kon-
servative for å avvisa eit framlegg
frå dei revolusjonære, så setja
fram eit utvatna framlegg som dei
revolusjonære røysta for. Og så
tala om sekterisme ut Frå den klas-
siske sosialdemokratiske defini-
sjonen, at sekterisme er å gå inn
for det som ikkje blir vedteke, det
som sosialdemokratiet ikkje kan
gå inn for. Og når "Rød front" ikkje
fekk fleirtalkfor sitt frarrilegg,
meinte dei å ha vunne ein siger.
Svikarane.

DET HENDER AT BORGERA PLUMPER UT

MED SANNHETEN 	

Fra "Sunnmøre Arbeideravis" sak-
ser vi:

"Et politisk møte som samler omlag
200 tilhørere er ikke dagligdags
kost hverken i Ålesund, eller an-
dre steder for den saks skyld.
Men formannen for SUF, Sigmund
Grønmo, maktet å fylle Jazz-Bua
torsdag i en polit_ 3k debatt hvor
han innledet under emnet: "Vil
SUF revolusjon?". Og det ville
SUF.

En kan være enig eller ikke med
Grønmo, men maken til elegant ar-
gumentasjon og syiklar analyse ov-
er et emne skal en lete med lys og
lykt etter. De lokale SUF'ere var
selvfølgelig overbegeistret, men
også andre fraksjoner gav etter
møtet uttrykk for hvilke kapasi-
tet Grønmo er. Debatten som fulg-
te etter innledningsforedraget,
omhandlet utelukkende innenriks-
politiske saker. særlig represen-
tantene fra Unge Høyre hadde rus-
tet seg godt for å slå ned på
Grønmos argumentasjon og "rive
ham i stykker". Men det gikk vel
nærmest den andre veien.

Selv om mange av argumentene fra
begge fløyer kan tåle ytterligere
diskusjon, var det et riktig mor-
somt møte på "Bua" 	 torsdag. Etter
det ordinære møtet,	 utspant det
seg forøvrig også livlig debatt
mellom de tilstedeværende tilhøre-
re."
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SPLITTELSEN - OG HVA NÅ?
SFs 6. landsmmøte gjorde vedtak som satte
SUF og andre revolusjonære utenfor SF for
godt. SF-ledelsen brukte Flertallet med viten-
de og vilje For å oppnå denne splittelsen - se
F.eks. Gustavsens uttalelse til Gåsemyr gjen-
gitt i dette nummeret av UNGSOSIALISTEN.

Splittelsen er en bra ting For arbeiderklassen.
Den betyr en seier For SUF og marxismen-
leninismen, Mao Tsetungs tenkning.

Splittelsen kom etter en langvarig, prinsippf-
ell kamp mot opportunismen i SF. - Studier
og praksis hadde økt den politiske bevisstheten
i SUF. Derfor skjønte stadig flere at arbeider-
klassen trenger et revolusjonært parti. Kam-
pen for et sånt parti begynte i SF. Metoden
var diskusjon, oppfordring til studier og eget
eksempel.

SFs høyrefløy møtte utfordringa med ant.i-
kommunistisk hets i verste McCarty-stil. Led-
elsen, med Gustavsen og Furre i spissen,
spredde grov løgn om partikamerater. Borger-
lige folk blei masseinnmeldt i SF. Samtidig
tilkalte man klassepurken For å hindre SUFere
og andre Fra å bruke sine medlemsrettigheter
på SF-møter. SFs nye formann, Torolf "Napo-
leon III" Solheim, har ført denne tradisjonen
videre etter landsmøtet.

SF-lederne oppførte seg slik, Fordi sjølve poli-
tikken deres ikke tålte dagens lys. Hovedsaka
var parlamentariske og kommunale "bein".
Altså skjønnmalte man klassestaten, og spredde
illusjoner om en "fredelig og parlamentarisk
veg til sosialismen". Det var ikke viktig å ha
ei fast linje til arbeidsfolks kampsaker i faglig-
politikken, distriktspolitikken osv. Pr i n s i p-
p e r minsker bare muligheten for m an ø y

-r e r . Denne politikken kunne bar e forsvares
med usakelige metoder.

Kampen i SF avslørte SF-ledelsens sosialdemo-

kratiske linje, og viste svært klart at det var
umulig å oppnå noen enhet med disse folka.
Stadig flere forsto at splittelsen var fullt ut
riktig, naturlig og nødvendig. Kamp på grunn-
planet kunne ikke Forenes med SF-ledelsens
linje: komme seg ovenpå, bli godtatt av "de sto-
re". Enhet var ikke mulig mellom de som ville
tjene folket og de som ville tjene pen-
ger.

Den revolusjonære rørsla står i takknemlighets-
gjeld til opportunistene i SF. De viste tydelig
at splittelsen måtte komme, og hjalp til med å
få den i stand. Deres framferd har skolert folk
i og utenfor SF og trukket hundrevis av tidligere
SF-medlemmer opp på et høgere nivå. Gjennom
sitt negative eksempel har SF-sosialdemokrat-
ene lært den revolusjonære rørsla mye om
opportunismen, og satt den bedre i stand til å
avsløre og bekjempe den.

SUFs landskonferanse 15-16/2 viste hvordan
SUF har blitt stålsatt gjennom kampen. SF-led-
elsen ;ynsket å knuse SUF. De oppnådde det mot-
satte. Aldri før har SUF vært så enhetlig, hatt
så mange lag og medlemmer og drevet så god
skolering. Den beinharde kl as sekampen mot
opportunismen økte oppslutninga om marxismen-
leninismen og Maos tenkning. Sosialdemokrater
i SUF eksponerte seg, og kunne bekjempes.

Splittelsen legger grunnlaget For et nytt, stort
sprang framover. SUF kan nå bli kvitt alle
anti-marxistiske og ultra-demokratiske id6er
som henger igjen fra SF. Maos tenkning må set-
tes i ledelsen på alle områder, den demokratiske
sentralismen må styrkes, og alle SF-agenter og
andre borgerlige må resolutt fjernes fra rekkene.

Splittelsen Fra SF er endelig. Sosialdemokratisk
Fomleparti får nå seile sin egen sjø. - SUFs
forhistorie er avslutta. Nå kan vi få fart i
arbeidet for å gjøre SUF til et virkelig tjenelig
redskap for arbeiderklassens kamp.

Klassekampparti- JA! VS - NEI !
"Arbeiderklassen i Norge kan bare vinne Fram
til seier dersom det har et tjenelig redskap.
Dette redskapet må være et revolusjonært
klassekampparti. Et slikt parti finnes ikke i
dag.

Det kan heller ikke opprettes på kort sikt.
Felles diskusjon og felles handling mellom de

revolusjonære kreftene i arbeiderbevegelsen, i
og utenfor de eksisterende organisasjoner, er
det eneste som kan skape en felles plattform
for arbeiderklassens kamp mot opportunisme,
kapitalisme og imperialisme."

(Fra resolusjon på SUFs lands-
konferanse 15-16/2 - 69)

Forts. neste side
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Sosialdemokratisk Fomleparti sykner nå raskt.
Motsetningene i partiet hoper seg opp. Nær 1000
medlemmer er gått ut på forskjellig grunnlag.
Dette letter sjølsagt arbeidet for det revolusjo-
nære klassekamppartiet som må komme.

De beste, mest bevisste og proletariske folka
fra SF har nå gått i gang med grupper på grunn-
planet. De studerer marxismen-leninismen,
Mao Tsetungs tenkning, oa driver revolusjonær
praksis. Dette er med på å Forberede det revo-
lusjonære arbeiderpartiet. Disse folka arbeider
målbevisst med oppgaven og trener seg

Men det finnes også noen få folk som vil ha en
slags landsomfattende organisasjon eller parti
her og nå - Før det er lagt et enhetlig grunnlag
og skapt en skolert kader. Disse folka vil i prak-
sis ikke ha noe revolusjonært klassekampparti.
De ønsker et nytt, men mer venstrevridd SF - et
norsk Vs-parti.

Flere av de som støtter dette har før halt led-
ende stillinger i SF. Nå krever de de samme
ledende stillinger i den revolusjonære rørsla.
Derfor vil de ha en "landskonferanse" for å
kunne gjøre seg sjøl til "ledere" - enda tida
ikke er moden for landsomfattende organisering.

1 tillegg driver de med alskens manipulasjoner
Foran stortingsvalget, vil stille "lister" og på

andre måter konkurrere med de "store politik-
erne".
Når Folk ikke går med på krava deres, truer de
til gjengjeld med ikke å bryte med SF.
De opprettholder medlemsskapet i SF som
pressmiddel mot kamerater, nekter å brenne
alle bruer bak seg og vil stå med ett bein i
hver båt. Noen av dem er tilmed villige til å
drive valgkamp for SF. Tidligere SF-partisek-
retær, Ole Kopreitan, ville drive valgkamp i
Nordland. Kopreitan & co opprører seg dermed
som politiske streikebrytere.

SUF kan ikke utnyttes For en slik politikk. Lin-
ja er klar etter landskonferansen. Lause orga-
nisasjoner av opportunister er del nok av,
flere trengs ikke: Folk som tuller med sånt
Fjerner seg sjøl meir fra den revolusjonære
rørsla For hver dag som går. ønsker de å stå
i SF, så vel bekomme. Den revolusjonære ar-
beiderrørsla klarer seg uten dem:

Det store flertallet i de sosialistiske arbeids-
og studiegruppene avviser Kopreitans linje. De
støttes av SUF. Derfor er et nytt "revolusjo-
nært" Forbund uten disse kreftene daufødt. Sta-
dig Flere arbeidere veit at et virkelig revo-
lusjonært klassekampparti trengs. Dette er en
kraft som ikke kan stoppes - ikke av SF, og
ikke av en liten klikk "streikebrytere" heller'.

4

REVOLUSJONÆR

ÅRVÅKENHET

Kamerater utover landet klager. Sendinger fra
SUF - viktige beskjeder, brosjyrer, UNGSOS-
IALISTEN o.a. - kommer seint eller aldri fram .
Men som regel er ikke del SUF-kontorets skyld.

Av en eller annen grunn går SUF-post spesielt
seint. Vi insinuerer ingenting - kanskje er det en
slags naturlov? Kamerater i Finnmark Forteller
at korrekt adressert post vanligvis bruker tre
uker dit, Den er ofte skada, slik at pakker og
brev er delvis åpna.
Det hender at interne opplysninger blir trykt
opp i borgerpressa. Noen ganger veit politi og
høyreorganisasjoner om hemmelige demonstra-
sjoner og aksjoner før mange av deltakerne. Hva
det nå kan komme av.

Venstresosialdemokratene i SF lo hånlig, da
SUF innførte eksklusjonsparagraf for å fjerne
"reine agenter". Men la oss minne om at As-
bjørn Bryhn, forrige leder av overvåkningspoli-
tiet, sa at "hysj-hysj" ikke har som viktigste
oppgave å ta spioner , men å "registrere 5. kol-
onnen". Det betyr det kapitalistiske systemets
værste fiende: den revolusjonære arbeiderrørsla.

Sjøl "Orientering" trykte bevis på at "hysj-
hysj" bruker te lef on av tyet ri g og liknende
metoder. Nå var det jo riktignok ingen grunn
til å plage SF særlig. Derimot trenger man ikke
å være særlig smart for å skjønne at overklassen
nå ser S U F som den "Farligste" venstreorgani-
sasjonen i Norge. Borgerpressas lakeier, enten
de er i politiet, UH, pressa eller AUF-ledelsen,
vil ha interesse av å kjenne SUFs bevegelser,
for å kunne skade SUF.

Derfor oppfordrer vi til økt rev ol us j onær
årvåkenhet:
Forsiktig med opplysninger i telefoner og brev.

Forsiktig med hva som sies på buss og tog, på
kafeer og andre offentlige steder. Interne saker
må ikke drøftes, der Folk du ikke er helt sikker
på, kan høre etter.

Forsiktig med medlemslister, protokoller og
andre interne dokumenter. Oppbevar dem ikke
på steder der uvedkommende veit om det og kan
få Fatt i dem.

Forsiktig med mistenkelige Folk som prøver å
vinne tillit - særlig folk som graver og spør
mye.
Meld Fra til sentralstyret når posten er sein,
Forsvinner eller er skada eller åpna.

Meld fra til styret når du får greie på noe som
kanskje ikke er som det skal være.

Fram For alt må vi styrke den de m ok ratiske
sentralismen på alle plan i SUF. "...i de
lokale organisasjonene skal det indre partidemo-
kratiet tjene til å befeste disiplinen og kamp-
evnen - ikke det motsatte" (Mao).

SUF er nå ute av den pasifistiske barnehagen og
på veg inn i klassekampens harde virkelighet.
Overklassens maktapparat har aldri vært nådig
mot organisasjoner som har kjempet For det ar-
beidende Folkets interesser. Bare en disiplinert
organisasjon med evne til å tåle hard kamp kan
ha håp om å vinne seier.
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SUF hilser KKPs

jk
9, nasjona	 ressle kqng

5

Til den 9. nasjonale kongress i Kinas Kommunis-
tiske Parti. 

Åpninga av Kinas Kommunistiske Partis 9. nasjo-
nale kongress er en milepel for verdens revolu-
sjonære kommunister, Kinas heltemodige folk og
alle verdens folk som kjemper mot imperialisme,
kapitalisme og revisjonisme.

KKP's 9. nasjonale kongress er et strålende ek-
sempel på kamerat Mao Tse-tungs uovervinnelige
tenkning, som er et mektig våpen i hendene på
verdens revolusjonære.

På vegne av Sosialistisk Ungdomsforbund i Norge
og alle norske kommunister, som kjemper under
kamerat Mao Tse-tungs tenknings røde banner
sender vi våre varmeste hilsninger til den 9.
nasjonale kongress. Den kinesiske arbeiderklas-
sen har, Onder Mao Tse-tungs seierrike tenkning
og personlige lederskap, tatt oppi- kampen mot
den moderne revisjonismens agenter og deres
forsøk på å undergrave proletariatets diktatur
og dermed gjenopprette kapitalismen.

Med arbeiderklassen i spissen har det kinesis-
ke folk med Mao Tse-tung tenknings mektige
våpen i hendene slått tilbake disse forsøk å
restaurere kapitalismen og ført den store pro-
letariske kulturrevolusjonen fram til seier.

Den store proletariske kulturrevolusjonen er
en viktig milepel for verdens arbeidere og re-
volusjonære folk. Den har på en glimrende må-
te anvist verdens revolusjonære folk hvordan
en skal bekjempe den kontrarevolusjonære alli-
ansen mellom lederklikken i SUKP og USA-imper-
ialismen i deres forsøk på å dele verden mel-
lom seg og undertrykke verdens folk.

Den sovjetiske lederklikken viste sitt sanne
sosialimperialistiske ansikt da det satte i
gang væpna angrep på Chenpoa-øya som er Folke-
republikken Kinas territorium. Vi vil på det
skarpeste fordømme dette kontrarevolusjonære
angrep på Folkets Kina - et angrep som helte-
modig og resolutt blei slått tilbake av kines-
iske klassekjempere.

KKP holder den proletariske internasjonalismen
høgt, noe som betyr en mektig stimulans for
verdens marxist-leninistiske bevegelse. Det
kinesiske kommunistiske partis revolusjonære
erfaringer har derfor grunnleggende betydning
for verdens revolusjonære.

Framtida tilhører folket. I land etter land,

utvikles kampen for den sosialistiske revolu-
sjonen. Vi lever i den tidsalderen da monopol-
kapitalismen og imperialismen går sin endelige
undergang i møte. Under ledelse av marxismen-
leninismen, Mao Tse-tung tenkning er seieren
viss.

Kamerat Mao Tse-tung har på skapende måte holdt
Marx', Engels', Lenins og Stalins ideer høgt og
videreutvikle .dem og heva den marxistisk-lenin-
istiske teorien til et nytt og høgere stadium.
på denne måten har han utrusta verdens arbei-
dende folk med et uovervinnelig våpen i kampen
for kommunismen. Videre er Mao Tse-tung tenk-
ning arbeiderklassens redskap til å nedkjempe
de krefter som står i vegen for den sosialis-

tiske revolusjons seier, først og fremst den
moderne revisjonismen og all borgerlig innfly-
telse i arbeiderbevegelsen.

Ved å lære av KKP, den store proletære kultur-
revolusjonen og anvende kamerat Mao Tse-tungs
tenkning i den norske klassekampen har vi hatt
stor framgang. KKP's 9.. nasjonale kongress er
en mektig inspirasjon i arbeidet med å sette
Mao Tse-tungs tenkning i ledelsen på alle om-
råder.

Lenge leve Kinas Kommunistiske Partis 9. nasjo-
nale kongress!
Lenge leve formann Mao Tse-tung!
_Lenge leve vennskapet mellom det norske og ki-
nesiske folk!
Lenge leve marxismen-leninismen,- Mao Tse-tung
tenkning!

Sentralstyret i Sosialistisk
Ungdomsforbund, Norge.
Oslo, 11. april 1969.

•
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FRAM UNDER

MARXISMEN - LENINISMENS

BANNER

På SUFs 1.mai-møte i Oslo i år holdt kamerat
Sigmund Grønmo, formann i SUF, denne talen.
Møtet samla over 500 mennesker og særlig glede-
lig var det at så mange revolusjonære voksne
arbeidere var til stede. Både sjølve arrange-
mentet og det at publikum viste et veldig høgt
politisk nivå, var tekn som tydelig nok viste
at klassekampen i Norge har nådd nye høyder.
Kamerat Grønmos tale blei gang på gang avbrutt
av voldsom og taktfast klapping. Vi tar også
dette som et tekn på de revolusjonære krefte-

nes økende framgang.

I talen tar Grønmo opp de sakene som er
viktigst for norske marxist-leninister i dag,
og understreker nødvendigheten av å kjempe
for å opprette et ekte kommunistisk parti
bygd på marxismen-leninismen, Mao Tsetung
tenkning. Vi bringer den her i UNGSOSIALISTEN
fordi vi mener den sammenfatter den strategien
og taktikken norske kommunister har, og må ha.

red.

SIGMUND GRØNMOS TALE 1.MA1:

Kamerater:

Rød Front-demonstrasjonen i dag var en sterk 
demonstrasjon. Den var en manifestasjon fra den
revolusjonære bevegelsens side - 	 en manifesta-
sjon av styrke - og først og fremst en mani-
festasjon av framgang.

Det var et rødt tog som gikk fra	 Sommerogata.
Og det var et kampmøte som blei holdt på Stor-
torget. Ingen kan - etter dette - benekte at
den revolusjonære bevegelsen i Norge er på
frammarsj. - Den er i ferd med å 	 konsolidere
seg. Og den er i utvikling.

Denne framgangen for den revolusjonære bevegel-
sen betyr i seg sjøl ei tilspissing av klasse-
motsetningene og ei skjerping av 	 klassekampen.
Samtidig er det andre viktige og 	 avgjørende
årsaker til denne tilspissinga av klassemot-
setningene
Klassekampen skjerpes alltid når kapitalismen
kommer i krise.
Den krisa som monopolkapitalismen idag er inne
i , kommer til uttrykk på forskjellige måter.
Den blei først åpenbar og synlig	 i de mest ut-
satte næringene- i primærnæringene- i jordbruk
og fiske. Fiskerne er blitt ramma av den ene
kjøpestoppen etter den andre. Deres situasjon
er ikke lenger bare kritisk. Den 	 er katastrofal.

