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MOTSIGELSEN MELLOM REGJERINGSPARTIENE (H, KrF,
Sp og V) OG DNA/SF/NKP.

MOTSIGELSEN MELLOM HØGRE OG "SENTRUM" i REGJERINGA.

Dette er den såkalte motsigelsen mellom "de
sosialistiske og de ikke-sosialistiske partier". Det er imidlertid ikke slik det forholder seg. Alle partiene er enige om å bevare
bor g erdemokratiet, det er bare i den taktiskopportunistiske politikken og hestehandelen
at det skillet gjør seg gjeldende. Kort sagt
er det sån at regjeringspartiene er mere åpenlyse representanter for monopolkapitalen enn
høgresosialdemokratene og deres haleheng.

Denne motsigelsen manifesterer seg i konflikter mellom H, Kr.F og V på den ene sida og Sp
på den andre, eller mellom H, Kr.F og Sp på
len ene sida og V på den andre.

For eksempel vil nå regjeringspartiene kjøre
gjennom en moms, som er mer beinhard enn sosialdemokratenes forslag. Av "hensyn til velgerne" har DNA valgt å sukre sitt forslag litt
mer enn regjeringa. Det er her ikke et spørsmål om prinsippiell forskjell. men bare om
taktikk. Når det gjelder ooportunistklikken i
SF, tok flere av lederne (eks. Gustavsen) opprinnelig ei likgyldio holding til momsen. Men
etterhvert som det viste seg at massene av det
norske folket fulgte marxist-leniniste n es parole om kamp mot momsen, ilte de til for å framstille seg som "moms-bekjempere". De har imidlertid ikke gjort det ringeste forsøk på å mobilisere arbeidsfolk til virkelig kamp mot
momsen. Derfor er SF-ledernes "kamp" utelukkende et opportunistisk forsøk på å presentere val g flesk på en tilforlatelig måte.
På det viset stiller de seg i realiteten i vegen for massbevegelsen mot momsen. Heller ikke
NKPs høgreledelse har gjort momsen til noe annet enn et spørsmål om det største valgflesket. Alle deres plakater mot momsen blir ei
ynkelig fikenblad. når folk som Reidar T Larsen samtidig snakker om å "skaffe oss et arbeiderflertall". Et "arbeiderflertall" i Larsens terminologi betyr DNA-styre 11 DNA-moms.
Når det gjelder forholdet til USA-imperialsmen, er det også bare et gradskille. Den sittende regjerin g a omfavner "NATO-partnerer" meget ømt med "forsvars"-minister Otto GrieoTiedeman i spissen. Ikke engan g enkelte Venstrefolks forsiktige beklagelser kunne ståles.
Full solidaritet med USA er parolen.
Her forsøker igjen DNA å spille på den sterke folkeopinionen, og tar i ord avstand fra
USAs kri g i Vietnam. Inspirert og leda av CIAmannen Håkon Lie danne DNA-pamper så den såkalte "Vietnambevegelsen i Norge", og kjører
på paroler om "å stanse krigen" og å anerkjenne DRV-(Nordvietnam). Men det er bare et gement forsøk på å splitte folkefronten mot
USA-imperialismen og svekke folkets kampkraft.
"Vietnambevegelsen i Norge" tjener derfor objektivt USA-imperialismen. Det samme gjør DNAs
åpenlyste støtte til NATO og Israels aggresjonskrig i Midt-Østen.
SF/NKP er svært så antiimperialistiske i ord.
Men hva er praksis? Reidar T Larsen har gått
til angrep på Solidaritetskomiteen for Vietnam for "sekterisme" og støtta i stedet "Vietnambeve g elsen". SF har tatt en vaklende holding til Uolidaritetskomiteen, men har flere
ganger vist sitt sanne ansikt. Partiets nestformann Niberg har nettopp støtta "Vietnambevegelsen" i et opprop. Gjennom sin kontroll
over hovedkomiteen i Kampanjen Norge ut av
NATO har de prøvd å sette en stopper for alt
samarbeid med Solkom. Og da et spørsmål om ei
bevilgning på 15 000 kroner til Solkoms arbeid
kom opp i Studentersamfu n det_ Oslo denne
våren, allierte ledende SFere seg med høgresida for å hindre bevilgning:
På det viset støtter alle partiene USA-imperialismen: Regjeringspartiene gjør det åpent,
DNA gjør det både åpent og i det skjulte, og
SF og høgreledelse n i NKP gjør det ved å prøve
å splitte og sabotere det anti-imperialistiske
arbeidet her i Norge.
For å summere opp kar vi si at motsigelsen
mellom regjeringspartiene på den ene sida og
DNA/SF/NKP er taktisk betinga. Det greier seg
om gradskille, nyanser og prioritering.