Og det samme kan sies om den stillinga
småbrukerne står i.De trues og tvinges bort
fra gard og grunn. Dette skjer 	 gjennom for-
skjellige tiltak som alle er ledd i struktur-
rasjonalisering som består i å avvikle de små
bruka og proletarisere småbrukerne. - Gjøre
dem til en del av den mer mobile og mer kontrol-
lerbare arbeidskrafta som monopolkapitalen tren-
ger til sin rådighet.
Denne utviklinga fortsetter. Krisa blir stadig
verre. Og framfor alt! "Den blir mer omfatt-
ende. "Den skjerpede konkurransen "og"det har-
dere klimaet i næringslivet " er ord og uttrykk
som stadig går igjen i borgerpressa og i borger-

partias propaganda.
Det er ikke lenger nødvendig å hente eksempler
fra Finnmark når en skal påpeke krisa i kapital-
ismen. Arbeidsfolk over heile landet merker den
på kroppen hver un *este dag. De merker den i form
av forskjellige rasjonaliseringstiltak. Tids-og
arbeidsstudier, poengvurderingssystemer, akkord-
systemer . Hensikten er gjennom disse tiltaka
å auke arbeidstempoet hos hver enkelt arbeider.
Få hver enkelt arbeider til å bli mer produk-
tiv- og mer effektiv - produsere mer på kortere
tid og for samme lønn. For monopolkapitaistene
blir det derimot mulig å opprettholde produksjon
og produktivitetsøking med færre arbeidere.
Og dette er den andre sida av de rasjonaliser-
inger som foregår. Nemlig at flere og flere
mister jobben. Innskrenkinger i arbeidsstokken,
plassoppsigelser, arbeidsledighet. Alt dette
er deler av og resultater av rasjonaliseringa -
en rasjonalisering som monopolkapitalistene og
deres talsmenn forsøker å rettferdiggjøre gjen-
nom å framstille den som ei forutsetning for å
berge arbeidsplassene. Borgerskapets rasjonal-
iseringsideologi er altså denne: Bli vekkrasjo-
nalisert for ikke å miste jobben:
En ting har rasjonaliseringstilhengerne rett i:
Rasjonaliseringa er et nødvendig krisetiltak.
Men det er et tiltak som er nødvendig for kapita-
listene. Krisa gjør det nemlig vanskeligere for
dem enn ellers å opprettholde sine høge og sta-
bile profitter. Den eneste mulighet de har til
dette er å finne fram til tiltak som velter
byrdene og vanskelighetene over på arbeidsfolk.
Strukturrasjonalisering og rasjonalisering ut-
gjør en del av disse kapitalistenes krisetiltak.
Men dette er ikke nok. Monopolkapitalistene må,
på en mer direkte måte, ta statsapparatet -
klassestatens organer - i bruk for å beskytte
sine posisjoner og bevare sin makt - sin frihet
og rett til å fortsette å auke utbyttinga. Stat-
ens oppgave er - slik Kåre Willoch definerer
den - "å legge forholda til rette for nærings-
livet."Dette gjør da også staten.
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MAO TSETUNG:
DET SOSIALISTISKE SYSTEM VIL EN GANG TRE I STEDET
FOR DET KAPITALISTISKE SYSTEM. DETTE ER EN OB-
JEKTIV LOV, UAVHENGIG AV MENNESKETS VILJE.

Når monopolkapitalen kommer i vanskeligheter på
grunn av krisa i kapitalismen, er det staten
som skal løyse disse problemene, bl.a. ved så-
kalte grunnlagsinvesteringer. Men skal dette
være virkelig effektivt, må det sørges for at
det blir arbeidsfolk som belastes når :staten
skal sikre denne kapitalinngangen. Den hittil
mest raffinerte og utspekulerte måten å sørge
for dette på, finner vi i det nye skattesystem-
et - momsen.
Staten skal auke sine skatteinntekter - "nærings-
livet" skal få det lettere enn før. Det er arbeids
folk som får svi. Også skoleelever og studenter
skal betale skatt når momsen er innført, sjøl om
de lever på lån. Når kapitalistene altså ikke
makter å auke utbyttinga mer på en direkte måte,
gjør de det på en indirekte og skjult måte gjen-
nom sitt statsapparat.
Kapitalistene og dets statsby-,:åkrati forsøker på
denne måten å føre folket bak lyset. Men dette
forsøket er naturligvis dømt til å mislykkes.
Den stadige aukende utbyttinga kan ikke i lengd-
en skjules. Når utbyttinga auker, vil den bli
mer og mer merkbar, og misnøyen blant arbeids-
folk blir større. Med misnøyen auker også kamp-
viljen. At det er en sterk og levende kampvilje
hos arbeiderklassen i dag, ser vi ikke bare på
den organiserte revolusjonære bevegelsens fram-
vekst. Vi ser denne kampviljen også i forbindelse
med de mange spontane aksjonene rundt om på ar-
beidsplassene - streiker, gå-sakte-aksjoner,
sit-down-aksjoner. .

en stor stein bare for å slippe den på sine
egne føtter." (Bifall)

Sett i denne sammenheng er derfor situasjo-
nen utmerket og gunstig. Vi får større og
større grunn til optimisme. De objektive be-
tingelsene for revolusjonært arbeid i Norge
er bedre enn på lange tider. Formann Mao
har rett når han hevder at det sosialistiske
system en gang vil tre i stedet for det ka-
pitalistiske system. "Dette er en objektiv

- lov, uavhengig av menneskets vilje. Hvor
sterkt de reaksjonære enn prøver å stanse
historiens hjul, vil revolusjonen før eller
seinere komme og uunngåelig seire:"

Men dette er bare riktig dersom det ikke opp-
fattes mekanisk dithen at vi kan nøye oss
med å sitte passive og vente på revolusjonens
komme. Det er riktig bare dersom vi aktivt
går inn for å oppfylle vår historiske oppga-
ve. Nemlig å fortsette kampen mot monopolka-
pitalismen - med utgangspunkt i arbeider-
klassens grunnleggenede intersser.

For det er et annet sitat av formann Mao som
utfyller og må ses i sammenheng med det før-
ste. Nemlig dette: "At fienden ikke vil gå
til grunne av seg sjøl. Verken de reaksjonæ-
re eller USA-imperialismens aggresive kref-
ter vil forlate historiens arena av fri vil-
je."

På samme måte ser vi at det store flertallet
av skoleelevene går til kamp mot de reaksjo-
nære skolemyndighetene.Skoleelevene har er-
fart at om de skal kunne føre denne kampen
effektivt, må de organisere seg. I tråd
med dette ser vi at det vokser opp intesse-
kamporganisasjoner på skolene rundt om i
landet, parallellt med aksjoner og streiker.
Disse aksjonene er skoleelevenes svar på
skolemyndighetenes nærmest fascistiske regle-
ment og forordninger som bare tillater et
minimum av rettigheter. Elevene er nå fra-
tatt sjøl de allminnelige borgerlig-libera-
le rettigheter som tale-, ytrings- og orga-
nisasjonsfrihet. Slike alvorlige overgrep
fra borgerdiktaturets side vil ikke skole-
elevene finne seg i.
Også studenete har tatt opp kampen og gjen-
nomfører stadig aksjoner og streiker for si-
ne krav. Denne kampen blir ooså i stigende
grad ført av studentenes intersseorganisa-
sjoner.

Såleis engasjerer stadig større deler av det
norske folket seg aktivt i kampen mot kapita-
lismen, en kamp som er tvunget fram av kapi-
talismen sjøl gjennom dens auking av utbyt-
tinga og undertrykkinga.

På denne måten er kapitalistene - sakte, 'men
sikkert - i ferd med å grave sin egen grav.
Eller som formann Mao sier: "De reaksjonære
er ikke annet enn tullinger som løfter på

Den anti-kapitalistiske kampen må fortsette
og fortsetter. Og de anti-kapitalistiske pa-
rolene står naturligvis sentralt også den-
ne 1. mai.

Kapitalistene veit at det utgjør en døende
klasse. At de ved å skape krise etter krise -
er i ferd med å grave sin egen grav.

Derfor søker de å konsolidere sin stilling -
nasjonalt - gjennom klassestatens organer.
Men også internasjonalt. Gjennom økonomisk
integrasjon - sammensmelting av kapital over
landegrensene. Gjennom imperialistiske
blokkdannelser.

Både økonomisk og militært søker makthaver-
ne i de kapitalistiske statene på denne må-
ten å bevare de bestående reaksjonære styre-
setta. Både Det europeiske økonomiske felles-
markedet - EEC - og det planlagte nordiske
fellosmarkedet - Nordek - er sammenslutnin-
ger av kapitalister. Kapitalister som ved å
slutte seg sammen i internasjonale monopoler
styrker sin stilling overfor den arbeids-
kraft de kjøper og utbytter. Dette er felles 
for både EEC og Nordek. Forskjellen mellom
de to sammenslutningene er at EEC er en sam-
menslutning av monopolkapitalistene i de eu-
ropeiske landa. Mens Nordek er en sammenslut-
ning av monopolkapitalistene i bare de nord-
iske landa. I så måte er Nordek et alterna-
tiv til EEC. Men det er et alternativ bare
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VI ER INTERNASJONALISTER I DEN FORSTAND AT VI
STØTTER ARBEIDERKLASSENS KAMP I ANDRE LAND OG
GÅR INN FOR KONTAKT OG SAMARBEID MELLOM DE FOR-
SKJELLIGE LANDS ARBEIDERKLASSER. DETTE ER DEN
PR 0 L ET AR IS K E INTERNASJONALISMEN

8

for kapitalistklassen. For arbeidsfolk er det

både uinteressant og uholdbart å velge hvilke
lands monopolkapitalister de skal bli utbytta
og undertrykt av.

Akkurat den samme vurderinga må gjøres gjel-
dene for de såkalte sikkerhetspolitiske al-
ternativene. Gjennom NATO har USA sikra seg
kontroll over Norge - også kontroll over
de norske makthaverne. men samtidig er NATO
en garanti for at de norske makthaverne i den
nåværende situasjon kan bevare sin makt over
den norske arbeiderklassen. NATO er på denne
måten et sikkerhetspolitisk alternativ. -rtt
av de mange alternativ som fins til å ivareta
USA-imperialistenes og deres norske lakeiers
sikkerhet - dvs. deres muligheter til fort-
satt å undertrykke det norske folk. Beskytte
seg mot at det norske folk tar makta i Norge.

Naturligvis fins det også andre alternativer.
Alternativer til NATO når det gjelder å ga-
rantere den norske monopolkapitalens makt
over folket i Norge. Et slikt alternativ er
en militærsammenslutning/allianse mellom de
kapitalistiske stater i Europa - i et euro-
peisk eller all-europeisk sikkerhetsfor-
bund. Og et annet slikt alternativ er en mi-
litærallianse mellom de kapitalistiske sta-
ter i Norden - i et nordisk forsvarsforbund.

Alt dette er alternativer for kapitalistene
og imperialistene. Vi må rekne med at de
sjøl er i stand til å vurdere - og har vur-
dert - disse alternativene. Og at de holder
fast ved NATO - fordi de har funnet NATO som
det beste alternativet i dagens situasjon.
Derfor nytter det ikke for oss å be klasse-
statens organer - kapitalistenes og imperia-
listenes statsapparat - om å foreta utred-
ninger angående alternativer til NATO. Vi
skal ikke ha illusjoner om at det på denne
måten er mulig å lure eller konspirere NATO
ut av Norge. Kortsiktig, taktiske sett, e:
imperialistene og kapitalistene sterkere enn
oss. Og viss USA-imperialistene i en slik

situasjon, sjøl frivillig oppretter en ny
såkalt sikkerhetspolitisk ordning, så er det
bare fordi de sjøl får fordeler av det. Der-
for handler vi i strid med arbeiderklassens
interesserom vi setter oss ned og konstrue-
rer eller konspirer fram lure alternativer
til NATO. Skal vi få NATO ut av Norge, kan
det bare skje dersom vi driver disse imperi-
alistiskeinntrengerne ut. Dette er den ene-
ste måte å ivareta folkets og arbeiderklasse-
ns sikkerhetspolitiske behov på. Dette kan
bare skje gjennom kamp. En kamp som både må
og vil bli seierrik. For som formann Mao
sier: "Folket, og bare folket er den driv-
kraft som lager verdenshistorien." (Bifall)

Den anti-imperialistiske kampen er derfor li-
ke viktig som den anti-kapitalistiske. Disse
kan da heller ikke skilles fra hverandre, men
er to sider av samme sak, og må bare ses i
nøye sammenheng med hverandre. Dette ganske
enkelt fordi imperialismen - som Lenin sier

det - er kapitalisme ns høyeste stadium.

På denne bakgrunn er det både naturlig og
nødvendig at 1. mai preges - ikke bare av
den nasjonale klassekampen, men også av in-
ternasjonal solidaritet. Først når vi setter
den internasjonale solidariteten i sammen-
heng med kampen mot imperialismen og den
norske klassekampen - først da får uttrykket
international solidaritet et meningsfyllt
innhold. Først da blir det mer enn ei frase.
Mer enn bare en velpolert formulering som
glir ut av Trygve Brattelis eller Tore Linne

Eriksens munn. De to herrer er fl i nke til å
å spy ut floskler. men den slags ufordøyd
oppgulp smaker alltid vondt.

Når vi er internasjonalister, så er det ikke
i en abstrakt eller prinsippløs forstand. Det
finns ingen internasjonalisme i seg sjøl. In-
ternasjonalismen henger nøye sammen med klas-
semotsetningene og klassestandpunktet. Vi er
internasjonalister i den forstand at vi støt-
ter arbeiderklassen kamp i andre land og går
inn for kontakt og samarbeid mellom de for-
skjellige lands arbeiderklasser. Dette er
den proletariske internasjonalismen. I mot-
setning til den borgerlige internasjonalis-
men, som består i ønsker om å utvikle kon-
takt over landegrensene, samarbeid på re-
gjerinsplan, institusjonalisert og organi-
sert av de statlige myndigheter. Dette svek-
ker arbeiderklassens stilling, så lenge det
er kaoitalistiske stater og grupper av mono-
polkapitalister som samarbeider over lande-
grensene. Den norske arbeiderklassen i andre
land kan naturligvis ikke administreres av or-
ganer i et kapitalistisk statapparat. Poli-
tisk, økonomisk og militært samarbeid mellom
kapitalistiske stater er derfor arbeiderfien-
dtlig. Dette gjelder nordisk eller europeisk
forsvarsforbund. Det gjelder nordisk eller
europeisk økonomisk fellesmarked. Og det gjel-
der like mye De Forente Nasjoner, FN, som do-
mineres og kontrolleres av kapitalistiske sta-
ter under ledelse av de imperialistiske stor-
maktene.

Den proletariske internasjonalismen består i
å ta avstand fra- og føre en kamp mot dette.
Den består i å støtte de folk som slåss mot
imperialistiske inntrengere. I Vietnam og
Tsjekkoslovakia. Den består i å støtte det
sovjetiske folkets kamp mot sovjetrevisjonis-
tene og den revisjonistiske utviklinga, som
betyr ei undergraving og oenheving av det
proletariatets demokratiske diktåtur som
blei bygd opp under Lenin og Stalins ledel-
se. (Kraftig bifall)

Videre består den proletariske internasjo-
nalismen i å støtte det tsjekkoslovakiske
folkets kamp. Kampen mot Sovjetrevisjonist-
enes sosialimperialistiske inntrenging. Og
kampen mot den revisjonistiske utviklinga
som både Novotny, Dubcek og de nye partipam-
pene representerer.

Endelig innebærer den proletariske interna-
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VI STØTTER DE KAMERATER I NKP SOM TAR OPP EN OR-
GANISATORISK, POLITISK OG IDEOLOGISK KAMP MOT
HØGREFLØYA I PARTIET. - EN KAMP PÅ GRUNNLAG AV
ARBEIDERKLASSENS INTERESSER SLIK DE ER OPPSUM-
MERT I MARXISMEN-LENINISMEN, MAO TSETUNG TENK-
NING.

sjonalismen at vi utvikler kontakten og
vennskapet med de land hvor folket gjennom
en proletarisk revolusjon har knust kapita-
lismen og er i ferd med å bygge sosialismen
under proletariatets demokratiske diktatur.
Kina og Albania er de mest lysende eksemp-
ler vi kan trekke fram i denne sammenhengen.

(bifall)
Folkemassene over heile verden fører en fel-
les kamp mot imperialistene og de reaksjonære
kreftene. Den måten vi først og fremst bi-

drar til dette på, er å føre klassekamp i
Norge. Klassekampen er nå mer 	 levende enn
på lenge. Det er organiseringa av klasse-
kampen som hittil har vært utilfredsstillen-
de og direkte feilaktig. Arbeidsfolk er sy-
stematisk villeda og ført bak	 lyset av bor-
gerskapets agenter i arbeiderbevegelsen -
av opportunister i alle former og av alle av-
skyggninger.

Sosialdemokratene med DNA i spissen har vært
de førende og ledende arbeiderfiender i så
måte. Deres virksomhet i Storting og regje-
ring er i seg sjøl ett av de beste holdepun-
kter vi har for at noen parlamentarisk veg
til sosialismen ikke eksisterer.

Men det er ikke bare sosialdemokratenes ad-
ministrasjon av klassestatens	 organer som har
undertrykt klassekampen i Norge. Også høyre-
sosialdemokratenes erobring av maktposisjone-
ne og spesielt LO har hatt alvorlige uheldi-
ge virkninger. De som kalte seg arbeiderbeve-
gelsens ledere har byråkratisert fagbevegel-
sen og svekka dens kampkraft.	 Gjennom et
intimt samarbeid med NAF og det statlige
byråkrati, har de sosialdemokratiske LO-
pampene utvikla et interessefellesskap med
den herskende klassen og kommet i uløslig
motsetningsforhold til arbeidrklassen. Ue-
re en organisert fagopposisjon kan knuse
dette samarbeidet og gjenreise LO's kamp-
kraft.

Vi har idag sett hvordan disse pampene har
foretatt en mønstring foran Stortingsvalget-
med sikte på igjen å skaffe seg mulighet til
å administrere klassestaten. Administrere
utbyttinga og undertrykkinga av arbeiderklas-
sen. Det var ei mønstring under parolen
"Trygghet i fellesskapet". En 	 parole som i
beste fall er prinsippløs og intetsigende,
og i verste fall arbeiderfiendtlig og fas-
cistisk.

Vi så også i dag en annen mønstring foran
Stortingsvalget. En mønstring 	 under svarte
anarkistflagg og Tore Linne Eriksens so-
lide og ruvende skikkelse. SF's avmarsj fra
Historisk Museum i dag var et	 fortvilt for-
søk på å framstå som noe annet enn den mu-
seumsgjenstanden det har gjort seg sjøl til.
I heldigste fall en museumsgjenstand. Men
kanskje snarere bare litt skrot som intet
museum vil være interessert i. (Bifall)

Det er ett av det bestående	 parlamentariske

systems politiske partier. Det har ekskludert
venstrekreftene.	 Det	 avslo å være med på en
samla opptreden under rød-front-demonstrasjo-
nen i dag. Det er i det heile tatt et parti
som er fullstendig isolert fra den revolusjo-
nære bevegelsen.	 Det	 er intet annet enn et
haleheng til sosialdemokratiet.	 Heller ikke
Gustavsen benekter det, men sier rett ut i
Kontrast at "...en av SF's viktigste opp-
gaver er å påvirke DNA's politikk i riktig
retning."

Men også andre former for opportunisme gjør
seg gjeldene i den norske arbeiderbevegelsen.
En av disse formene	 er den revisjonismen som
dominerer og kontrollerer NKP. NKP-revisjo-
nistene kaller seg kommunister,	 men gjør hva
de kan for å sjikanere marxismen-leninismen,
slik den i dag er vidreutvikla gjennom Mao
TsetChgs tekning. De snakker om fredlig ov-
ergang til sosialismen som en sannsynlig ov-
ergang, de snakker ikke lenger om proletari-
atets diktatur, som er en meget	 sentral del
av marxismen. Så lenge disse opportunistiske
kreftene dominerer NKP, er også 	 det partiet
uegna som redskap i den norske arbeiderklas-
sens revolusjonære kamp. Det er 	 riktig og
nødvendig å bekjempe denne revisjonismen.
Vi støtter de kamerater som i NKP tar opp en
organisatorisk, politisk og ideologisk kamp
mot høyrefløya i partiet. -En kamp på grunn-
lag av arbeiderklassens interesser slik det
oppsummert i marxismen-leninismen Mao Tse-
tungs tenkning.	 (bifall)

Det er altså intet virkelig revolusjonært

kommunistisk parti i Norge i dag, intet par-
ti som kan stille	 seg i spissen og lede
arbeiderklassens kamp. Men et slikt parti
er nødvendig. Som formann Mao sier: "Skal
det bli noen revolusjon, må det	 finnes et
revolusjonært parti. Uten et revolusjonært
parti som bygger på den marxistisk-leninis-
tiske revolusjonære teori og som er av marx-
istisk-leninistisk 	 revolusjonær type, er
det umulig å lede arbeiderklassen og de breie
folkemassene i	 kampen for å knuse impe-
rialismen og dens lakeier." (Bifall)

Derfor må det nå bygges opp et slikt parti
i Norge. Men det er eventyrpolitikk å tru at
partiet kan bygges opp på en dag. Det kan ik-
ke trylles fram med et slao - ved hjelp av
lure tricks, konspirasjon eller	 intriger.

Det er bare gjennom	 stadig å foreta et grun-
dig og gjennomgripende oppgjør med opportu-
nismen at det kan legges grunnlag for et
handlekraftig og	 sterkt parti. Skal vi bli
i stand til å foreta	 dette oppgjøret med so-
sialdemokratisk,	 reformistisk og	 revisjonis-
tisk opportunisme,	 få et enhetlig felles
grunnlag, og bli i stand til å hamle opp med
og knuse borgerskapets sterkt sentraliserte
statsapparat, må vi	 sette oss grundig inn i
erfaringene fra arbeiderklassens kamp, der
den er ført på en seierrik måte. 	 Disse erfa-
ringene er oppsummert i den vitenskaplige
sosialismen - slik den er utforma og utvikla

Forts.	 side 30

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



10

BRUDDET MELLOM
BOLSJEVIKER OG
MENSJEVIKER PÅ
SFs 6. LANDSMØTE

DOKUMENTER

OG
KOMMENTARER

ALT REAKSJONÆRT ER DET SAMME — SLÅR DU IKKE TIL DET,
FALLER DET IKKE. DET ER AKKURAT SOM NÅR EN FEIEF.
GOLVET. DER HVOR KOSTEN IKKE KOMMER TIL, DER VIL
SOM REGEL IKKE STØVET FORSVINNE AV SEG SJØL.

SUF EKSKLUDERT
Uttalelse fra SUF's sentralstyre:

Vedtaket fra SF's landsmøte om opprettelse av
nye ungdomsgrupper betyr i praksis opprettel-
sen av en ny ungdomsorganisasjon. Partiets tid-
ligere ungdomsorganisasjon SUF er dermed eks-
kludert. Samtlige medlemmer og varamenn i SUF's
sentralstyre vil etter dette være tvunget til
å gå ut av partiet.

Politisk betyr landsmøtet en avgjørende høyre-
dreining av SF. Partiet har ikke lenger noen
mulighet til å bli et skikkelig redskap for
arbeiderklassens interesser.

Til tross for innslaget av fagforeningsfolk i
lokallaga har SF fortsatt ingen faglig poli-
tikk. Det har derfor ingen mulighet til å støt-
te arbeidsfolks kamp i spørsmål som i dag er
presserende: strukturrasjonaliseringa, tids-
studier (MTM) o.l.

Landsmøtet brøt ned de siste skrankene som har
hindret høyrekreftene i å inngå et samarbeid
med Det Norske Arbeiderparti. SF har nå defin-
itivt blitt et anti-marxistisk sosialdemokrat-
isk parti..

Valget av sentralstyre med enkelte representan-
ter for partiets "sentrumsfløy" endrer ikke de
grunnleggende trekk i dette bildet.

Landsmøtets splittelsesvedtak har derfor umul-

iggjurt et fortsatt arbeid også for venstre-
fløyen i SF.

SF-aksjonen 1969 med medlemsverving gjennom
borgerlig presse viste at bruddet med SUF og
venstrekreftene kommer samtidig med at partiet
blir åpnet til høyre. Denne linja ble stadfes-
tet av landsmøtet.

SUF vil derfor måtte føre en politisk kamp mot
SF's ledelse på samme måte som mot ledelsen i
andre sosialdemokratiske organisasjoner i ar-
beiderbevegelsen. Samtidig vil SUF samarbeide
med alle progressive krefter som foreløpig for-
søker å fortsette kampen innenfor SF sjøl om
vi tror en slik partiopposisjon på lengre sikt
vil være dømt til å mislykkes. På lengre sikt
har splittelsen understreket nødvendigheten av
å opprette et nytt revolusjonært klassekamp-
parti.

Men et slikt parti kan ikke skapes på en dag.
Derfor vil ikke et parti eller forbund kunne

opprettes på kort sikt. Bare gjennom diskusjon
og felles handling mellom de revolusjonære

kreftene i og utenfor de eksisterende organisa-
sjoner kan det skapes en fellesplattform for
de som støtter arbeiderklassens kamp mot kapi-
talisme og imperialisme.

Oslo, 10/2 1969
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!MINDRETALLETS UTTALELSE]
For å forklare hvorfor 67 delegater gikk fra
SF's landsmøte har vi vedtatt følgende:
Flertallet på SF's sjette landsmøte er blitt
brukt til å sette partiets vedtekter til side.
Disse vedtektene skulle beskytte mindretallets
rettigheter i partiet. Vedtektsbruddene har
gjort ethvert mindretall i partiet rettsløst.
Videre har flertallet besluttet å opprette en
konkurrerende ungdomsorganisasjon til SUF. Der-
ved opphører SUF å være SF's ungdomsorganisa-
sjon. Det framtidige rekrutteringsarbeid for
partiet vil derved skje gjennom en ny ungdoms-

organisasjon som ligger klart til høyre for SF
som eksisterte før det sjette landsmøtet. Dette
har svekket venstrekreftene i partiet. Beslut-
ningene på SF's sjette landsmøte har dermed på
en avgjørende måte endret partiets karakter og
svekket det som et redskap for arbeiderklassen
i Norge. Mindretallet på SF's sjette landsmøte
vil ta avstand fra disse vedtak. Vi vil opp-
fordre til fortsatt solidaritet med SUF og de
andre progressive krefter innenfor arbeiderbe-
vegelsen.

Til SFs 6. landsmøte (1)
Under behandlingen av forslaget fra Finn
Gustavsen om prøveavstemning over hvilket
forslag som skulle legges til grunn for redak-
sjonskomiteens arbeid, hadde jeg et alterna-
tivt forslag om at landsmøtet først skulle
drøfte hvordan redaksjonskomiteen skulle gå
fram for om mulig å finne en løsning som
kunne samle partiet. Det eneste som kunne
hindre en splittelse av partiet var et sterkt
krav fra landsmøtet overfor redaksjonskomiteen
om å finne et reelt kompromiss.

Dirigenten nektet meg å sette fram et slikt
forslag før Gustavsens prøveavstemningsfor-
slag ble vedtatt satt opp til votering. Etter
min mening ble avgjørelsen om å splitte SF
tatt allerede ved dette vedtak. Splittelsen
ble satt i verk ved direkte manipulasjon fra
dirigenten.

På denne bakgrunn vil jeg være så ufin å
legge fram følgende opplysninger jeg har fra

private samtaler, da dette vil være nyttige
opp-lysninger for landsmøtet.

Under en privat samtale med Finn Gustavsen
på den siste faglige landskonferansen sa
Gustavsen at "vi skal legge fram forslag om å
kaste ut SUF på en slik måte at vi ikke får
skylden for splittelse. Vi (han mener vel her
Orienteringskretsen) er eksperter på å få til
splittelse uten at vi får skylden."

Det er videre nyttig for landsmøtet å være
merksam på at styret i Orientering har solgt
250 aksjer for det meste til SFU-ungdom ut-
plukket av Tønnes Thorsen. Dette for å hindre
at de 40 SUF-lag som har fått tildelt aksjer
i Orientering skal få noen reell innflytelse
på Orienterings generalforsamling.
3) SF-aksjon 69 har registrert alle medlemmer
under 30 år og er istand til å opprette en
landsomfattende SFU-aksjon alledede i dag.

Svein Gåsemyr
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Til SFs 6. landsmøte (2)
Finn Gustavsen, Berge Furre og andre har på en
snedig måte utnyttet det flertall som var til
stede til å utmanøvrere de progressive ven-
streelementene i partiet. Vedtektene som skul-
le ha til hensikt å beskytte mindretallets
rettigheter er av flertallet kynisk satt til
side.

Etter dette må det konstateres at SF er opphørt
å være et sosialistisk parti, slik intensjon-

ene var da vi startet partiet. Ved å utelukke
SUF og stenge tilgangen fra venstre vil ikke
SF kunne være et brukbart redskap for arbeider
klassen i Norge. Jeg finner derfor ikke len-
ger å kunne arbeide mer i SF og vil derfor fra
i dag trekke meg som formann i Oslo fylkespar-
ti av SF. Jeg vil likeledes oppfordre flertal-
let i Oslo SF's styre å gjøre det samme.

Eyvind Viken.

SF OG REALITETANE

Hørt i Stortingsgata:
- Vi i SF vil bygge sosialismen på 	 et

rent parlamentarisk grunnlag 	

"Tenk deg om" lyder eit gamalt SF-slag-
ord, og mange gamle SF-medlemer tek no
til å tenkja seg om. Stadig fleire melder
seg ut av SF etter høgredreii nga på lands-
møtet der SUF vart sett utanfor og venstre-
fløyen isolert. SF-leiinga hevdar at det er
"berre 400" som har gått ut og at dette
stort sett er SUF-medlemer som meldte
seg inn like før landsmøtet.

Her fer SF-leiinga med usanning. Det er
mellom 750 og 800 som har gått ut føre-
bels, og fleire er på veg ut. Ein stor del
av dei revolusjonære som var i med i SF,
var ungdom, og om lag halvparten av dei
utmelde er SUF-medlemer, men mange av
desse hadde vore lenge med i SF der dei
og hadde vore av dei mest aktive. I det
heile er det stort sett dei mest aktive som
no går ut, mange med viktige tillitsyrke i
partiet, storparten av dei faglege folka og
ei lang rekkje kommunerepresentantar.

Mellom dei som har meldt seg u t er de
viktigaste folka på industristader som Mo
i Rana, Ålvik, Odda og Sauda, formanns-
skapsrepresentantane på stader som
Fauske, Nedre Eiker og Bergen, 4 kom-
munestyremedlemer i Rana, alle fire i
Bodø, dei to på Gjøvik, representantar
på Lillehammer, i Bærum, Skedsmo,
Lørenskog, Stavanger, Trondheim osb.

I eit svar til Gutorm Gjessing, ein av skip-
arane av SF, som no har meldt seg ut,
skriv SF-Formann Solheim mellom anna:

"La oss halda oss til realitetane. På siste
landsmøte ei politisk fråsegn som ligg ve-
sentleg til venstre for alle dei program og

Fråsegner Gjessing har vore med på å ut-
arbeida og godkjent tidlegare i SF. Det
nye sentralstyret som vart vald på lands-
møtet er uttrykk For den same venstreut-
vikling".

Solheim held seg

ikkje til realitetane.

Den nye prinsippfråsegna SF vedtok på
landsmøtet går direkte imot sentrale marx-
istiske prinsipp der det gamle prinsippro-
grammet var meir tvetydig. Der partiet
før var umarxistisk, er det no blitt anti-
marxistisk (dette gjeld eit viktig spørsmål
som staten). I den nye Fråsegna går SF
inn for å oppnå posisjonar "der makt blir
utøvd" innanfor det systemet vi har no,
For å få innverknad og dreia på dette syst-
emet. Dette er den gamle oppskrifta til
sosialdemokratiet og DNA. Vi. veit kva
den har ført til. Det skal no . vera venstre-
utvikling: Og til slutt: Var det venstre-
utvikling når landsmøtet vedtok å skipa

i staden for SUF,
som

em uvnagrd oblittm  sgfrourp pr ee
 revolusjonært?olusjonært? I det

nye sentralstyret er dei folka i fleirtal
som gjekk i brodden for å kasta ut SUF
og som masseinnmelde folk til høgre For
å få dette til. SF-formannen hefter seg
ikkje med slikt. For han er det nok med
ord, og då kan det eine vera like bra som
det andre; då kan høgre vera "venstre"
og kampen mot dei revolusjonære og mot
marxismen blir den sanne og norske so-
sialismen. Litt av ei venstreutvikling.
Den "sosialismen" er i Noreg kjend frå
før.
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SUF's landskonferanse slutter opp om de ved-
tak som ble fatta på SUF's 5. landsmøte. Særlig
viktig er disse vedtaka:

Om studiet av Marxismen-Leninismen, Mao Tse-
tungs tenkning.

SUF's politiske plattform.

Om tillempinga av den demokratiske sentralismen
i SUF.

SUF må fortsette arbeidet med å utvikle seg til
en revolusjonær klassekamporganisasjon i sam-
svar med den linja disse vedtaka har pekt ut.

SF's sjette landsmøte betydde en avgjørende po-
litisk høyredriening av partiet. Landsmøtet
stadfestet en antimarxistisk og sosialdemokra-
tisk politisk linje. Samtidig står SF uten
skikkelig praksis når det gjelder faglig poli-
tikk, distriktspolitikk, problemene for ungdom
under utdanning osv. Spørsmål som strukturras-
jonaliseringer, tidsstudier, nye lønnssystemer
osv. har partiet ingen linje overfor. Det er
derfor uegnet som redskap for arbeiderklassens
kamp i Norge.

Vedtaket som tillot opprettelsen av såkalte
"SF-ungdomsgrupper" SFu, betyr i praksis at
SUF er ekskludert fra SF. Samtidig har de som
førte an i SF-aksjonen 69 flertallet i det nye

sentralstyret. Venstrefløyen 	 i SF er isolert,
samtidig som det er foretatt	 masseinnmelding
av elementer som står fremmed for sosialismen.

Landskonferansen oppfordrer derfor alle SUF-
ere og SF-ere til å gå ut av 	 SF, og aktivt
bekjempe SF's nye ledelse. Samtidig går vi inn
for fortsatt samarbeid med andre revolusjonære
krefter i arbeiderbevegelsen og de progressive
kamerater i SF som ennå ikke har innsett at de
fra nå av vil få umulige arbeidsvilkår i parti-
et.

I samsvar med SUF's vedtekter, der det blir
slått fast at man ikke kan være medlem av SUF
og samtidig stå i konkurrerende ungdomsorgan-
isasjoner, er SUF-medlemskap 	 uforenlig med del-
takelse i/og arbeid for SFu-grupper.

Arbeiderklassen i Norge kan bare vinne fram til
seier dersom det har tjenlig 	 redskap. Dette
redskapet må være et revolusjonært klassekamp-
parti. Et slikt parti finnes	 ikke i dag.

Det kan heller ikke opprettes på kort sikt.
Felles diskusjon og felles 	 handling mellom
de revolusjonære kreftene i arbeiderbevegelsen,
i og utenfor de eksisterende 	 organisasjoner,
er det eneste som kan skape en felles plattform
for arbeiderklassens kamp mot opportunisme,
kapitalisme og imperialisme.

(Strukturrasjonalisering)
Monopolkapitalens såkalte "strukturrasjo-
nalisering" setter igjen norske arbeidsfolk
under truslen om arbeidsløshet, for kortere
eller lengre tid. Typisk for situasjonen er
det store antall bedrifter som legges ned el-
ler innskrenkes. I 1968 var det 9.972 men-
nesker som ble rammet av denne "struktur-
rasjonaliseringa" som omfattet 308 bedrif-
ter. I 165 bedrifter var det oppsigelser som
ramma 5.041 personer, mens permisjonene
omfatta 3.418 personer fordelt på 120 bedrif-
ter. Andre bedrifter innskrenket arbeidstida,
hvilket berørte 1.513 personer.
Dette er de offisielle talla for 1968. Som en
sammenlikning - for å vise hvor fort krisa
nå utvikler seg - var de tilsvarende talla for
1967: at 162 bedrifter innskrenka eller redu-
serte antall ansatte med 4.900. Altså har
nesten dobbelt så mange arbeidere blitt helt
eller delvis arbeidsløse i forhold til 1967.
Særlig har arbeiderne innen tekstil - og
bekledningsindustrien fått merke kapitaliste-
nes jakt på mer profitt. Innskrenkninger,
oppsigelser og permisjoner har ført til at
mange har mistet arbeidet sitt, mens andre
arbeidsplasser er utrygge. Talleksempler
fra Arbeidsdirektoratets statistikk viser
dette. I alt ble arbeiderne på 27 bedrifter
innen det som er oppført som "Tekstilindu-
stri" og "Annen bekledningsindusrti" ram-
met av oppsigelser som berørte nesten 600
arbeidere. 1.355 arbeidere ble permisjonert
og nesten 1.000 fikk innskrenket arbeidstid.
I alt 3.026 arbeidere innen disse industrier
ble_på en eller annen måte berørt av krisa
(skotøyarbeidere ikke medreknet).

Hvilken grunn oppgir så kapitaleierne for
å gjøre folk arbeidsløse? Sjølsagt er det
ingen på statistikken som oppgir jakt på pro-
fitt. Haller er det ikke noen som oppgir "ra-
sjonalisering" som grunn. De fleste oppga
"ordresvikt", "opphør" og "Innskrenkning
av produksjonen" - alle fullstendig intet-
sigende årsaker. Faktum er at monopolkapi-
talismens krise vil føre med at kapitalistene
på et visst tidspunkt må sette mer inn på å
sikre profitten. Monopoliseringa fører også
med seg sammenslutninger og beinhard ra-
sjonalisering, som nødvendigvis fører til
at bedrifter blir langt mer "produktive" enn
andre som må legges ned.
En påtakelig utvikling som medfører arbeids-
løshet for norske arbeidere innen denne indu-
strien, er også norske tekstilkapitalisters
investeringer i utlandet. Nylig kom meldin-
gen om at en norsk tekstilbedrift skulle flyt-
te til Sveits. Tidligere har norske tekstil-
bedrifter etablert seg i fascist-regimet
Portugal - der bl. a. de kooperative forret-
ninger får endel av sine tekstilvarer fra. En
av disse bedriftene er konfeksjonsfabrikken
Luso Norte ved Lisboa med 180 ansatte
portugisere. Mange av dem er unge jenter
som får betalt 1/4 eller 1/5 av vanlige kon-
feksjonsarbeiderlønninger i Norge. Avtakere
til denne produksjonen er den kooperative
bedriften Kongress.
Slik forenes interessene til norske og uten-
landske arbeidere. "Strukturrasjonaliserin-
ga" rammer dem alle.
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1 4 AWIS SYNDIKALISMEN
VIKTOR STEIN

ET VELDISIPLINERT PARTI, VÆPNET MED MARXISMEN-
LENINISMENS TEORI, SOM NYTTER SJØLKRITIKKENS
METODE OG ER BUNDET SAMMEN MED FOLKETS MASSER;
EN HÆR SOM LEDES AV DETTE PARTIET; EN ENHETSFRONT
AV ALLE REVOLUSJONÆRE KLASSER OG ALLE REVOLU-
SJONÆRE GRUPPER UNDER LEDELSE AV DETTE PARTIET
- DET ER DE TRE VIKTIGSTE VÅPNENE VI HAR BRUKT TIL
Å SLÅ FIENDEN MED.

MAO:	 Om folkets demokratiske diktatur.

Det gjærer i norsk fagbevegelse. misnøye med
LO-ledelsens forræderske samarbeidspolitikk
har det lenge vært, men for første gang etter
krigen begynner denne misnøyen å gi seg ut-
slag i konkret handling. Et godt eksempel på
dette er den faglige Vestlandskonferanse i
Bergen 12.-13. april. Langt over 100 fagor-
ganiserte, de fleste fra Bergen, Hordaland og
Rogaland', kom der sammen og drøftet hvordan
en best skal gå fram for å komme ut av den
umulige stilling norsk fagbevegelse er i i
dag. Liknende tiltak er under forberedelse
andre steder i landet. En ser spirene til en
fagopposisjon.

Det faglige arbeidet er kan hende det viktigste
arbeidsfeltet revolusjonære har å arbeide på,
sikkert også det vanskeligste. Faglig arbeid
er frontarbeid, og i slikt arbeid er alltid
faren overhengende både for høyreopportunisme
og venstreavvik. Derfor er det uhyggelig vik-
tigat faglig arbeid ikke blir adskilt fra det
revolusjonære arbeidet forøverig, at det ikke
blir noe mål i seg selv. mer enn kanskje noe
annet arbeid må dette ledes og korrigeres av
et revolusjonært parti bygd på marxismen-
leninismen, Mao Tse-tungs tenkning. Et slikt
parti finnes ikke i Norge i dag, det må bygges
opp. Samtidig er det sjølsagt at kadrene i
dette partiet må komme fra arbeiderne. En har
derfor følgende dialektisk forhold: uten fag-
lig arbeid - ikke noe revolusjonært klassekamp-
parti, uten et skikkelig parti - ingen skik-
kelig faglig politikk.