sp

er "av hensyn til velgerne" (altså av opportunistiske grunner) nødt til å ta avstand
fra den distriktspolitikken som de øvrige
regjeringspartiene går inn for og fører. Sp's
sterkeste støttepunkter er på landsbygda, og
da skal det mye til om Borten og hans folk
kan gå åpent inn for å nedlegge bygdene slik
regjeringspartnerne gjør. Dette innebærer
også at Sp nødvendigvis må ha en skeptisk
holdning til "noen av virkningene" ved norsk
EEC-medlemsskap. I praksis går de jo inn for
EEC-tilslutning likevel. "med enkelte særordninger for jordbruket". Det er ikke på grunr
av prinsipiell motstand mot Imperialismen at
Sp inntar et slikt standpunkt, for da hadde jo
partiet gått ut av regjeringa. Nei, det er
bare av rein og skjær opportunisme. Deres
statsminister blir såleis et passende liberalt
ansikt for ei regjering som aktivt støtter
imperialismen og i tiltakende grad bruker fascistisk politivold mot det norske folket.
Sp's nære valgsamrøre med Kr.F viser io også
klart nok at partiet ikke skiller seg vesentlig fra høgresida i regjeringa.
Ved enkelte høve manifesterer hovedmotsigelsen
i regjeringa seg som en motsigelse mellom
Garbo-fraksjonen i Venstre og resten av regjeringspartiene (inkl. Røiseland). Garbo ønsker
tilnærming til DNA og en mindre åpen støtte
til imperialismen. Han protesterer for all
verder, men følger til sist villig med på ferden. Han støtter koalisjonen i ord og praksis,
og inngår pyntelig i Venstres forsøk på å ha
et ansikt mot høgre og ett mot venstre.
Når det gjelder Kr. F og særlig Høyre, så er
det klart for enhver at de fullt og helt tjener monopolkapitalens interesser. De prøver
ikke engang å legge skjul på det sjøl. Kr.F's
Bondevik er jo mannen som mer enn noen annen
har stått for innføringa av anti-demokratiske
og halv-fascistiske lover og regler i skoler
og på universitet. Høyre er monopolistklassens
eget parti i den borgerlig-demokratiske fasen
av borgerdiktaturet vi er inne i, og viser det
på alle måter. Partiet er også direkte understøtta av monopolkapitalen og imperialismen,
roe som gjør det mulig for det å spre enorme
mengder glorete propaganda.
SOSIALDEMOKRATIET.
Gjennom de åra DNA hadde regjeringsmakta her
i landet vokste monopolkapitalen voldsomt
fram. Utenlandsk kapital fikk kortroll over
store deler av norsk næringsliv. Fra de seinere åra av DNA-styret husker vi Husnes-saka,
Nestles oppkjøp av Findus, Alcans overtaking
av Årdal og Sunndal verk, og disse eksemplene
er bare noen få av de aller mest graverende.
Men ikke bare har utenlandsk monopolkapital
styrka sin stilling, også de norske monopolistene har gått fram. DNAs distriktspolitikk
har favorisert monopolkapitalen, ved at befolkninga er blitt trukket vekk fra de opprinnelige bostadene og inn til de sentra der monopolkapitalen har funnet det lønnsomt å investere. For folket har denne politikken betydd utarming, det har betydd at mange har måttet
flytte fra gård og grunn til tettsteder og
byer med hø g e levekostnader.Og nå lanserer
altså "arbeider"partiet sin egen moms, for
ytterligere å styrke kapitalen. Samtidig med
at DNA-regjeringa målretta styrka monopolkapitalen, har det også svekka det arbeidende folkets stilling. Arbeidsfolks organisasjoner er
vokst sammen med statsmakta, og forvandla fra
å være til gagn for folket til å være retta
mot det. Denne stigende korporativiseringa,
som DNA må bære det hele og fulle ansvaret for,
gjør seg særlig gjeldende i den masseorganisasom i høgste grad skulle ha verna om
sjonen
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arbeidsfolks interesser, n,mlig LO. LO-pampenes
forræderi mot den norske arbeiderklassen ser
vi tydelig hver dag, og vi ser det under lønnsoppgjørene. Nylig var det på en fabrikk i Trondheim en av arbeidernes tillitsmenn som tok til
orde for, og praktisk gjorde tiltak for at
klubben skulle drive aktiv klassekamp. NAF mislikte dette, og ville ha mannen fjerna, LO blei
kontakta og utførte oppdraget fra monopolkapitalen. Under lønnsoppgjørene maner LO-pampene
arbeidsfolk til "samfunnsansvar" overfor monopolkapitalens stat. Samtidig bøyer de seg for
kapitalistenes krav om økt arbeidspress. DNAs
og LO-pampenes politikk har dessuten nesten
totalt avskaffa den streikeretten arbeidsfolk
har kjempa til seg med eget blod. Den forbrytelsen vil norske arbeidsfolk aldri glemme.
DNA har vært imperialismens lydigste redskap
i Norge. Det var DNA som fikk Norge inn i NATO,
USA-imperialismens fremste undertrykkerorgan
i Atlanterhavsområdet. Dette var et ledd i DNAregjeringas politikk for å sikre borgerstaten
mot folkereisning og for å sikre imperialismen
internasjonalt. De norske unntakslovene var en
annen del av denne politikken. NATO-basene og
NATO-øvelsene på norsk territorium er også
slike tiltak. Samtidig har sjølsagt DNA-regjeringa gitt imperialismen all mulig støtte
Congo, Korea, Midt-Østen og til og med Vietnam.
Det er ikke for ingenting at norske fascister
erklærer at de satte mer pris på DNAs utenriksminister Halvard Lange enn Høyres John Lyng.
Alt i alt har DNA øvd så mange forbrytelser og
udåder mot det norske folket, som få andre partier. Noe arbeiderparti er det ikke, tvert om,
det er og har vært borgerstatens beste vern og
feste.
SF - ET YNKELIG HALEHENG TIL SOSIALDFMUKRATIET.
SF-lederne: Gustavsen, F.irre ug andre har alltid ført en politikk som har Dått ut på å
"drive DNA (moderpartiet) mot venstre". Samtidig fører de også på andre områder en full-