En av de feilretninger som faglig arbeid ofte
har slått inn på er den såkalte syndikalismen.
Denne representerer både alvorlige venstreav-
vik og høyreavvik.

Syndikalisme kommer av det franske ordet syn-
dicat som betyr fagforening. Innholdet i denne
Letning er at fagbevegelsen er avantgarden i
det revolusjonære arbeidet. man betrakter fag-
organisasjonen som en mere politisk organisa-
sjon enn selve det politiske partiet, og også
som en mere sosialistisk organisasjon enn par-
tiet.

Dette er grunnleggende feil. Fagorganisasjonen
skal først og fremst være den breie klasseor-
ganisasjonen av alle lønnstakere, uten hensyn
til politiske divergenser. Selve den kamp som
må føres gjennom fagorganisasjonen skal skolere
medlemmene for sosialismen.

Fagopposisjonen av 1911 var en typisk syndika-
listisk bevegelse. Den hadde mange riktige
standpunkter og kjempet fram mange viktige

saker. men ingen av disse var framkommet etter

grundig analyse, og ble heller ikke satt inn
i en klar revolusjonær strategi, derfor raste
bevegelsen fra de verste venstreavvik (hadde
f.eks. ikke bruk for andre medlemmer enn de
som delte arbeiderbevegelsens politiske syn)
til de mest selvødeleggende høyreavvik som
f.eks. en stadig mer reformistisk stilling
til kampen mot klassejustisen som kuliminerte
med kongelig benådning av Tranmæl og Olsen-
Hagen.

På fagkongressen i 1920 vant fagpposisjonen av
1911 fram til en såkalt seier. En seier for så
vidt som de fleste av de krav fagopposisjonen
hadde tatt opp ble vedtatt. Det ble f.eks. ved-
tatt at fagorganisasjonen"skulle arbeide for
produksjonsmidlenes socialisering." Det ble

vedtatt at det sentrale middel i kampen for
denne sosialiseringa skulle være masseaksjon
(i motsetning til LO-pampenes spill ved for-
handlingsbordet). Det ble vedtatt å føre den
skarpeste kamp mot klassejustisen, osv. Rik-
tige og gode paroler alt sammen. men ingen av
disse ble satt i et videre sosialistisk per-
spektiv, dvs. man hadde ikke tenkt på hva
som skulle komme etter at disse målsettinger
var stadfestet av LO-kongressen, ikke engang
hva disse vedtaka skulle brukes til. Fagopp-
osisjonens ledere av Tranmæls type var ikke i
stand til å forstå at faglig kamp alene ikke
kan gjøre ende på kapitalismens herredømme. De
levde i den illusjon at borgerstaten kan spre-
nges bare ved å sette i gang økonomiske aksjoner,
f. eks. generalstreik, og fornektet nødvendig-
heten av væpnet revolusjon. De utviklet en
merkelig blanding av syndikalisme, pasifisme
og sosialdemokrati.
Syndikalistiske ideer er ute og går igjen i dag,
samtidig som arbeidet med en ny fagopposisjon
er såvidt begynt. En skal være oppmerksom på
dette, får disse ideene utbredelse kan de gjøre
ubotelig skade i det viktige faglige arbeidet
vi nå står overfor.
I grunnen er det ikke rart at slike ideer nå
dukker opp. Den politiske arbeiderbevegelse i
Norge er splittet, mange bra kamerater er gått
leie av det de har oppfattet som unødvendig
partikrangel. Fra mange fagorganiserte hører en
derfor ofte:" Nå må vi slutte å snakke politikk,
nå må vi samle venstrekreftene i fagbevegelsen."
De sier dette i beste og ærligste hensikt. men
deres fatale misforståelser kommmer til syne
straks med det samme en kommer inn på statens
rolle i det kapitalistiske samfunn, noe en er

nødt til skal en beskjeftige seg med faglig
politikk. Disse kamerater har ikke forstått at
staten er et redskap for den herskende klassen,
tvert imot: staten skal garantere minstelønn,
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PARTIETS AUTORITET BYGGER PÅ ARBEIDER-
KLASSENS TILLIT. TILLIT FRA ARBEIDERKLASSEN
KAN EN IMIDLERTID IKKE VINNE VED VOLD - VOLD
KAN BARE DREPE DEN - MEN VED AT PARTIET
HAR EN RIKTIG TEORI, EN RIKTIG POLITIKK, VED
AT DET ARBEIDER HENGIVENT FOR ARBEIDER-
KLASSENS SAK, VED AT DET ER NÆR KNYTTET TIL
MASSENE AV ARBEIDERKLASSEN, VED AT DET ER
REDE TIL OG EVNER Å OVERBEVISE MAS-
SENE OM AT PAROLENE DET STILLER OPP ER
RIKTIGE.

'4.
Josef Stalin

staten skal garantere arbeidsplasser ved oppsig-
elser, staten skal -- osv., staten blir oppfatt-
et som en snill gammel bestefar.
De nekter derfor å ta opp problemstillinga om
hvordan hele det borgerlige statsapparatet skal
knuses, de nekter å se det faglige arbeidet i
dette perspektivet, de fornekter det kommunist-
iske partis nødvendighet i den sentrale og led-
ende rolle i den proletariske revolusjon.
I denne vanskelige stilling blir oppgaven for
oss følgende: å holde god kontakt med marxist-
leninistiske kamerater, analysere problemene
og legge opp en riktig strategi og taktikk for
det faglige arbeidet sammen med dem (demokrat-
isk sentralisme). Gjennom det frontarbeid en så
driver, vil en finne folk på arbeidsplassen som
slutter opp om den riktige linja. De mest
progressive av disse knytter en nærmere til seg
gjennom skolering og studier. På den måten ut-
vikles en kader som kan bli i stand til å lede

kampen på arbeidsplassene.
På den måten bygger en samtidig opp det revol-
usjonære partiet.

Kamerat Mao Tse-tung har gitt følgende rett-
ledning: H A sammenfatte massenes erfaringer

Kamerat Mao Tse-tung har gitt følgende rett-
ledning: "Å sammenfatte massenes meninger, gå
ut til massene med dem igjen, holde fast ved
dem og gjennomføre dem, for på denne måten å
utarbeide riktige ideer for ledelse - det er
den grunnleggende metoden for ledelse.
Vi må ha tiltro til massene, og vi må ha til-
tro til partiet. Dette er to hovedprinsipper.
Hvis vi tviler på disse prinsippene, vil vi
ikke kunne oppnå noen ting."

La oss huske dette i arbeidet.

Klassestandpunkt til salgs ?

Kamerat NN jobber på en større fiskeindustri-
bedrift i den nordlige delen av landet. Han er
uteksaminert fra Statens skole for Fiskeindu-
strien i Vardø og er ansatt på frysebedriften
som skiftbas (dvs. en slags formann for et
skift). Skolen i Vardø er den høyeste utdann-
else innafor fiskeindustrisektoren her i land-
et, sjøl om Hermetikkfagskolen i Stavanger gir
en mer omfattende utdannelse innafor konser-
veringssektoren. For å få det beste grunnlaget
for å være med på utbygginga av fiskeindustri-
en i sin landsdel, har kamerat NN lenge hatt
planer om å søke seg til skolen i Stavanger.
Vel, dette var litt bakgrunnsmateriale, så
kommer følgende lille "solskinnshistorie" fra
klassekampen i Nord-Norge:

Disponenten på fryseriet (som forøvrig er un-
derlagt Findus) veit at NN gjerne vil inn på
Hermetikkfagskolen, han veit også at det er
vanskelig å finansiere en slik utdannelse.
Videre veit disponenten at kameraten er en
jævlig flink arbeider, men han er også klar
over at NN er en klassebevisst arbeider som
har nekta militærtjeneste på politisk grunn-
lag, fordi han er klar over militærets funk-
sjon som undertrykkelsesredskap i det borger-
lige statsapparatet, og veit hvordan militæ-
ret er blitt og kommer til å bli brukt mot
arbeiderne hvis de organiserer seg for å kjem-
pe for sine krav.

Disponenten fremmer så følgende forslag for

kameraten: Han skal få gratis utdannelse på
Hermetikkfagskolen i Stavanger med full lønn.
Det ville jo ikke være urimelig om en flink
arbeider fikk et slikt tilbud. Men kapitalen
jobber ikke på den måten. Sjølsagt var dette
et forsøk på å "kjøpe" kameraten, og et for-
søk på å svekke arbeidernes kamp på bedriften.

Vi fikk snart tydelig se at det var "visse be-
tingelser" knyttet til "tilbudet". Og hva var
det? Jo, kameraten skulle få denne gratis ut-
dannelsen mot at han lot firmaets advokat føre
militærnektersaka si. Dette ville sjølsagt
føre til at hele det klassemessige innholdet i
nektinga ville bli utvanna og kanskje bare bli
til formaljus som ville være ufarlig for kapi-
talen og det borgerlige diktaturet. Men det
var flere betingelser. For det andre måtte ka-
meraten love at han skulle slutte å drive po-
litisk arbeid så lenge han jobba på fryseriet.
Dette kunne kameraten sjølsagt ikke gå med
på, og på grunn av forholda på bedriften har
han nå sagt opp jobben sin.

Hva må vi lære av dette? Jo, at hvis en kame-
rat står aleine, uten en sterk organisasjon i
ryggen, er han et lett bytte for kapitalistene.
Derfor må vi nå skape sterke organisasjoner
på arbeidsplassene bl.a. i fiskeindustrien,
som kan hindre overgrep fra kapitalistene og
unnfallenhet fra dem som skal være arbeidernes
tillitsmenn.
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1 6 AVSLØR SAMARB E IDE RNE ,

BE KJEMP

UNDERTRYKKERNE !
Uttrykk som "vi er alle i samme båt", "trivsel
på arbeidsplassen", samarbeid, toleranse, tvin-
gende nødvendig, forståelse, bedriftsdemokrati,
o.l., er uttrykk som vi Hydroarbeidere stadig
hører. Det er pene ord, det er pene uttrykks-
måter. Bedriftsledelsen sier disse ord og set-
ninger, og vår forening (HAF) stemmer med. Vi
skulle tru at om vi ikke har et paradis så bur-
de i det minste alle være fornøyd og glade. Her
fins ingen klasser. Men ord kan ikke dekke over
virkelighet. Det er misbruk av pene ord og set-
ninger.

La oss se litt på uttrykket "vi er alle i sam-
me båt". På Norsk Hydro har vi grovt to grup-
per mennesker. Den ene er de som selger sin
arbeidskraft (arbeiderne, lønns-slavene), her
er også medregnet funksjonærene. Til denne
gruppe hører de mennesker som produserer, ved-
likeholder, planlegger, bygger nytt, kort sagt
de som utgjør bedriften, og som har skapt den.

Den andre gruppen er de som kjøper arbeids-
kraft og som har eiendomsretten til bedriften
(aksjonærene). Disse to grupper mennesker
(klasser) har motsatte interesser, den ene vil
kjøpe arbeidskrafta så billig som mulig og de
har makta. Den andre vil selge sin arbeids-
kraft så dyrt som mulig. Dette er et uforenlig
motsetningsforhold, og vi er ikke i samme båt.

Billigere arbeidskraft skaper profitt for ak-
sjonærene (ca. 21 000 000 kr. i året som gikk).
Aksjonærene har den juridiske makta og eien-
domsretten til bedriften. Men arbeiderne har
den reelle makta. Uten aksjonærene ville be-
driften gå like godt, men uten arbeiderne vil-
le den stoppe.

Mellom disse to klasser foregår kampen for de
nære interesser daglkg uavbrutt, og vi arbei-
dere har ett våpen. Let er den reelle makta,
retten til å sette hardt mot hardt, streike-
retten. Det hele er et spørsmål om makt. Un-
der slike forhold søker bedriftsledelsen å
svekke arbeidernes kamp og dekke over motset-
ningene. Og hva er mer effektivt enn å svekke,
og (mer eller mindre) kjøpe arbeidernes egen
forening? Det er her det såkalte "samarbeid"
kommer inn. Folka i HAF og bedriftsledelsen
lager såkalte "samarbeidsavtaler" der arbei-
dernes siste rest av makt blir solgt, og vi er
fullstendig kjøpt. Et konkret eksempel er den
produktivitetsavtalen som er inngått mellom
HAF og bedriftsledelsen, som var et lite disku-
tert dokument, og som gjorde at mange også
blei slaver under klokka. (U.M.S.systemet)
Hydro fikk i dette tilfelle kjøpt den siste
rest av makt for kr, 1,- pr. time. Elektri-
kergruppa som jeg har høstet erfaringer fra,
gikk i høst inn for å bryte med avdelings-
utvalget.

Trivsel på arbeidsplassen er også et yndet ut-
trykk. Det er sjølsagt mange forskjellige for-
hold som må ligge til rette for å få trivsel
på arbeidsplassen, for eksempel de sanitære og
helsemessige forhold, garderobeforhold, forhold
mellom arbeidskameratene m.m.

Mange spør: "Hvorfor kan ikke vi arbeidsfolk
være enige?" Den viktigste faktor for trivsel
på arbeidsplassene er etter min mening forhol-
det mellom arbeidskameratene. Her kommer be-
driftsledelsens bevisste politikk inn, som vi
kan kalle "splitt og hersk". Konkrete eksem-
pler på hvordan denne politikken utøves på
Eidanger Salpeterfabrikk: Funksjonærene be-
gynner på arbeidet klokka 8.00 - og arbeiderne
klokka 6.45 (vanlig dagtid). Funksjonærene har
full lønn fra første dagen de er sjuke, det
har ikke arbeiderne, som i mange tilfelle er
mer utsatt for sjukdom på grunn av arbeidsfor-
holda. Arbeiderne får trekk i lønna fra første
minutt de kommer for seint, funksjonærene får
ikke trekk. Funksjonærene har sin spisepause
som en del av arbeidstida, arbeiderne har sin
som en del av fritida. Funksjonærene har også
spesielle fordeler når det gjelder å få kjøpt
subsidiert kaffe, boller, - og kantineforhold
som arbeiderne ikke har. Misforstå meg ikke,
jeg er glad for - og misunner ikke funksjonæ-
rene disse goder. men hvorfor i herrens navn
skal bare en gruppe mennesker ha disse for-
deler? Er vi som går i blådress dårligere
mennesker, eller hva?

Men la oss ikke gjøre den feilen å angripe
funksjonærene. La oss angripe de som lager
disse urettferdige forhold.(bedriftsledelsen).
I forholdet arbeiderne imellom forsøker man
også å splitte, for eksempel med det som vi
kaller "trynetillegg", eller som det heter
"personlig tillegg". Systemet med 7 lønns-
klasser skaper også splid.

Kamerater, la oss ikke slåss innbyrdes, men
la oss angripe de folka som har makt og som
skaper disse forhold. På bakgrunn av det som
er sagt før så er snakket om bedriftsdemokrati
innen rammen av et kapitalistisk samfunns-
system bare et forsøk på å få oss til å tru at
vi har makt, mens det i virkeligheten ikke
forandrer noen ting.

Den dagen arbeiderne har herredømme over det de
sjøl har skapt, da har vi bedriftsdemokrati.
Men vi kan ikke isolere en bedrift ut fra sam-
funnet. Hele samfunnet må bli det arbeidende
folks eiendom, og vi må utvikle samfunnet på
grunnlag av et helhetssyn; på grunnlag av ar-
beidernes revolusjonære teori.

Fagbevegelsen må ha en solidarisk målsetting
og må bekjempe - ikke kjempe sammen med - vår
motstander. Først etter en slik seier vil vi
få følelsen av å interessen av, å arbeide for

Vi ville samtidig bryte produktivitetsavtalen,
og vi risikerte å miste ca. kr. 1,- pr. time.
Begrunnelsen var at bedriftsledelssen avgjor-
de alle saker til sin fordel, og at våre til-
litsmenn var lei av å preike tull. På det møtet

var også formannen i HAF - Arne J. Hansen - til
stede, som var motstander av å gå ut av AU (Av-
delings Utvalget). Han sa bl.a. at vi vet at
Elektrikergruppa har spesielle problemer å stri
med, fordi E-gruppa hadde spesielt vanskelige
folk å forhandle med. Dette er litt av en av-
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SOSIALISMEN-
VIL SEIRE !

sløring, for det han sier er at bedriftsledel-
sen i virkeligheten har all makt, at det der-
for er spørsmål om vi har flaks, om vi får
snille folk å forhandle med eller noe sånt. Og
dette gjelder alle grupper. I realiteten er
det ikke et spørsmål om våre tillitsmenn erm
gode til å snakke, men et spørsmål om makt.
Når vår forening inngår en avtale får de på
seg ansvaret for medlemmene. Enhver form for
logikk sier at vår forening ikke må ta på seg 
ansvar uten å ha makt. 

Setningen "ikke ansvar uten makt" er en nøk-
kelsetning som burde anvendes av vår forening.
Men det er den fallgropa vår forening faller
i, å se bort fra denne grunnregelen. Dette
fører som vi ser til passivitet, og en for-
ståelig følelse av maktesløshet fra medlemmen-
es side. Dette er jo også bedriftsledelsens
hensikt.

Jeg nekter å tru at arbeidsfolk er uinteres-
sert i sin egen arbeidsplass, sine arbeids-
forhold, lønnsforhold m.m. Da er spørsmålet
hva som er årsaken til den økende passiviteten
i fagbevegelsen. HAF's formann har også regis-
trert passiviteten og klager på medlemmenes
manglende aktivitet. Han regist_erer bare
virkningen, men spør ikke om årsaken. medlem-
mer av foreningen går på møter for å forbedre
sine arbeidsforhold og lignende. Når dette
viser seg umulig er det heller ingen grunn til
å kaste bort tid ved å gå på møter. Nei, la
oss få demokrati i fagbevegelsen, la oss få
lov til å sette makt bak våre krav! Hvis ut-
viklinga fortsatt går i samme retning kan HAF's
medlemsmøter snart holdes på HAF's kontor.
Foreninga blir som statskirken, "den plassen
der alle står, men ingen går".

I dag trur jeg mange har følelsen av at styret
i HAF ikke er våre tjenere, men våre herrer.
Et konkret eksempel: I produktivitetsavtalen
står det at hvis en sak stopper i AU skal
saka overtas av HAF og bedriftsledelsen. En
fin metode for bedriftsledelsen til å gardere
seg mot harde gruppetillitsmenn.

Trivsel på arbeidsplassen er også et yndet ut-
trykk. Det er selvfølgelig mange forskjellige
forhold som må ligge til rette for å få triv-
sel på arbeidsplassen, foreksempel de sanitæ-
re og helsemessige forhold, garderobeforhold,
forhold mellom arbeidskamerater m.m.

Mange sier og spør "hvorfor kan ikke vi ar-
beidsfolk være enige?" Den viktigste faktor
for trivsel på arbeidsplassene er etter min
mening forholdet mellom arbeidskameratene.
Her kommer bedriftsledelsen's bevisste poli-
tikk inn som kan kalles "splitt og hersk".
Konkrete eksempler på hvordan denne politikk-
en hersker på E-S.

Funksjonærene begynner kl. 8.00 og en arbeid-
er kl. 6.45 (vanlig dagtid). Funksjonærene
har full lønn fra første dagen de er syke,
det har ikke arbeiderne som i mange tilfeller

er mer utsatt for sykdom på grunn av arbeids-
fornolda. Arbeiderne får trekk i lønna fra
første minutt de kommer for seint, funksjonæ-
rene får ikke trekk. Funksjonærene har sin
spisepause som en del av arbeidstida, mens
arbeiderne har sin som en del av fritida.
Funksjonærene har også spesielle fordeler for
å få kjøpt subsidiert kaffe, boller og kanti-
neforhold arbeiderne ikke har. Missforstå meg
ikke, jeg er glad for - - og misunner ikke
funksjonærene disse goder. Men hvorfor i Her-
rens navn skal bare en gruppe mennesker ha
disse fordeler? Er vi som går i blådress dår-
ligere mennesker eller hva?

Men la oss ikke gjøre den feilen å angripe
funksjonærene, men la oss angripe de som la-
ger disse urettferdige forhold (bedriftsledel-
sen). I forholdet mellom arbeiderne forsøker
man også å splitte, foreksempel med det som
vi kaller "tryne-tillegg" eller som det heter,
personlig tillegg. Systemet med 7 lønnsklasser
skaper også splid.

Kamerater, la oss ikke sloss innbyrdes, men
la oss angripe de folka som har makt ti-i å
skape disse forhold.
På bakgrunn av det som er sagt før så er be-
driftsdemokrati innen rammen av et kapita-
listisk samfunnssystem bare et forsøk på å få
oss til å tru at vi har makt, mens det i vir-
keligheten ikke forandrer noen ting.

Den dagen arbeiderne har retten til det de
sjøl har skapt - da har vi bedriftsdemokrati.
Men vi kan ikke isolere en bedrift ut i fra
samfunnet, så hele samfunnet må bli det ar-
beidendes folks eiendom, og vi må utvikle sam-
funnet på grunnlag av et helhetssystem.

Fagbevegelsen må ha en sosialistisk målsetting
og må bekjempe, ikke bare kjempe, med vår mot-
stander. Først etter en slik seier vil vi få
følelsen av, interessen av, å arbeide for oss
sjøl.

Vi må ta skjebnen i våre egne hender. La oss
skape et virkelig sosialistisk samfunn.

RAGNAR STEINSTAD

Denne artikkelen er henta fra en
bulletin utgitt av HERØYA KJEM-
ISKE LAG AV SUF.

- MAO TSE-TUNG -

KLASSENE KJEMPER INNBYRDES, NOEN KLASSER SEI-
RER, ANDRE UTSLETTES. DET ER HISTORIENS GANG,
DET HAR VÆRT SIVILISASJONENS HISTORIE I ÅRTU-
SENER. Å TOLKE HISTORIEN UT FRA DETTE STAND-
PUNKTET ER HISTORISK MATERIALISME, Å SETTE
SEG I MOTSTILLING TIL DETTE STANDPUNKTET ER
HISTORISK IDEALISME.
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i. 
SVIKET
blant fiskernes
topptillitsmenn
Ingen har hittil blitt hardere ramma av krisa
i monopolkapitalismen enn nettopp fiskerne.
Den siste tida har næringa vakla snm en sjuk
mann, fra den ene krisa til den neste. Og hjel-
petiltaka har bare vært småtteri - akkurat så-
vidt nok til å stable pasienten på beina mel-
lom anfalla. Avsetningsgarantier og ekstraor-
dinære låneordninger gagner nok fiskerne på
kort sikt med at avtaket kommer i gang. Men
kjøpere og produsenter har sjølsagt mye stør-
re gagn av slike ordninger. Det er dem som
får den største og mest direkte hjelpa fra
myndighetene. Det gagner ikke kjøperne mindre
at fiskernes salgsorganisasjoner gang på gang
har gått med på å senke råfiskprisene, som
har nådd bunnrekord. De mener fiskerne må tåle
slike "mindre" ulemper for å oppnå den "vinnin-
ga" at kjøperne finner det lønnsomt å kjøpe
fisken deres ei tid igjen. Støtte i slike for-
mer holder liv i produksjons- og omsetnings-
apparat som er håplaust forelda og ikke til
virkelig gagn for stort andre enn den lille
gruppa små og store fiskekjøpere som sitter
bortover nessene med fiskebruka sine. Hvor-
for skal fiskerne li for at produsentene
ikke har klart å legge om drifta tilpassa
markedenes krav i dag? En må ikke la seg
avspise med kortsiktig vinning så lenge uløste
problemer på lang sikt vil gi stadig nye van-
skeligheter. Det er ingen grunn til å glede
seg over at "avtaket kommer i gang" ei tid,
når mulighetene på lengre sikt ikke har bedra
seg det bøss.

Men likevel sitter fiskernes valgte "tillits-
menn" i salgslag og fagorganisasjon og går med
på slike tiltak. De slåss til og med drabelig
for de avsetningsgarantiene kjøperne meiner de
vil trenge om de ikke skal få "tap på produk-
sjonen". Hvorfor skal de ha større krav på
lønnsom produksjon enn fiskerne? med dagens
priser er det snart sagt heilt umulig å opp-
nå lønnsomhet i drifta for dem.

Det er på høy tid å spørre seg om slike "til-
litsmenn" er verdt noen tillit i det heile.
I Råfisklags- og Fiskarlagsledelsen sitter de
jo og "jenker seg" og "jenker seg", til tap
for fiskerne. De prøver ikke en gang på å
sette hardt mot hardt. Det skulle jo være
fagorganisasjonens sjølsagte oppgave i ei kri-
setid å sette makt bak krava. Hvorfor går de
ikke til fiskerstreik? Kjøperne stopper jo opp
drifta si straks de har minste utsikt til vin-
ning på det. Fiskerne må ikke nøle med å gå til
minst like harde aksjoner. "Snille" folk i le-
delsen har en ikke gagn av, og derfor må slike
"mistillitsmenn" bort.

I LO snakker alle de misnøyde medlemmene nå
om LO-pampenes forræderi. I fiskarorganisasjo-
nene er det enda verre med utglidning og pam-
pestyre. Toppfolka i Norges Fiskarlag har for

lengst blitt heilt oppslukt ai det borgerlige
statsapparatet. De "samarbeider" og "samordner
seg" med myndigheter og kapitalinteresser for
enhver pris. Fiskerne ofrer de høyst noen kro-
kodilletårer de presser ut av seg til journal-
istene hver gang de har svikta fiskernes sole-
klare interesser.

Denne forræderiske "samordninga" har lang tra-
disjon innafor Fiskarlaget. Alt i 1926 da det
ble stifta, var det myndighetene som tok ini-
tiativet. De påsto at de trengte "en grei for-
handlingsmotpart". men i virkeligheten tok in-
itiativet deres sikte på å sette den handle-
kraftige fiskarorganisasjonen i Nord-Norge ut
av spillet. De farlige, lite "samarbeidsvil-
lige" folka som hadde drevet Nord-Norges Fis-
keriforbund heilt fra 1915 kunne få vansker
med konkurransen fra en ny, landsomfattende
organisasjon med "godt samarbeid" til myndig-
hetene. Fra deres side var det faktisk rein
splitt og hersk politikk å samle alle landets
fiskere i en organisasjon. Fiskernes interes-
ser er nokså forskjellige nordpå og sørpå. I
en organisasjon kunne de slåss seg imellom,
i stedet for å få samla full kraft bak krava
nordfra, den landsdelen der fisket virkelig
betyr noe.

De første ti års tid var den nye organisasjo-
nen helt i myndighetenes lomme. Statsbidraga
var en så stor del av budsjettet at departe-
mentet rett ut kunne kreve "forsiktighet" der-
som de kom med kritikk av den politikken det
førte. Råfisklova og de andre omsetningsrefor-
mene måtte derfor presses fram ved direkte
politisk aksjon gjennom partiene. Først da
denne seieren nesten var vunnet, kunne fisk-
erne overta "deres egen organisasjon", som nå
først hadde fått et sjølstendig økonomisk og
politisk grunnlag.

Men i etterkrigstida har "samarbeidstanken"
fått innpass på nytt. De få blant toppfolka
som ikke ville fire på fiskernes krav har alle
blitt satt utafor. Jens Steffensen, som lenge
var ei urkraft i arbeidet for fiskernes inter-
esser, måtte trekke seg som formann i 1951.
Partikameraten hans i Fiskeridepartementets
sjefsstol satte seg imot den interessekampen
som Steffensen ville føre. Og i 1963, da en ny,
energisk formann - Magnus Andersen - klarte å
organisere den første og eneste landsomfatten-
de fiskerstreiken vi har hatt, gikk departemen-
tet straks til motaksjon. Det korporative er-
ganisasjonssamdunnet vi lever i i dag kan ikke
tåle uavhengige organisasjoner som setter hardt
mot hardt helt fram til streikevåpenet blir
tatt i bruk. Klassekampen må ikke få blusse opp
i det idylliske borgerlige folkehjemmet. Da kan
det jo gå galt med profittinteressene. Så de-
partementet foreslo med uvant hast at Fiskar-
laget nå skulle få overta støtte- og lønnsom-
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BEKJEMP MONOPOLKAPITALISMEN OG DENS
REDSKAP, DE BORGERLIGE STATSMYNDIG-
HETENE.

Bildet: Typisk trekk i fiskeværene er nedsnødd redskap,
og redskap i stabler på kaiene. FISKESTOPP.
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hetsforhandlingene for hele næringa. Det var
en betingelse at forhandlere med bundet mandat
og streiketrusler til gjengjeld måtte unngås.
Og på nytt var det gamle argumentet om å få en
"grei motpart" godt å ty til. Likevel var me-
ninga klar: En uavhengig,pågående fiskerorgan-
isasjon måtte innkorporeres i statsapparatet
før de harde krava fikk gjort noen "skade".
Aldri godt å vite - slikt "smittestoff" kunne
jo spre seg om eksperimentet ble vellykka. Den

energiske formannen fikk lynbillett til Stor-
tingssalen, der energien hans ikke kan gjøre
særlig skade og kan stagges av "moderate" par-
tifeller i god tid.

I begynnelsen gledet fiskerne seg stort over
den seieren -de trodde Fiskarlaget hadde vunnet.
Men det viste seg fort at staten som planlagt
vendte seieren deres til nederlag. Det er jo
ingen vits i å være med på å "drøfte" saker
når en aldri kan få satt igjennom sitt eget
syn på dem. En blir bare "hørt", ikke tatt
hensyn til. Forhandlingsutvalga sitter jo og
går med på den ene reduksjonen av støttemid-
lene etter den andre. makt bak krava stiller
de aldri. En blir vel "ansvarsbevisst" i slike
stillinger - slik meninga var. Det hele minner
sterkt om kapitalistenes forslag om slike "be-
driftsutvalg" som bare skal gi arbeiderne der-
es følelsen av å ha noe å si, mens interessene
deres i realiteten uthules stadig mer. I fisket
kan dette systemet høyst gagne en og annen
blant toppfolka i organisasjonene, på lignende
vis som den energiske formannen. Det er også
gått nær sagt en jevn strøm av Fiskarlagssek-

retærer inn i høye stillinger i sentraladmini-
strasjonen. Fiskarlaget har blitt et spring-
brett for karrieresugne byråkratspirer, ikke
den kamporganisasjonen for fiskernes interes-
ser de i dag kunne trengt.

Men når det er slik fatt, må fiskerne på nytt
samle seg til kamp for å erobre tilbake sin
egen organisasjon. De trenger mer enn noen
sinne en sterk, uavhengig kamporganisasjon, og
historia viser at Fiskarlaget godt kunne være
en slik. Det har utarte til et reint påheng
til statsadministrasjonen under kontroll av en
liten klikk med forræderske og "samarbeidsvil-
lige" pamper. Fiskerne trenger derfor minst
like mye som andre fagorganiserte en ny faq- 
opposisjon om de skal bli herrer i eget hus.
Slle de mange progressive krefter rundt om i
lokallaga må ut av passiviteten og samle kref-
ter til kamp mot utglidningene i ledelsen.
Først når "samarbeidsfolka" er borte, kan or-
ganisasjonen for fullt gå inn i kampen for
fiskernes sanne kortsiktige og langsiktige in-

teresser. En faglig kamp må til for å løse de
økonomiske og andre problemene næringa i dag
lider under. Samhold gir styrke, men ikke under
en forrædersk ledelse, som derfor må fjernes.

BEKJEMP MONOPOLKAPITALISMEN OG DENS REDSKAP,
DE BORGERLIGE STATSMYNDIGHETENE!

MISTILLIT TIL "SAMARBEIDS" - FORRÆDERNE I
FISKARLAGSLEDELSENI

FISKARLAGET MÅ VÆRE FISKERNES KAMPORGANISA-
SJON I KLASSEKAMPEN!

Mao om
motsigelser
i folket

LES MAO TSETUNGS VIKTIGE
VERK:

OM DEN KORREKTE BEHAND-
LING AV MOTSETNINGER I
FOLKET

Nå på norsk. Bestill fra

Oslo bok- og papirhandel
Schweigaardsgt. 56
tlf. 02/68 01 68

KJØP OG LES

Våtnam
Organ for Den Norske Solidari-
tetskornite for Vietnam.
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FULL STØTTE TIL ELEVENES

RETTFERDIGE KAMP !

HELGE GRIM

I dag går både den internasjonale og den
nasjonale kapitalismen inn i ei ny og alvorlig
krise. Som en logisk konsekvens av dette, stram-
mer de herskende klasser sitt grep om samfunnet,
statsapparatene styrkes og imperialistene går
til stadig grusommere overfall på verdens folk.
Samtidig blir alle utplyndrernes løgner gjen-
nomskua, de arbeidende masser lar seg ikke
lenger narre av borgelig-demokratiske fiks-
fakserier. I stedet fylker de seg om de revo-
lusjonære partier og organisasjonene, og under
deres ledelse masjerer de fram til en verdens-
omspennende seier.

Også her i landet ser vi denne utviklinga.
Den økonomiske krisa som er i emning, er ikke
bare en trussel mot arbeidsfolk, vi opplever
samtidig at monopolkapitalistene ser profit-
ten truet. For å redde skinne,, er de nødt til
å intensivere og auke utplyndringa av det
arbeidende folket. Tidsstudier og rasjonaliser-
ing, innføring av MOMS, dette er eksempler på
økonomiske maktmidler som den herskende
klasse tar i bruk. Samtidig auker den politiske
undertrykkinga.

For borgerskapet er det ikke bare av viktighet
å kunne slå ned på det kommende opprøret med
STATEN, det voldelige undertrykkingsapparatet,
det vil sjølsagt også gjøre alt for å "hindre"
(i virkeligheten utsette) at folket reiser seg
og tar makta. Derfor innskrenker de folkets
borgerlig-demokratiske rettigheter, slår ned
på alle progressive og revolusjonære organisa-
sjoner og søker gjennom løgner og reaksjonær
propaganda å føre massene bak lyset, å svekke
massenes kampvilje.

Skolen er borgerskapets framste middel til å
påvirke arbeiderklassens ungdom. med reaksjonær
løgnpropaganda og rigide disiplinregler søker
herskerklassen å underminere de framtidige ar-
beideres klassefølelse, innpode en idealistisk
erkjonnelsesmåte, lære dem opp til blind lydig-
het overfor borgerlige "autoriteter", og så
mistru til folkets revolusjonære organisasjon-

er. Betyr ikke dette at borgerskapet sitter
med "bukta og begge endene", at kampen for
sosialismen er tapt på forhånd fordi de åra de
går på skolen har gjort arbeiderne "borgerlige"?
Nei, slett ikke. "Det sosialistiske system vil
en gang tre i stedet for det kapitalistiske
system. Dette er en objektiv lov, uavhengig av
menneskets vilje. Hvor sterkt de reaksjonære
enn prøver å stanse historias hjul, vil re-
volusjonen før eller seinere komme og uunngåe-
lig seire." (Mao) Uansett hvilke intriger den
døende herskerklassen setter i verk, uansett
hvilke fortvilte krumspring de foretar seg og
uansett hvor mange hatske angrep de setter inn

mot de revolusjonære, vil massene avsløre dem
og kullkaste deres planer. Dette er det som
skjer på alle klassekampens fronter i dag. Og
sjølsagt blir ikke det viktige frontavsnittet
som skolene er, stående uberørt. Også på skol-
ene raser kampen mellom den herskende og de 
undertrykte klasser. På skolene over hele
landet reiser elevene seg til kamp mot det
borgerlige diktaturet. Hoveddelen av elev-
massen er sønner og døtre av arbeidere; de
har en proletær familiebakgrunn. Samtidig
vil de i regelen etter utdannelsen gå inn i
klassen av lønnsarbeidere, de har derfor ob-
jektiv interesse av sosialismens seier. Ved
sida av gruppa av bevisste, proletære elemen-
ter fins det ei gruppe (stor eller liten)
elever som inntar ei vinglete holdning. De
kan ha sin bakgrunn i småborgerskapet eller de
kan rett og slett være forvirra p.g.a. bor-
gerlig propaganda. Ettersom kampen utvikler
seg, vil denne gruppa bli stadig mindre, og
hoveddelen vil stille seg på arbeiderklassens
side. Det har vi allerde sett flere konkrete
eksempler på.

Mellom hovedtyngden av elevmassene og et lite
mindretall som har familiebakgrunn i over-
klassen, eksisterer det en klar antogonisme,
som er en gjenspeiling av forholdet mellom
folket og kapitalen. Disse elevene er i rege-
len forutbestemt til gjennom arv å overta
råderetten til produksjonsmidlene. Derfor har
de objektiv interesse av å bevare kapitalis-
men, og de stiler seg såleis på reaksjons si-
de.
Enkelte "kloke hoder" har undra seg på hvor-
for kampen ofte er mer framskreden på ungdoms-
skolen enn på gymnas, og er kommet til det
"svaret" at det er fordi ungdomsskoleelvene
er mer "umodne". Dette er åpenbart feil. År-
saken ligger ikke i en slags "generasjons-
motsetning". Den ligger i det faktum at lek-
sepresset og karakterjaget er hardere enn
den obligatoriske ungdomsskolen, og at inn
podinga av borgerlig ideologi har kommet len-
ger. Elevene i gymnaset er i større grad
blitt lært opp til en "ansvarsholdning".
("Vis at dere er voksne, ikke oppfør dere
som førsteklassinger".) Dette ved sida av
at elevene med proletær bakgrunn utgjør en
prosentvis mindre andel av elevmassene i
gymnaset enn i ungdomsskolen, er det som
gjør at bevegelsen kan komme noe seinere i
gang blant gymnasiastene.
For et par år sia så situasjonen på skolene
ganske annerledes ut enn den gjør i dag. Den
gangen dominerte de småborgerlige og de dir-
ekte reaksjonære, som i fred og fordragelig-
het dreiv med parlamentariske spillfektinger.
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MAO TSETUNG OM UNGDOM

HVA KAN TJENE SOM KRITERIUM PÅ AT ET UNGT MENNESKE
ER EN REVOLUSJONÆR? HVILKEN MÅLESTOKK SKAL EN
BRUKE NÅR DET GJELDER ET SLIKT UNGT MENNESKE? DET
FINS BARE ET KRITERIUM, NEMLIG OM HAN ER VILLIG
ELLER IKKE TIL Å SMELTE SAMMEN MED ARBEIDERNES OG
BØNDENES BREIE MASSER OG OM HAN GJØR DET I PRAKSIS.
HVIS HAN ER VILLIG TIL Å GJØRE DETTE OG FAKTISK
OGSÅ GJØR DET, DA ER HAN EN REVOLUSJONÆR; HVIS IKKE,
ER HAN EN IKKE—REVOLUSJONÆR ELLER EN KONTRAREVO-
LUSJONÆR.

Elevenes svake motstand blei ført fram gjen-
nom "demokratiske kanaler", dvs. motstanden
blei kvalt av streberske elevpamper i et vel-
smurt byråkrati (elevråd, NGS,EU, NORSAR osv).
Men ettersom kampen blei skjerpa, merka ele-
vene behovet for å etablere sine egne organi-
sasjoner og ta i bruk metoder som gikk på
tvers av de retningslinjer som borgerskapet
hadde trukket opp. Dette har bl.a. ført til
at enkelte tidligere reaksjonære organisa-
sjoner er blitt tvunget til å støtte eleve-
ne (EU), mens andre åpent og tydelig er blitt
avslørt som redskap for utsugerklassen.(NGS).