stendig sosialdemokratisk politikk. For å
nevne et par eksempler. SFs bystyregruppe i
Fredrikstad gikk sammen med NKP og de andre
partiene inn for subsidiering av et kaianlegg
for et stort monopolistisk foretak. SF/NKPs
førstemann i Bergen, Georg Johannesen gikk inn
for lønnsnemnd mot sjukepleierne sammen med
de andre borgerne i Oslo bystyre. Det er bare
to eksempler, kan man si,"helheten er annerledes". At det ikke stemmer kan lett vises.
SF kasta ut de revolusjonære, SUF og andre,
fra partiet for å ha klar bane til samarbeid
med de såkalte "venstre"kreftene i DNA, klasseforrædere og rasjonaliseringstilhengere som
furubotniken Kalheim og andre usle kryp. At
det falt i fisk var ikke av prinsippielle grunner, men simpelthen fordi Gustavsen/Furre syntes
de fikk for lite igjen for handelen.
SF tar, av opportunistiske grunner, avstand fra
momsen, men mobliserer ikke folk til kamp mot
den. Isteden lager de sitt eget valgflesk av
et skatteforslag. Alt dette gjør det tydelig
at slike folk må settes på linje med sosialdemokratiet. Noe "alternativ" for arbeidsfolk
kan de ikke utgjøre.
Den viktigste forskjellen på SF og NKP er at
SF er reformistisk og NKP revisjonistisk. Det
betyr at de fører om lag den samme politikken,
bare med den forskjell at NKP kaller seg "kommunistisk" og "marxistisk-leninistisk". Både
SF og NKP inntar den ynkelige holdninga til
sosialdemokratiet at de ikke prøver å fravriste
DNA lederskapet over massene. De bare angriper
DNA for å framstille seg sjøl som en "venstreopposisjon i arbeiderbevegelsen".
LIKVIDATORKLIKKEN BEHERSKER NKP, MARXIST-LENINISTENE ISOLERES OG BEKJEMPES.
NKP består i hovedsak av tre stridende fraksjoner, to revisjonist- og likvidatorklikker og en
del ærlige og ekte marxist-leninister.
Marxist-leninistene fordrives stadig fra tillitSverv i partiet, deres innlegg nektes inntatt