Oppsvinget i elevbevegelsen har resultert i en
rekke store seire, samtidig som borgerskapet
i panikkarta desperasjon har nytta sin fulle
kontroll uver statsapparatet til å styrke og
utvikle den fascistiske undertrykkinga av
elevene. Et viktig eksempel er hendingene på
Sandaker.
På Sandaker gikk elevene til streik, og de
tok også i bruk en rekke andre aksjonsformer.
Utgangspunktet var et samla krav fra elevene
om å få gå ut av skolegården i det store fri-
minuttet. Da rektor suverent ignorerte kravet
og til og med nekta å snakke med elevenes re-
presentanter, tok kampen form av angrep retta
mot borgerskapets diktatur og dets lokale ty-
ranner: rektor og inspektør. Da rektor nekta
elevene et allmannamøte, blokkerte de trappene
og prøvde å trenge seg inn i aulaen. Flere
progressive lærere tok allerede på dette tids-
punkt elevenes parti. Flere klasser nekta å
gå inn til timene, enda de blei trua med bå-
de nedsatte karakterer og utvisning. Da sto-
re friminutt skulle ta til dagen etter, fikk
lærerne ordre over telefonanlegget om at de
skulle holde elevene innelåst. Under de re-
volusjonæres ledelse reiste elevene seg og
marsjerte rett ut. motstanden blei for stor,
og skoleledelsen måtte kapitulere. Utafor
skolegården, sto imidlertid klassepurken opp-
marsjert, 20 mann og 3 biler! De skulle hin-
re elevene i å gjennomføre vidre aksjoner;
dvs. "om nødvendig" med vold forsvare bor-
gerskapets brutale diktatur. Elevmassen
gikk til stormløp mot porten, dyttet og
sparka i politibilen og ropte slagord som
"klassepurk dra hjem!", "knus rektbr!" o.l.
To dager seinere blei aksjonene oppsummert
og avslutta gjennom en plakatdebatt. De to
ledende revolusjonære blei utvist, de n ene
for 6 dager og den andre for 2.
Hendingene på Sandaker bekrefter analysen av
elevmassens klassemessige stilling. Gjennom
agitasjon og informasjon, gjennom å forene
seg med massene, dvs, ved å arbeide etter
den revolusjonære masselinja, lyktes det ak-

tivistene å mobilisere størsteparten av ele-
vene til militant kamp. En liten klikk reak-
sjonære opptrådte som løpegutter for ledelsen,
anføreren deres var sønn av en framstående
DNA-pamp. Dessuten: Opprøret splitta lærer-
værelset i ei gruppe som stilte seg helt og
holdent på elevenes side i kampen. Resten
inntok en forvirra eller direkte reaksjonær
holdning.
Under opprøret på Sandaker blei skolens og
dermed også statens fascistiske karakter av-
slørt overfor elevene, noe som gjorde at kam-
pen som opprinnelig bare tok sikte på å høy-
ne massenes velferd, blei vidreutvikla og he-
va opp på et høyere plan.
Det siste er den kanskje viktigste lærdommen.
For sjøl om kampen for å høyne massenes u-
middelbare velferd underkapitalismen stort
sett har vist seg å være det riktige utgangs-
punktet, er det nødvendig å sette disse kra-
va inn i et større perspektiv. Dersom det ikke
blir arbeida målbevisst med dette for øyet,
vil interessekampen stagnere og bli "trade-
unionistisk". Det betyr at skolepolitikken
blir rein brødpolitikk, at elevbevegelsen
blir en bevegelse i og for seg sjøl, og at
elevene i sine krav kommer i motsetnings-
forhold til ander deler av folket. En sånn
politikk fører til at det blir umulig å
innordne elevenes kamp under arbeiderklassens
kamp for sosialismen, den vil utvikle for-
holdet mellom lærere og elever til rein an-
tagonisme osv. En sånn politikk er derfor
reaks'onær i sin konsekvens, og "trade-uni-
onismen" må derfor bekjempes i alle elevens
organisasjoner.

Det er de revolusjonæres oppgave og lede og
og utvikle elevenes kamp i riktig retning.
De må forklare medelevene at bevegelsen på
skolene er en del av den allmenne klassekam-
pen, og at elevene derfor verken kan vinne
seier aleine eller være de ledende i klasse-
kampen, at elever og studenter er de første
til å gjøre opprør, betyr ikke at de utgjør
en egen klasse eller at de kan være arbeider-
klassens avantgarde. Det skyldes bare at ele-
ver og studenter på grunn av sine frie stil-
ling fungerer som revolusjons stormsvaler.
Det er arbeiderklassen som er den reine nega-
sjon av det kapitalistiske samfunnet, og det
er bare de som kan lede den revolusjonære
rørsla. Derfor må skoleelevenes revolusjonære
kamp koordineres med den allmenne klassekam-
pen og legges under de revolusjonære arbeide-
res ledelse. Dette kan bare gjøres ved at vi
skaper et kommunistisk klassekampparti, et
parti som bygger på marxismen-leninnismen, Mao
Tse-tungs tenkning. Dette er vår hovedoppgave.
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NGS-LEDELSENS

DILEMMA

2 2

NGS (Norges Gymnasiastsamband) har fra gammelt
av vært en organisasjon av pamper som på ingen
måte har følt noen tilknytning til elevene el-
ler har sett det som sin oppgave å kjempe for
elevenes interesser. Organisasjonen har snarere
vært et mulig springbrett for de "ærgjerrige
unge menn" til godt lønnede byråkratiobber i
næringsliv og styringsverk. NGS går inn som en
del av det korporative systemet som er i ferd
med å utvikles i Norge. Akkurat som LO-ledelsen
forråder arbeiderklassen for monopolkapitalen,
brukes NGS-pamper mot elevenes kamp. F. eks. er
det SFu'eren, tidligere NGS-formann, Erik Rud-
eng som har ført den mest åpent fascistiske
delen av Gjelsvikkomiteens innstilling i pennen.
Han legger vekt på å kvele misnøye gjennom "sam-
arbeid" og "sosialpedagogiske tiltak". Etter
Gjelsvikkomiteens (og Rudengs) forslag skal
elevene "opplæres til demokrati, lojalitet og
samarbeid". Den samme ideologien blir spredd
gjennom NGS' apparat som svar på elevenes rett-
ferdige kamp. Det kan jo også nevnes at tidlig-
ere NGS-folk gjerne havner som styremedlemmer
i Akers Sparebanks DUS-klubben. Ved siden av
dette har det bydd på en god del fordeler å
sitte i NGS' sentralstyre. Det er f. eks. van-
lig å bli sendt ut på representasjonsreiser med
betraktelig med lommepenger, en får betaling
for å innlede på seminarer og kurs, og når man
representerer organisasjonen offentlig, vanker
det ofte feite honorarer. Forholdet har vært
sånn i lengre tid uten at elevene har giddet
i det hele tatt å bry seg med hva pampene dreiv
med, om de i det hele tatt visste at "deres
egen organisasjon" eksisterte. NGS er såleis
et hode uten kropp.

I den seinere tida har det vært en markant
revolusjonær oppblomstring rundt om på skolene.
Til å begynne med så pampene med skrekk og av-
sky på elevenes rettferdige kamp, men så snart
den revolusjonære ilden flammet opp og bredte
seg, oppsto faren for at elevene ikke lenger
ville finne seg i at en topporganisasjon skulle
"representere" elevene på den måten den sjøl
fant det for godt, og pampenes organisasjon
blei med ett truet.Det var nå en nødvendighet
å henge seg i kjølvannet på massene for å holde
posisjonen, og her oppstår dilemmaet.

Toppbyråkrater som ikke har noen forståelse av
massenes kamp, har sjølsagt heller ikke mulig-
heter for å artikulere massenes krav. Og som
ekte opportunister har de naturlig nok heller
ingen strategisk sans. NGS-ledelsens bestreb-
elser på å tekkes massene måtte derfor gi seg
groteske utslag. Det begynner med at en repre-
sentant for NGS, studenten Knut Eldjarn, på et
møte i Elevutvalget for Oslo og omegn holder

en "flammende tale der han uttaler: "Det er
ganger vi må benytte oss av streik, protesttog
og brostein. Vi må kjempe for det vi tror på."
At en "respektabel liberaler" skal stå fram å
forkynne for elevene hvilke midler elevene skal
ta i bruk, er å smile av, men tatt i betrakt-
ning av at dette blei sagt på et tidspunkt da
kampen ikke var kommet lenger enn til ulydig-
hetsaksjoner mot skolesystemet, er det til å
storle av, om ikke gråte.

Noe liknende skjedde da NGS-folk på en presse-
konferanse forkynte: "Gymnasiaster over hele
landet til kamp mot lektorveldet!!:" Er NGS-
folka så stokk dumme at de ikke skjønner at
elevene søker enhet med lærerkreftene i og med
at lærere og elever har felles interesser i å
rive ned det borgerlig-autoritære skolesyste-
met? Eller kanskje NGS-ledelsen ønsker å splitte
lærere og elever. I såfall er de ikke annet enn
skolemyndighetenes løpegutter.

Men rottene forlater det synkende skipet. NGS-
ledelsen har gått inn for å sentralisere orga-
nisasjonen sånn at de kan skaffe seg kontroll
over lokalorganene (DU'ene). (minner mistenke-
lig om skolestrukturen.) Dette har resultert i
at flere av lokalorganene har stilt seg skep-
tisk til sentralstyret, og i enkelte tilfeller
(bl. a. Telemark og Oslo) direkte negativt.
Dette forholdet passet sjølsagt ikke NGS-ledel-
sen som helst ser at DU'ene er deres kaniner
som de kan skjalte og valte med som de vil. For
å "utbedre" forholdet prøvde NGS-ledelsen å
skaffe seg kontroll over Distriktsutvalget i
Oslo. Krisa var bare at NGS' sjefs-"ideolog",
den samme respektable liberaleren, var i Frank-
rike på organisasjonens regning. Denne måtte
derfor innprente organisasjonens ikke like lure
formann kupplanene pr telefon. Resultatet var
at opplegget sprakk, komplottet blei avslørt og
NGS-ledelsen blei nok en gang latterliggjort.

Hvordan er så de indre forhold i NGS' sentral-
styre? Det er et velkjent faktum at den egent-
lige formann ikke er hverken årets offisielle
formann, Jostein Alhaug, og heller ikke i fjor
var den daværende "formann", men tvert imot
Knut Eldjarn som satt som formann for flere år
tilbake og har vært student i nesten like mange
år, Dette har skapt mange morsomme episoder
der "formennene" ikke har klart å følge opp
linja som Eldjarn har prenta inn i dem, og Eld-
jarn kan ikke ta ordet da forholdet ikke er
hverken offisielt eller legalt.

Mens NGS har kjørt en byråkratisk-sentralistisk
linje, har NGS' distriktsutvalg i Oslo (Elev-
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utvalget) kjørt en mer demokratisk linje der
de i større grad,har søkt å følge opp flertal-
let av elevene sin artikulerte mening. Dette
har igjen ført til at EU har en langt høyere
stjerne i elevkretsen. Dette har falt herrene
i sentralstyret tungt for hjertet. I EU har
folka latt skolerevolusjonen gått sin gang og
har støttet flertallet av elevene tekninsk og
moralsk når elevene sjøl har bedt om det. Men
krisa for NGS har vært at ingen skoleaktivis-
ter har giddet og henvende seg til dem. Derfor
har NGS for det første krevd fast representa-
sjon i EU's styre, for det andre har de sjøl
gått rundt på skolene for å skaffe informasjon.
Hadde NGS henvendt seg til elevene hadde det
kanskje i visse tilfeller ført fram, men så
sammenvokst med skolemyndighetene som NGS er,
så henvendte de seg sjølsagt først til skolens
ledelse. Dette ga seg det mest grelle utslaget
på Oslo Katedralskole der en løpegutt for NGS
oppsøkte rektor etter at skolens elever først
hadde krevd anledning til å drive veggavisde-
batt for etter avslaget å t9 skeia i egen hand
ng likevel sette opp veggavisene. Den samme
løpegutten trodde faktisk at han som autoritet
på området skulle "hjelpe" elevene og foreslo
stikk i strid med elevenes meninger at det
skulle nedsettes et sensurorgan med like mange
lærere som elever. Dette initiativet fra "elev-
enes organ" har da også blitt benyttet. Viser
dette noe annet enn at NGS i praksis ikke er
elevenes organ, men skolemyndighetenes?

Det er ikke vanskelig å se at pampene i NGS
går fra fadese til fadese i kampen for å opp-
rettholde sine gunstige posisjoner. Uten en
revolusjonær ideologi er det umulig å lede
elevenes revolusjonære frammarsj, og elevene

vil sjølsagt ikke godta at noen står i spissen	 23
på noe annet enn et ærlig grunnlag. NGS-ledel
sen har kompromitert seg overfor elevene med
sitt desperate forsøk på å opprettholde eksi-
stensen. men i sitt hodekulse opplegg på å
mestre situasjonen, har ikke NGS-ledelsen tatt
tilstrekkelig omsyn til næringsliv og styrings-
verk. (Det er nemlig ikke lett å ha et bein i
begge leire i og med at uforenelige motsetnin-
ger skiller partene.) Disse herrene ser som
kjent ikke med blide øyne på elevenes rettfer-
dige opprør, så også i disses øyne har NGS-
ledelsen kompromittert seg. På den ene sida
mangler altså pampene fullstendig basis i mas-
sene, de er mer eller mindre sjølbestalta re-
presentanter og vil etter alle solemerker bli
aktivt motarbeidet. På den andre sida vil nok
muligheten til'å bruke NGS som springbrett til
en betrodd stilling i et eller annet ormebol,
være betraktelig mindre. Å få en sånn stilling
avhenger naturlig nok av godvilje fra nettopp
de som har sin interesse av at skolen fortset-
ter å ha den funksjonen den har, å gjøre ar-
beidskrafta medgjørlig sånn at den kan utset-
tes mer effektivt. Disse folka anser NGS-pam-
pene for å være om ikke farlige, så ihvertfall
som hår i suppa og "slett ikke akseptable" i
og med at de prøver å stille seg i spissen for
elevopprøret. NGS-ledelsen må derfor sies å
falle mellom to stoler. De mister sine økono-
miske fordeler i NGS, og deres tidligere lyse
framtidsutsikter er slett ikke så lyse lenger.
Med andre ord, NGS-ledelsens tragiske endeligt
blir uten tvil å ende på historias skraphaug,
og for tida bærer det den vegen med hurtigtogs-
fart. Dette er NOS-ledelsens dilemma.

En skoleelev

Også de breie
massene av

	 studentene

BLIR RUINERT AV MOMSEN
Studentene er ei gruppe som forbruker mer enn
de tjener: de lever på lån. Omlegginga til
merverdiskatt vil derfor ramme dem særlig ha-
rdt. Dessuten kommer prisstiginga i forbind-
else med overgangen til moms til å bli særlig
stor på en del av de varene studenter bruker
særlig mye av. Således importerte bøker - 20%
prisstigning, mat på Samskipnadens kantiner -
12,8%.

Men dette er ikke alt:

Regjeringa foreslår at ordningen med klasse-
fradrag for barn som forsørges av foreldrene,
faller bort. Istedet kommer en kraftig økning
av barnetrygden for barn under 16 år. Barn
over 16 år som utdanner seg og blir forsørget
av foreldrene berettiger til et særfradrag på
2.500 kr i foreldrenes skattbare inntekt.

Denne ordninga vil faktisk bety et mindre til-
skudd enn nå til de foreldrene som har låg 
inntekt, men et høgere tilskudd enn nå til de
foreldrene som har over middels inntekt: Det

kommer av at skatteprosenten er høgere for de
høge inntektene. Dermed vil diskrimineringa av
arbeiderbarna når det gjelder høgere utdanning
tilta! Hele skatteomlegginga vil gjøre det en-
da mer nødvendig for studentene å ha en rik
far å falle tilbake på. De som ikke har det,
må slite og slepe med ekstrajobber og kvelds-
jobber og får ikke konsentrert seg om studiene.

Endel studentpamper med byråkratisk sans for
forhandlinger om særfordeler for studentene,
krever nå at studentene skal få kompensasjon 
for ulempene ved skatteomlegginga. De ser ikke,
eller vil ikke se, at andre grupper utenom stu-
dentene også rammes av det nye skattesystemet.
De forstår ikke at det er hele skattasystemet
det er noe galt med.

Men de progressive studentene, som antakelig
utgjør flertallet i denne saka, avviser hele
skattereformen som et forsøk på å legge økte
byrder på arbeidsfolk. De forstår at studentene
må stå sammen med alle ramte grupper i kampen
mot skatteomlegginga.
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ENVE R HOXHA

SOSIALISME-ei forutsetning
for kvinnens frigjøring

Det kapitalistiske systemet, den private eien-
domsrettens hellige system fører med seg men-
neskers utbytting av andre mennesker og gjør
dem økonomisk og åndelig til slaver. Kapital-
i eme n har lagt tunge byrder på alle, men spesi-

'unge og barbariske har disse byrdene blitt
einnen. Kvinnen var sjøl før slavetida don

fø:ste slaven i menneskenes historie. Under he-
le denne historiske perioden, for ikke å snakke
om forhistorisk tid, under den hellenske sivi-
lisasjonen	 eller i romertida, i middelalderen
eller renessansen, i moderne tid eller i den
borgerlige	 såkalte "forfinede" sivilisasjon -
har kvinnen vært og er det mest undertrykte,
utbyttede og forsmådde menneske på alle måter.
Lover, sedvaner og mannen har holdt henne nede
ug undertrykt henne.

Ifølge Engels så "blusser de første klassekon-
fliktene opp samtidig med antagonismen mellom
mann og hustru i engiftesystemet og den første
klasseundertrykkelse inntrer samtidig som det
feminine kjønnet gjøres til slave av mannen".

"Jeg oppdeget at kvinnen var bitrere enn dø-
dee",	 Ecklesiasten, men St. John Chrys-
os':eem har et annet syn på kvinnen. "Blant vil-
le dyr fins det knapt noe farligere enn kvin-
nen". St. Thomas av Aquinas - en av den dun-
kle og mørke middelalders mest framstående te-
-;logiske filosofer anså og spådde "at kvinnens
skjebne var å leve etter mannens befalinger",
og for å avslutte disse barbariske sitat så sa
Napoleon at "naturen har gjort kvinnen til vår
slave".

51H- . ar kirken og borgerskapets syn på kvin-
nen. Borgerskapet har fremdeles disse stand-
punkter. I	 Europa og over hele verden fins
det utallige filosofer og lærde menn som har
gjort mannens overlegenhet over kvinnen til
en myte. For disse er mannen sterk, modig og
krigersk, og han er derfor klokere og mer
velegnet til å lede og dominere - mens kvin-
nen på sin	 side er svak av natur, forsvars-
løs, tilbakeholden og må derfor regjeres og
ledes. Borgerlige teoretikere som Nietsche og
Freud forfektet også den teorien at kvinnen
var passiv og mannen aktiv.

Denne reaksjonære og antibiologiske teori fø-
rer innen politikken til nazisme og i seksu-
allivet til sadisme.

Våre mødre og deres mødre og bestemødre har
blitt tynet under dette harde slaveri, de har
båret disse fysiske og psykiske kval på sine
sårede skuldre. Nå når sosialismen har seiret
og framgangsrikt har bygget opp vårt land, så
forkynner Partiet som en av våre viktigste og
største oppgaver kvinnens totale og endelige
befrielse,	 hennes fullstendige frigjøring.

Marxismen har lært oss at å delta i produksjo-
nen og befrielsen fra den kapitalistiske ut-
byttinga, er to faser i hennes frigjøring.

Gjennom krig og revolusjon har vårt Parti, som
trofast følger og arbeider etter marxismen-le-
ninismens prinsipper, befridd folket og spesi-

elt kvinnene fra kapitalistisk utbytting og
ført dem inn i produksjonen. Vi kan derfor si
at gjennom å gjøre seg av med den kapitalist-
iske utbyttinga og gjennom å intensivere kvin
nens deltakelse i produksjonen - så har vi
oppnådd avgjørende seire i kvinnens frigjør-
ing, en frigjøring som bør stadfestes og ut-
vikles videre. Ved siden av sin deltakelse i
det fruktbare produksjonsarbeidet, så deltar
kvinnene, denne kolossale progressive kraft,
i den store undervisnings- og kulturrevolusjon;
de brit e r gjennom alle barikader, overvinner
alle ni idringor og fordommer, de demonstrerer
sin skaperevne, fysiske og psykiske kraft, sin
åndelige og moralske integritet på alle områ-
der, de deltar og kommer mer og mer til å del-
ta i landets skjøtsel, i ledelsen av industri-
en, jordbruket, undervisningen og kulturen.
Lenins direktiv at "hver eneste husmor bør læ-
res til å ivareta statens anliggender", blir
hver dag framgangsrikt fulgt av vårt Parti.

Det bør gjøres klart for hver og en at kvin-
nens frigjøring, den støtte og den bistand vi
bør gi henne for at hun skal innta sin rett-
messige plass i det sosialistiske samfunnet,
ikke skal betraktes som veldedighet, men som
en absolutt plikt. Denne støtte må ikke betrak-
tes som en gest av medlidenhet fra det såkal-
te sterke kjønns side mot det såkalte svake
kjønn. Vi skal derfor føre Partiets erfaringer
i dette spørsmål videre, ikke bare fordi Par-
tiet sier det, men for at vi skal fordype oss
i de ideologiske, politiske og økonomiske år-
saker, som fikk Partiet til å peke på dette
viktige problemet.

Jeg belyser ytterligere dette spørsmål etter-
som mange partikamerater bare forstår dem over-
flatisk. Noen forstår dem ikke i det hele tatt
eller forstår dem helt feilaktig. La oss ta
spørsmålet om å ta kvinnelige kamerater til
partimedlemmer. Noen framsteg er blitt gjort
og er i ferd med å gjøres i denne retning, men
det saknes fremdeles forståelse for deres prin-
sippielle betydning. Faktum er at det overvel-
dende antallet av partimedlemmer er menn. Hvor-
for er det slik - spesielt etter befrielsen?
Jeg tror det kommer av noen partikameraters
ufullstendige ideologiske innsikt i kvinnens
rolle i revolusjonen, og for sosialismen. Det
kommer av de reaksjonære, feudale og borgerli-
ge synspunkter som skjuler seg i enkelte kom-
munisters tanker, av mannens fysiske og menta-
le såkalte overlegne kapasitet sammenlignet med
kvinnenes, av de synspunkter som jeg påviste
tidligere og som blir mer og mer skjeldne, men
som fremdeles eksisterer og til og med mener
at mannen skal ta seg av landets anliggender
og derfor skal sitte i Partiets ledelse.

Kvinnene skal faktisk føle at de er medlemmer
i sitt eget Parti, at de leder gjennom sitt
Parti, at de aktivt tar del i utforminga av
sitt Partis lover, og at de følger dem og ser
at de blir etterfulgt gjennom sin aktive del-
takelse i livet, i produksjonen og i ledelsen.

Man kan ikke komme nærmere de store problemene
i kvinnens frigjøring uten at kvinnene selv
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deltar aktivt; ikke bare i praksis, men også
når det gjelder å lede dette store arbeidet,
som er en av de mest avgjørende faktorer når
det gjelder å forme og herde det nye sosialis-
tiske mennesket.

"Privateiendommen har gjort oss så idiotiske
og så ensidige at en ting ikke er vår om vi
ikke eier den, dvs. om den ikke er vår kapital,
om vi ikke eier den på en direkte måte, om vi
ikke spiser, drikker eller bærer den, om vi
ikke lever i den etc., kort sagt om vi ikke
konsumerer den", sier Marx og fortsetter:

"Derfor har alle fysiske og moralske følelser
blitt erstattet gjennom en enkel nedbryting av
alle disse følelser: med eiendomsbegjæret."
Det er nettopp dette området som er besatt av
av alle disse følelser, som knytter seg til
eiendomsbegjæret, som vi ennå ikke har innlatt
oss på. Dette er et arbeide som krever langsik-
tige ideologiske og politiske anstrengelser
av oss.

Om vi nøye studerer vårt samfunns utvikling,
og ikke bare vårt eget samfunn, så finner en
at ideen om kvinnens underlegenhet er dypt rot
festet, for kvinnene selv syns at deres under-
legenhet vis å vis mannen er riktig og helt na
turlig. Denne holdningen er resultatet av de
sosiale omstendigheter, som våre mødre og søs-
tre har levd under, fysisk og psykisk. Denne
holdningen skal vi forsøke å kvitte oss med,
ettersom vi igså holder på å forandre våre so-
siale vilkår. De sosiale forandringene som vår
proletariske revolusjon skaper, vil få de an-
tagonistiske motsetningene mellom de to kjønn
til å forsvinne. Engels lærer oss at de anta-
gonistiske motsetningene mellom de to kjønn
kan betraktes som det første historiske uttryk
ket for klassekamp.

Den proletariske revolusjonen fjerner fiendska-
pen mellom de to kjønn, som den fjerner kapita-
lismen, på samme måte som den fjerner borger-
skapet og dets ideologi - fjerner utbyttinga
av menneskene og leder menneskeheten mot et
klasseløst samfunn. Den gjør dette gjennom å
befri kvinnen fra alt som hindrer hennes fri-
gjøring og gjør henne likestilt med mannen.

Økonomiske interesser er årsaken til mannens
"overlegenhet" over kvinnen, er årsaken til
den patriarkalske autoritet over barna til
kjærlighetsløse ekteskap som bevilles av forel-
drene og er utålelige uten deres samtykke. Det-
te fører til at følelser anvendes i privateien-
dommens tjeneste, i stedet for at de avskaffer

den - en linje som Partiet besluttsomt følger.

Når man derfor på en marxist-leninistisk måte
skaper et riktig forhold mellom foreldre og
barn, så gir man familieenheten en riktig og
stor betydning basert på edle følelser og full
stendig frihet. maken kan ikke lenger foredra:
"Min hustru måtte knebøyd vise meg sin hyllnini
for jeg har kjøpt henne" eller "en kvinne må
arbeide hardere enn et esel for eselet lever
på gress mens kvinnen lever på brød".

En del intelektuelle har det syn at man ikke
skal gifte seg med lærde, opplyste kvinner -
selv om de kommer fra arbeidermiljø. Dette er
et småborgerlig syn som de har for å holde
kvinnen nede, for å være henne overlegen, for
å holde henne innom husets fire vegger. Det
fins ingen som motsetter seg det faktum at sli-
ke ideer må bekjempes.

Partiet har gjennomsyret oss med den klasseide-
ologi som bør gjøre oss mer forståelsesfulle,
vennskapelige og tålmodige overfor våre forel-
dre, overfor noen kommunister for den saks sky-
ld, som utgir seg for å være mennesker med "mo-
derne prinsipper" og som feiler og setter sine
foreldre i klemma, sjøl om de sjøl bærer en del
av skylda. Dette er ikke riktig marxistisk. Vi
må forstå våre foreldre, vi må lære dem å for-
stå den tid vi lever i og lære dem å holde tri-
tt med vår nye tid. Partiet bygger opp en strå-
lende framtid.

Ingen kommunist, han måtte være seg arbeider,
bonde eller intelektuell, kan kalle seg for
avantgardens eller kulturens mann, om han ikke
inntar riktig standpunkt til kvinnens problem -
om han ikke bekjemper alt som hindrer henne å
innta sin rettmessige plass i samfunnet.

Det er ikke spørsmål om å kjempe mot menn eller
kvinner eller å beskytte kvinnene mot mannen.
Disse synspunkter er fremmede for marxismen-
leninismen, for vårt Parti. Nei, det er spørs-
mål om å bekjempe reaksjonære ideer, som henger
igjen fra fortiden, spesielt hos menn. men og-
så hos kvinner.

Kvinnens frigjøring som ledes av Partiet i vårt
land, er langt fra en "kvinnebevegelse" som i
de kapitalistiske statene, men innebærer kvin-
nens oppgang til et høgere nivå der hun har
like rettigheter som mannen, den innebærer man-
nens og kvinnens marsj, skulder ved skulder,
i en harmoni av menneskehetens reneste og høg-
ste følelser, mål,og ideal, det er en marsj
mot kommunismen.
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FOLKETS KAMP !
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I flere måneder har det tsjekkiske folk lidd
under intervensjonen fra Sovjet-revisjonistene.
Men det tsjekkiske folk ser nå nødvendigheten
av å reise seg og kjempe for frihet og nasjonal
uavhengighet.

For Sovjet-revisjonistene derimot er invasjonen
bare det første skritt mot deres langsiktige
mål. Nå er hele landet, dets økonomi, innen- og
utenrikspolitikken, regjering og kommunistparti
underlagt diktat fra innvanderne, som plø y er å
stabilisere situasjonen og konsolidere okkupa-
sjons-regimet.

Hva betyr stabilisering for Sovjet-revisjonis-
tene? Både militært, strategisk og ikke minst
økonomisk er Tsjekkoslovakia av stor betydning
for Sovjet. På grunn av landets geografiske po-
sisjon midt i Europa har det direkte betydning
for trygginga av Sovjetunionens grenser, landet
er en bro mellom Sovjet og de andre revisjonist
landa, samt mellom Sovjet og NATO-landa.

Som et framskredet industriel l, land, har Sovjet
direkte økonomiske fordeler av Tsjekkosl.ovakia.
Økonomisk undertrykking av Tsjekkoslovakia, så
vel som de andre satelittstatene, har vært den
rådende politikk de siste åra fra Sovjetunion-
ens side. Det har medført store konsekvenser.
Under dekke av tallrike økonomiske "rådgivere",
er alle grener av tsjekkisk økonomi planert un-
der sovjetisk overoppsyn, eller vil bli det. De
prøver å investere slik at de, først og fremst,
kan imøtekomme sine egne behov og krav.

Målet for de sovjettiske lederne er framfor alt
å erobre parti- og statsadministrasjonen i lan-
det. Dette mener de er nøkkelen til alt,for
dette vil tjene som ei maske som okkupasjons-
regimet og Sovjet kan bli stabilisert og kon-
solidert bak. Det er her hovedangrepet er retta
for tida. Det de indirekte prøver på er å dekke
over alle overgrep mot det tsjekkiske folk.

Invasjonen ble utført fredelig, da Dubcek- Svo-
bodaklikken kapitulerte. De brukte alle midler
for å dysse ned motstanden, ved bl.a. å gi or-
dre til den tsjekkiske armé om ikke å legge
hindringer i vegen for okkupasjonstroppene. Un-
der de rådende forhold og omstendigheter har
de også fordeler av den motstand som nå en gang
råder blant det tsjekkiske folk. De prøver å
utnytte den patriotiske stemninga til sin egen
fordel. De yter svak motstand mot russerne, for
å framtvinge innrømmelser fra deres side, ved
å tvinge russerne til ikke å fjerne dem fra
parti og statsapparat. Sovjet-revisjonistene
på sin side, imøtekommer dem og krever samti-
dig at Dubcek-klikken skal stå fram og si at
russerne er kommet hit som venner, som forsva-
rere av sosialismen og det tsjekkiske folk.

Men Dubcek-klikken, som representerer interes-
sene for det tsjekkoslovakiske borgerskap,
avslo dette på det nåværende tidspunkt, ellers
ville det tjene til å rive av dem maska som
tjener til å bedra massene. derfor spiller de
framleis på det nasjonale element og på patrio-
tismen hos det Tsjekkoslovakiske folk for
sine egne mål og interesser.

I den første periode av Sovjet-revisjonisten-
es invasjon tjente tilhengerne av Novotny-
revisjonismen Sovjet-lederne, men på dette
tidspunkt bak kulissene. Nå er de blitt aktive
og har gått til engrep på Dubcek-Svoboda-
klikken. Ved slagord som "forsvar for sosial-
ismen" har de gått til angrep, og beskylder
Dubcek-gjengen for å ha banet veien for kontra-
revolusjonen i landet.

På denne måten prøver de revisjonistiske
fraksjonene å vinne det Tsjekkoslovakiske folk,
ved å utnytte dem for sine egene interesser.

Imens fortsetter kampen for inntrengerne blant
arbeidsfolk. Det begynner å bli klart for dem
at landets virkelige frihet og uavhengighet
bare kan oppnås gjennom hard kamp, ikke bare
mot russerne, men også mot revisjonistklikkene
i deres eget land.

I denne situasjonen, da det Tsjekkoslovakiske
proletariat står imot både Sovjet-revisjonist-
ene og de foræderiske Dubcek-Svoboda og
Novotny-revisjonistiske klikker, er de revolu-
sjonære Marxist-Leninister klar over at en
tidligst mulig oppbygging av et virkelig
revolusjonært Marxistisk-Leninistisk parti
er en utfordring og en forpliktelse for dem.
De veit at uten et slikt parti kan det ikke
bli noen virkelig kamp for uavhengighet og sos-
ialisme i Tsjekkoslovakia.Situasjonen for Marx-
ist-Leninistene er gunstig,da Sovjet-revisjon-
istene og de lokale Quislingene kommer i stadig
større miskreditt blant det arbeidende folk.

Et revolusjonært parti av en ny type som
ideologisk bygger på marxismen-leninismen og
på en jernhard disiplin vil få med seg de mest
innbitte elementene av arbeiderklassen og av'
andre grupper.Det Tsjekkoslovakiske Kommunist-
iske parti (Marxist-leninistiske) må føre en
"flere-fronts"krig.Kampen for nasjonal frihet,
kan ikke lykkes bare ved kamp mot inntrengerne.
Kampen må føres sammen med den ideologiske og

forts. side 29

, På bakgrunn av dette har så Sovjet-revisjon-
istene vendt seg til Novotnys tilhengere, de
såkallte veteranene, den klikken som lydig
følger russerne i ett og alt. Dette har så
igjen utløst "fraksjonskrigen" innen det
Tsjekkoslovakiske kommunistparti.
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SUF mottok den 28. januar innbydelse til
et møte i en tverrpolitisk komite for å
drøfte Nieria-Biafra-krigen. Møtet skulle
imidlertid finne sted dagen før vi mottok
brevet, så det var av naturlige grunner
umulig for oss å delta. Etter dette har
SUF ikke mottat noen henvendelse om å være
med på drøftinger om Nigeria-Biafra.

Da seks politiske ungdomsorganisasjoner i
disse dager lanserer en "tverrpolitisk
ungdomsaksjon for økt hjelpearbeid til
Nigeria og Biafra", vil SUF's sentralstyre
gjennom følgende resolusjon klargjøre sitt
syn på krigen mellom Biafra og Nigeria:

SUF's SENTRALSTYRE STØTTER BIAFRAS FRI-
GJØRINGSKRIG.

Norsk presse og kringkasting, som tjener
monopolkapitalen, har underslått skikkelig
informasjon om den nigerianske regjerings
krig mot Biafra. Rapportene- om Biafras
nederlag og tilbakegang og seire. Pressa
jamrer over "menneskelig lidelse" og tar
avstand fra "verdens grusomhet". Makt-
havernes tåkelegging av krigens årsaker
og utvikling har gjort det vanskelig for
folk å forstå hva kampene dreier seg om,
og å få et skikkelig grunnlag for å ta
stilling.

Men utviklinga viser nå stadig klarere for
alle at Biafra utkjemper en nasjonal fri-
gjøringskrig. Nigerias regjering har gått
til krig for å tvinge det sjølstendige
Biafra inn i Nigeria igjen og undertrykke
det biafranske folket.

Nigerias regjering har møtt motstand fra
hele folket i Biafra. Derfor griper den
til terror for å tvinge folket i kne.
Terrorbombing, massemord på sivile og forsøk
på folkemord gjennom utsulting av folket
i områdene under biafransk kontroll blir
brukt. Slike metoder kjenner vi fra nazist-
enes framferd under 2. verdenskrig, og
USA-imperialistenes overfallskrig mot Viet-
nams folk. Metodene avslører klart den
nigerianske regjerings reaksjonære karakter.

Imperialistiske grupper har delvis stått
mot hverandre under krigen mot Biafra.
Dette kommer av at imperialistene har vært
usikre på hvilken taktikk som best kunne
sikre dem kontrollen over Nigerias og Biafras
råvarer og markeder, så de kunne plundre
dem med størst mulig utbytte. Striden har
ikke minst stått om de store oljeresursene
i Biafra.

Men i løpet av krigen har stadig flere imp-
eralist-grupper støtta Nigerias regjering.

Englands regjering har støtta Nigeria fra
starten, og store amerikanske oljeinter-
esser satser stadig mer på Nigeria. De
sovjetiske revisjonistene søker holde-
punkter for imperialistisk inntrenging
på det afrikanske kontinent. De har sett
krigen som et kjærkomment høve til å få
innpass i NIgeria, og venter belønning
fra Nigerias regjering for sin fulle støtte.

Bare den økonomiske og militære støtten
fra disse imperialistene gjør det mulig
for Nigeria å fortsette krigen. Særs viktig
er de store våpenleveransene fra Sovjet og
England. Dette avslører at krigen mot Biafra
har imperialistiske karakter. Nigerias regjer-
ing forsøker å selge både sitt eget folk og
Biefras folk til imperialismen .

Krigen avslører enda engang det motbydelige
samarbeidet over aksen Washington- Moskva.
Moskva presser på for at Vietnams folk skal
"forhandle" med USA og med på en "fredelig
løsning". Som takk får Moskva frie hender til
å overfalle Tsjekkoslovakias folk . De to store
stormaktene samarbeider om å innringe Folke-
republikken Kina. Nå forbereder de "deling av
kaka" i Nigeria og Biafra. Sovjetrevisjonistene
viser seg som fiender av alle verdens folk.
De er ikke lenger sosialister, men sosial-
imperialister.

PÅ tross av at imperialister i øst og vest
støtter Nigerias regjering, har Biafra i det
siste hatt stor militær framgang. Dette viser
at Biafras forsvar er en virkelig folkekrig.
Historien viser at bare folket sjøl, gjennom
væpna kamp, kan seire over imperialismen og
dens lakeier. Det biafranske folket har nå
forstått dette. Derfor har det store mulig-
heter til å seire, tross veldige tap.

SUF sentralstyre støtter det biafranske
folkets nasjonale frigjøringskrig. Vi innser
at bare væpna kamp kan sikre Biafras frihet,
og stoppe det biafranske og nigerianske
folkets lidelser, som USA- imperialistene, de
engelske imperialistene, sovjetrevisjonistene
og Nigerias regjering har skylda for. Seier
for Biafras folk er av interesse også for
Nigerias folk og hele verdens folk.

Vi vil derfor også avsløre alt snakk om "nøy-
tral hjelp" -"hjelp til begge sider", som
borgerlige organisasjoner sprer for å tåke-
legge krigen. Vi kan ikke godta "hjelp" både 
til fascistjuntaen i Saigon og til FNL -
heller ikke godta "hjelp" både til Nigerias
regjering og Biafra. Hjelp i form av mat til de
sultende får bare kortsiktig virkning. Virkelig
slutt på hungersnøden og lidelsen kan bare
sikres ved en avgjørende militær seier, som
garanterer Biafras frihet og uavhengighet.
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m-1 Gnistan
MÅNEDLIG MARXISTISK-LENINISTISK ARBEIDER-
AVIS:

Abonner gjennom

Danelius Bokhandel,
Husargatan 41 A,
Gøteborg C.

Årsabonnement svenske kroner 15.
Utgitt av KFml.

Marxistisk Forum
TEORETISK TIDSSKRIFT FOR KFml.

Abonner gjennom

Peterson,
Studentstaden 10 II
Uppsala.

Årsabonnement svenske kroner 10.

Tidskriften

darre
ORGAN FOR

SVENSKA C LARTrFORBUNDET

"Om vi har en riktig teori, men en-
dast pratar om den, stoppar in den
i ett fack men inte omsetter den i
praktiken, då har denna teori, hur
bra den .r-1 må vara, alls ingen be-
tydelse."

MAO TSE-TUNG

Prenumerera på tidskriften Clart4,
Surbrunnsgatan 43 A, Stockholm VA
Postgiro 25 17 80. Prenumeration
sv.kr. 15:-, stSdprenumeration 25:-,
garantiprenumeration 30:-.

Svenska
ClartefOrbundet
går sterkt fram

Norske marxist-leninister har lært mye av de
svenske kameratene i Clarte og KFml (Kommun-
istiske Ft5rbundet,marxist-leninistene) og det
er med glede vi har sett den framgangen de
har hatt.Denne framgangen blei også klart
manifestert på Clarte's siste kongress,5-6-
7/4 i år.Etter å ha ført en prinsippfast kamp
mot forbundsfiender av alle slag er nå for-
bundet mer enhetlig enn noensinne,og det er
klart at det har tatt et stort skritt fram-
over mot den oppgaven den forrige kongressen
satte seg,nemlig å stille seg på marxismen-
leninismen,Mao Tse-tungs tenknings grunn.
Denne framgangen er oppnådd gjennom at hele
forbundet har drevet elementærstudier i marx-
ismen-leninismen og har knytta dette nært til
den revolusjonære praksisen.De få "venstre"-
opportunistene som fortsatt finnes i for-
bundet er helt isolert og grundig avslørt,mens
majoriteten av Clarte's medlemmer stadig når
et høgere politisk nivå og en stadig større
tilknytning til massene av svenske skoleelever
og studenter.Dessuten er det nære samarbeidet
med KFml av stor betydning.