i "Friheten" osv. For å fåsi stand dette allierer Dubcek-revisjonisten Reidar T. Larsen
og hans sleng seg med de ekstremt høgreorienterte revisjonistene rundt Jørgen Vogt. Ved å
støtte seg på Vogt og hans folk utøver RTL et
revisjonistdiktatur over partiet som fører det
raskt og effektivt t ref.; '-o av total likvidering som sjølstendig parti. PTL- og JV-klikkene
har forrådt marxismen-leninismen og folket, og
kappes om å være haleheng til sosialdemokratiet.
Sammen med sosialdemokratiet går RTL- og JOfolk inn for ei rekke reaksjonære tiltak mot
det norske folket, slik som rasjonalisering på
bekostning av arbeidsfolk, monopolkapitalens
Nordek, økonomiske lettelser for monopolistklassen "av hensyn til landets økonomi" osv.
Disse folka har for lengst g jort seg uverdige
til å kalles sosialister eller kommunister.
RTLs opplegg for å "samle venstrekreftene i
arbeiderbevegelsen i et marxistisk parti" viser
at han ikke er ute etter annet enn karriere, og
vil likvidere partiet for å nå den. Hans skamløse hestehandel foran valget avslører dette
for alle som vil se. At RTL-klikken lot seg representere på sosialimperialistenes konferanse
i Moskva nylig, er en del av dette bildet.
Men, det finnes altså bra kamerater i NKP, så
til tross for RTLs og JVs virksomhet, kan vi
ikke si at p artiet er tvers igjennom råttent.
Kampen er ennå ikke avslutta i NKP, så sjøl om
RTL daglig gjør det han kan for å likvidere
partiet, er det ennå for tidlig å avsi den endelige dommen over NKP. Det vi derimot alt i
dog kan slå fast, er at NKP heller ikke er noe
alternativ fur norske arbeidsfolk ved årets
valg. En stemme avgitt til ei NKP-liste vil
være en støtte til den revisjonistiske NKPledelsen, en støtte til deres likvidatoriske
virksomhet. Den beste støtten vi kan gi de revolusjonære i NKP. er altså å boikotte også
NKP ved valget.
STORTINGSVALEFT GIR OSS IKKE NOE VALG.
Uansett hvordan utfallet blir ved høstens valg,
vil det bli ei borgerlig regjering som besetter
taburettene. Dette innrømmer til og med sos 1demokratene åpent: "Hvordan skal vi styrte de
borgerlige, når de bare har fortsatt vår po
tikk?" klagde Bratteli i et intervju i Afto bladet 19/7-68.
Det er ikke noe unntak, men en regel ved
gerskapets diktatur. Men vi kan ikke engang
stemme inn en eneste talsmann for arbeiderklassen på Stortinget, en talsmann som kunne
bruke parlamentet til en talerstol i kampen
mot borgerdiktaturet. Det eneste arbeidsfolk
kan velge i år, er om DNA skal måtte støtte
seg på SF/NKP eller må klare seg aleine. Et
slikt "valg" er ikke noe valg, det er en bløff.
VART ENESTE ALTERNATIV.
Når ingen av de eksisterende partiene i Norge
fortjener arbeidsfolks støtte, er vårt eneste
alternativ VALGBOIKOTT. I stedet for å ødsle
bort kreftene i en valgkamp for et av de
norske statspartiene, bør revolusjonære norske
arbeidsfolk gå sammen om den store oppgaven å
skape et virkelig kommunistisk, marxist-leninistisk arbeiderparti. Et slikt parti kan ikke
stampes opp av jorda like før et valg, for
det skal romme "proletariatets mest framskredne