Sjølve kongressen hvor SUF hadde fire observa-
tører,fatta viktige vedtak om studiene,enhets-
frontsarbeidet blant skoleelever og studenter
og vedtok dessuten en politisk beretning som
summerte erfaringene fra kampen det siste året.
Mot slutten av kongressen blei det vedtatt
hilsningsadresser til KFml,DRV,FNL og SUF.Den
siste gjengir vi nedenfor:

Hålsning till SUF från svenska Clartefårbundets
kongress 1969

Clartes kongress hålsar med glådje de politiske
framsteg som SUF har gjort.

Ni har stållt er den store uppgiften at gjenom-
fbra grundstudier i marxismen-leninismen, Mao
Tse-tungs tånkande. Detta i fårening med kampen
mot reformismen inom SF har lett till store
framgångar och vunnit Over många bra kamrater
rår en riktig linje. Ni har också genom ert
politiske arbete på skoforna gett ett gott exem-
pel på att elevarna kan mobiliseres till kamp
mot monopolkapitalet.

Clarte har på kongressen summerat och vårderat
erfarenheterna från grundstudierna i marxismen-
leninismen, Mao Tse-tungs tånkande. Kongressen
har klart viset betydelsen av dessa studier.
Erfarenheterna från arbetet bland de studerande
har viset att det år måjligt och absolut ridd-
våndigt att mobilisere de studerande till kamp
mot monopolkapitalet. Vi har också slutfbrat
kampen mot de kontra-revolutionåra likvidato-
rerna och beslutsamt avvisat den "vånster"-op-
portunistiska oppositionens linje, som fort-
farande har fbrespråkare i fårbundet.

Vi ånskar er fortsatt framgång i arbetet på att
mobilisere den studerande och arbetande ungdomen
i kampen mot monopolkapitalet.

Sått Mao Tse-tungs tånkande i ledningen på alla
områden

Svenska Clartefårbundets kongress 1969

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



CHENPAO-ØYA HAR ALLTID

VÆRT KINESISK OMRÅDE
Uttalelse vedtatt i Norsk-kinesisk Vennskapssamband, Oslo

29

Den 2. mars angrep sovjetledernes soldater ki-
nesisk område. Angrepet blei satt inn mot den
kinesiske Chenpao-3ya, og sovjetledernes sol-
dater drepte og såret flere kinesiske grense-
vakter. Provokasjonene fortsatte helt til 15.
mars. Sovjet-lederne i Kreml som har slått
inn på den kapitalistisks vei, truet etter
dette folkets Kina med atomvåpen.

Grensa mellom Sovjet og Kina er et resultat
av den russisk-kinesiske avtalen fra Peking
av 14/11-1860. Sjøl etter denne avtalen som
ble påtvunget Kina av Tsaren, er Chenpao-
øya kinesisk område.

Lenin ville gi imperialismens erobringer til-
bake til Kina. I en erklæring fra Lenins Sov-
jetregjering av 27/9-1920 heter det: Alle av-
taler den foregående russiske regjering før
har inngått med Kina er opphevet, (sovjetre-
gjeringa) sier fra seg alle områder erobret
fra Kina, og gir Kina tilbake alt tsaristre-
gjeringa og det russiske borgerskapet med
vold". Dette kunne ikke gjennomføres fordi

reaksjonære føydalister var herskare i Kina.

Kinas forhold til nabolanda er ytterst fred-
lig. Vanskelige grensespørsmål med Burma, Ne-
pal, Afganistan og Den Mongolske Folkerepu-
blikken er ordna. Bare to land har ikke vil-
let gå med på en fredlig løsning, Sovjet og
India.

Dette viser at politikken til lederne i Kreml
er en trussel mot verdens folk. De moderne re-
visjonistene gjør felles sak med USA-imperia-
lismen sånn at de to skal dele verden mellom
seg.

Norsk/kinesisk Vennskapssamband fordømmer på
det skarpeste Sovjets overfall på folkets Ki-
na, og vi gir vår fulle støtte til Kina i de-
res kamp mot imperialisme og revisjonisme.

NED MED DE NYE TSARENE I KREML:

CHENPA--ØYA HAR ALLTID VÆRT KINESISK OMRÅDE:

LEVE MAO TSETUNG TENKNING:

fortsettôise
Lenge leve det tsjekkoslovakiske folkets kamp: (fra side 26)

politiske motstand mot de Sovjetiske og Tsjekk-
iske revisjonister som prøver å opprettholde
situasjonen slik den er.

Kampen mot Sovjet-inntrengerne blir altså like
mye en kamp for å knuse de to tsjekkiske revi-
sjonistgruppene,spesiellt Dubcek-klikken som
spiller på den nasjonale faktor.

Under de rådende forhold er det klart for de
tsjekkiske revolusjonære at frihetskampen
bare vil lykkes ved en voldelig kamp.I Tsjekko-
slovakia er det en sterk arbeiderklasse med
fine tradisjoner i revolusjonære bevegelser som
kan og må være fundamentet for det marxist-len-
inistiske parti.Den tsjekkiske ungdom,som yder
resolutt motstand mot de Sovjet-revisjonistiske
innvandrerne,er likeledes en aktiv styrke i
kampen,og en solid baktropp for det revolusjon-
ære parti.Under lederskap fra partiet og
arbeiderklassen vil de forkaste den forgiftede
propagandaen fra revisjonistene og kaste seg
inn i kampen for revolusjon og sosialisme i
Tsjekkoslovakia.

Ved å utnytte den utmerkte politiske situasjon,
skapt av invasjonsregimet,ligger et viktig
arbeidsområde i å vinne politisk og ideologisk
makt innen armeen.De fleste soldater,sønner av

arbeidsfolk og bønder,er fyllt med hat og opp-
rør mot inntrengerne.Men en skal ikke nære
illusjoner angående en borgerlig arme som er
under kommando av offiserer som adlyder fullt
og helt ordre fra Svoboda og likesinnede rene-
gat2r.Derfor•blir det eneste riktige å bygge
opp en helt ny revolusjonær arme,med soldater
og offiserer som er trenet i kamper og aksjon-
er og ikke ved borgerlige skoler og akademier.
Uten et slikt redskap er det fåfengt å snakke
om frihetskamp.

De tsjekkoslovakiske marxist-leninister be-
trakter oppbygningen av et nytt marxistisk-
leninistisk parti som deres nasjonale og inter-
nasjonale plikt. Tsjekkoslovakia er idag hjør-
nesteinen for alle revolusjonære og progres-
sive krefter i Vist-Europa. Derfor vil et
tsjekkisk eksempel også influere på de revolu-
sjonære kreftene i de andre revisjonist-landa.
I land som f.eks. Polen, Ungarn og Bulgaria
blir motsetningene mellom folkenes materielle
og nasjonale krav og de imperialistiske krav
fra Sovjet-revisjonistene klarere og klarere.
Den revolusjonære kamp i Tsjekkoslovakia vil
være til hjelp for folka i Sovjet-revisjonist-
enes satelitt-stater, og ikko minst vil den gi
nyo krefter cg håp for de revolusjonære kreft-
er i Sovjet også.

:'.31,~K.,AWM.'"f15166~7~:f.,'
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NEI TIL STREIKEBRYTERI !
8. mars gikk barnehagelærerne utenfor Oslo til
streik, idet forhandlingene med By-og Herreds-
forbundet var blitt brudt. Dersom meklinga
ikke fører fram, vil barnehagelærerne ansatt
i Oslo kommune og Norges Husmorforbund komme
etter 14. april. Bakgrunnen for dette er sik-
kert vel kjent. I tilfelle streik gjøres gjeld-
ende for alle parter, ser det ut til at føl-
gende forslag kan bli aktuellt: daginstitusjon-
ene holdes oppe som barneparkeringer, dvs. at
daghjelper, barnepleiersker og praktikanter
driver institusjonene som vanlig, men uten
hjelp fra barnehagelærerne. Dette forslaget
kommer fra Norges By-og Herredsforbund og er
en direkte oppfordring til streikebryteri.
Derfor har Norsk Lærerlag, der barnehagelærerne
er organisert, sagt klart fra at forslaget ikke
kan godtas.
Norges By - og Herredsforbund gir uttrykk for
at deres forslag er lagt fram av hensyn til
foreldrene. Men: er det noen fordel for for-
eldrene på lenger sikt? Nei!
I virkeligheten er forslaget et klart forsøk
på å svekke barnehagelærernes forhandlingspos-
isjon og gjøre streiken virkningsløs! Og blir
ikke barnehagelærernes lønns- og arbeidsforhold
bedret, vil det heller ikke bli noe lettere for
foreldrene å få inn sine førskolebar på dag-
institusjoner i tida som kommer.

Norsk Kommuneforbund, hvor en god del av de an-
satte ved daginstitusjonene er organisert,
foreslår at det personale streiken ikke berører
direkte, dvs. daghjelper, barnepleiersker og
praktikanter, blir på institusjonene når barne-
hagelærerne er i streik. De sier så følgende:
"De streikendes arbeidsområde må fullt ut
respekteres. Våre medlemmer må kun utføre det
arbeid de til vanlig utfører, og må overhodet
ikke ta noe arbeid som tidligere ble utført av
en som er i streik."

Dette kan ikke bety annet enn at ansvaret for 

barna ikke kan overtas av det øvrige personale,
barn kan ikke tas inn på institusjoner under 
streiken.

Dette er et forslag som ikke innebærer en svek-
kelse av barnehagelærernes streik, og hvis de
forskjellige arbeidsgivere godtar det, vil det
sikre den økonomiske situasjon for de grupper
som ikke er i streik, uten at de blir streike-
brytere. Hvis derimot arbeidsgiverne nekter å
godta dette, er del, så
godta dette, er det å betrakte som lockout, og
i så fall er Norsk Kommuneforbund pliktig til
å yte streikebidrag for de som er rammet av
lockouten.

De uorganiserte daghjelper, praktikanter og
barnepleiersker vil i en åpen konfliktsituasjon
stå forsvarsløse, samtidig som en lav organ-
isasjonsprosent vil svekke heile personalets
stilling. En naturlig oppfordring må derfor
være at alle organiserer seg.
Denne konflikten gjelder ikke bare lønnsøk-
ning og bedrede forhold for barnehaglærerne.
Makter disse å kjempe sine krav igjennom, vil
det bety en økt forståelse for den pedagogiske
og sosiale betydning av daginstitusjoner for
førskolebarn. En må klart tilbakevise myndig-
hetenes reaksjonære innstilling, både når det
gjelder rettferdige lønnskrav fra barnehage-
lærerne, og det syn at daginstitusjonene bare
skal være et sted der foreldrene kan "parkere"
barna mens de sjøl er ute og jobber. økt for-
ståelse for daginstitusjonene vil naturligvis da
også bety en bedring av praktikantenes, daghj-
elpenes og barepleierskenes stilling.

NEI TIL STREIKEBRYTERI!
FULL STØTTE TIL BARNEHAGELÆRERNES LØNNSKRAV!

Arbeidsutvalget i Faglig Studentfront
Faglig utvalg i Sosialistisk Ungdomsforbund.

Sigmund Grønmos tale 1 mai (fra side 9)

av særlig Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao
Tsetung. Det er bare gjennom studier av den-
ne ideologien - arbeiderklassens revolusjo-
nære teori - at den revolusjonære arbeider-
bevegelsen i Norge kan sveises sammen. (Bi-
fall)

Bare gjennom felles studier og felles hand-
ling mellom de revolusjonære krefter - i og
utenfor de eksisterende organisasjoner i ar-
beiderbevegelsen, kan vi oppnå enhet. Og uten
et enhetlig grunnlag kan ikke partiet bygges
opp.

Marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning
er intet dogme, men ei rettesnor til praktisk
handling. Studiet av teorien skal hjelpe
oss å drive klassekamp. Men det å ta et opp-
gjør med opportunismen 	 for å kunne bygge
opp et parti, er i dag en meget viktig del
av klassekampen. For uten 	 dette blir klasse-
kampen aldri virkelig effektiv.

Partiet må bygges opp fra grunnen først og
fremst gjennom studier, men også gjennom
massearbeid - gjennom å føre masselinja -
med sikte på i den nåværende situasjonen
i første rekke å utvikle en kader - en kjer-
ne av revolusjonære, skolerte aktivister.

Men dette arbeidet krever også disiplin -
revolusjonær disiplin. Ingen revolusjonær,
ingen marxist-leninist er uavhengig. Ingen
revolusjonær kan gjøre hva faen han vil. Han
er i høyeste grad - for å kunne være revolu-
sjonær- nødt til å jobbe ut fra arbeiderklas-
sens interesser, og må underordne seg arbei-
derklassens	 kamp. Det vil si at alt vi -
som revolusjonære - foretar oss, må ses i
sammenheng med - og underordnes det som er
vår hovedoppgave: Bygginga av det revolusjo-
nære partiet.

Dette arbeidet krever tålmod og innsats, ka-
merater, Den dumme gamle oldingen klarte å
å flytte berge t , men han klarte det ikke på
en dag. Men vi skal også vite, at vi har
sterk framgang.

Det er et tegn på at situasjonen er utmer-
ket når vi kan selge nærmere 10 000 eksem-
plarer av Klassekampens 1. mai-nummer.

Den revolusjonære bevegelsen kan se fram-
tida lyst i møte , kamerater.

Fram for bygginga av det revolusjonære, marx-
ist-leninistiske partiet: (Publikum reiser
seg - langvarig bifall)
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OM FORRÆDERIET.

Jeg sitter her med et nummer av "Fabrikkarbei-
deren" foran meg. Nr. 11. November 1968, for
å være nøyaktig. Av dette slutter jeg at "Fa-
brikkarbeideren" kommer ut en gang i måneden,
altså tolv ganger i året. Hva er så dette bla-
det for noe? Navnet tilsier et fagforbundsor-
gan. Forsida er et fotografi av gamle ruiner.
Kan det være en fabrikk som er nedlagt? Et
minne om de som ble arbeidsledige? Kanskje
fabrikkeieren fant det mer lønnsomt å hen-
legge sin virksomhet til et annet stod? Aha,
slik må det være. En påminnelse til arbeideren
om hans stilling i klassesamfunnet. Et middel
til å skjerpe klasserhotsetningene. En advaren-
de finger mot klassesamarbeidet. Naturligvis.
Det er jo et fagforbundsorgan jeg har foran
meg.

Men så farer blikket mitt over forsida en
gang til. Da oppdager jeg det. Opp til venstre.
Der står det:"Domkirkeruinene på Hamar." Nå
er det tvilen begynner å melde seg. Kan det
være et kristelig menighetsblad jeg har foran
meg? Et propagandaskrift til arbeiderne? Da
skulle navnet passe også. Iallefall har ny-
sjerrigheten tatt meg. Spent av forventning
om min teori stemmer, blar jeg om til side 2
og 3. Eller som det står her: Side 130 og131.
Det må komme av at nummereringen er kontinuer-
lig og startet ved årsskiftet, finner jeg ut.
Men så begynner jeg å lese. Da-- det er som en
hånd farer opp av side 131 og slår til meg.
for øverst på sida står det:"Fabrikkarbeide-
ren. Fagblad for Norsk Kjemisk Industrifor-

bund." Men da...hvorfor domkirkeruinene? Har
NKIF slått seg sammen med statskirka om å la-
ge dette fagbladet. Jeg ler tanken vekk. At et
fagforbund skulle slå seg sammen med Bondevik,
det finner jeg for sykt til å være sant. Lat-
terlig ville det være. Det er jo nettopp ham
de skal bekjempe. Samt alle andre borgerlige.
Kapitaleierne. Eller blodsugerne, som jeg ple-
ier å kalle dem. Parasittene, de som lever av
andre. De som profiterer på andres innsats.
Nei, forklaringa må være ei anna. Sjølsagt må
den det.

Jeg er blitt enda mer nysjerrig. Hva er for-
klaringa på domkirkeruinene på forsida? Jeg
ser gjennom bladet. Blikket mitt slår seg ned
på side 130 et øyeblikk. Der står det: "det må
bli nærmere samarbeid med bedriftene. Varsels-
tiden må bli så lang at arbeidskraftsmyndig--
hetene får tid til å finne løsninger." Vel,
først tenker jeg ikke noe særlig over dette,
men så kvekker jeg til. Arbeidskraftsmyndig-
hetene? Er det kapitalistene de mener? Hm.
Fryktelig ubetenksomt å kalle dem for noe så
fint som arbeidskraftsmyndighetene. Det kan
ihvertfall ikke tjene lønnsarbeidernes inte-

resse; å trekke gardiner for klassemotsetnin-
gene på den måten. Ja, ja, alle kan vel være
litt ubetenksomme av og til, også de som
skreiv dette. Det må vel være unntaket som
bekrefter regelen. Men så leser jeg om i-
gjen. "Nærmere samarbeid med bedriftene."
Nærmere samarbeid med bedriftene? En ond
følelse sniker seg inn på meg. Kan det være..?
Nei, det er ikke mulig. Klassesamarbeid? Ikke
i et fagblad. Det går ikke an! 39. årgang,
står det på side 131. Jeg skyver den kvalme
følelsen tilside og leser videre. Side 134
fanger min interesse. "Avd. 83 Fjeldhammer,
50 år" heter artikkelen. Jeg leser: "Neste
taler var adm. dir. Arne Aasrud, som ga fest-
deltakerne et lite innblikk i bedriftens ut-
vikling og arbeid opp gjennom årene. Han la
ikke skjul på at for denne utvikling var be-
driften de ansatte stor takk skyldig. For den
-forståelsen og det gode samarbeid som fagfor-
eningen hadde vist opp gjennom årene overrakte
han foreningen en gavesjekk på kr. 10000,- i
et festelig skinnbind. Damene fikk hver sin
flaske parfyme." Det er et spørsmål jeg skul-
le likt å stille adm. dir. Arne Aasrud: Hvor
fikk han disse pengene fra? Har han arbeidd
for dem? Adm. dir. Jeg kan svare sjøl. Det er
penger arbeiderne har slitt for. Produksjons-
overskuddet. Det er utbytteren som "forærer"
dem deres egne penger. Hvor mye mer må han
ikke ha sugd ut av dem?

Og til fagforeninga: Hvilken forståelse er
adm. dir. snakket om? Forståelse for hvordan
dere skulle hjelpe blodsugerne til å suge mer
ut av arbeiderne? Og hvilket samarbeid? Klasse-
samarbeid? Samarbeid med monopolkapitalen?

Lenger nede i artikkelen står det: "Fabrikkdi-
rektør Egil Steen, som var neste taler, ga ut-
trykk for at produksjondresultater som var opp-
nådd, var et utslag av det samarbeid som det
hadde vært med folkene i bedriften." Herr fa-
brikkdirektør, hvem er det som har hatt utbyt-
tet av dette samarbeidet? Hvem er det som har
krafset til seg den alt overveiende del av pro-
duksjonsresultatene? Du vil vel kanskje ikke
si det, men det trenger du heller ikke. Vi vet
det alle sammen. Eller hva, NKIF-ledelse?

I begynnelsen av artikkelen står det at det er
høydepunktene i festen som blir referert. Høy-
depunktene? I klassesamarbeidet? SE OPP,NKIF-
ARBEIDERE:: Ledelsen er høyforrædere. Quislin-
ger i den norske arbeiderbevegelsen. Eller kan-
skje dere er for fullstappet av propaganda til
å se klassemotsetningene. 39. årgang står det.
Hvorlenge har klassesamarbeidslinja eksistert
blant deres egen ledelse? VÆR VAKNE,ARBEIDERE!!
Huskdet er monopolkapitalen som er fienden.
Sjøl om den blir pådyttet dere i silkepapir av
deres egen ledelse.

STEIN BERNTSEN
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