del" (Mao), og være i stand til å stå i spissen
for arbeidfolks kamp. En slik fortropp framstår
ikke spontant. Det må drives grundige studier
i proletariatets ideologi, marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning, kamerater må herdes og vise sin dugelighet gjennom kamp. Først
etter et slikt grundig forarbeid kan arbeiderklassens revolusjonære parti dannes. SUF, sammen med andre kamerater, har satt seg den oppgaven å danne et slikt parti, og vi er fast
bestemt på å klare det. Den norske arbeiderklassen er garantien for at vi vil lykkes.
Først når et slikt parti er skapt, vil det
være mulig å avgi stemme til en arbeiderrepresentant, først når et slikt parti er skapt,
vil det ha noen mening for arbeidsfolk å
stemme.
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MARXIST-LENINISTENES HOLDNING TIL
STATSPARTIENE OG VALGET
"Ved høstens stortingsvalg skal arbeidsfolk
altså bare få bestemme om de 4 borgerlige
partiene eller de borgerlige høgresosialdemokratene skal administrere monopolkapitalens
diktatur. De får kanskje bestemme om DNA skal
støtte av SF/NKP, eller må klare seg aleine.
Dette er ikke noe valg mellom to onder, for
det er umulig å se noe skille. Virkelige representanter for arbeiderklassens interesser
er det umulig å få stemt inn."
Fra SUFs uttalelse: BOIKOTT
HØSTENS
STORTINGSVALG
Faktisk er det slik at partiene i hovedsak er
enige. De er nemlig enige om de viktigste
spørsmåla, bare det at det oppstår meningsdivergenser mellom dem om hvordan politikken
skal gjennomføres.
De norske partiene inngår i et gigantisk
forsvarsverk rundt monopolkapitalens stat.
Skjematisk kan visi at dette forsvarsverket
som sin innerste skanse har voldsapparatet å
sette inn mot folket. Det er omkransa av hele
borgerlig-demokratiet med de borgerlige institusjonene og de borgerlige partiene. Utafor
denne skansen finner vi sosialdemokratiet,
som er et viktig forsvar for staten mot det
arbeidende folket, nettopp ved at det undergraver, saboterer og forsøker å svekke arbeidsfolks klassekamp. Har ikke nettopp "Arbeider"partiet tvunget gjennom Norges medlemsskap i NATO? Er det ikke DNA som har forvandla LO fra å være en klassekamporganisasjon til å bli en klassesamarbeidsorganisasjon? Er det ikke nettopp disse "arbeider"representantene som i ei lang regjeringstid
har styrka kapitalens makt i Norge og gjort
arbeidsfolks kår enda mer uholdbare? Alt dette
ville monopolkapitalen hatt mye vanskeligere for å få gjennom aleine uten sosialdemokratiets forræderi mot arbeiderklassen. Den
ville ha møtt en kampdyktig og kampvillig
arbeiderklasse. Det slapp den ved at arbeidsfolks "egne" organer gikk i bresjen.
Også reformist- og revisjonistpartiene fungerer som et slikt vern om borgerstaten, i
Norge som i andre land. Sjøl om de er små og
kan virke ubetydelige, så er de ikke derfor
mindre viktige. Det er de som har oppgaven å
splitte og villede den mest bevisste delen
av arbeiderklassen. Det er de som skal føre
den revolusjonære kampen på villspor, slik

som f. eks. det franske "kommunist"partiet
som midt under mai-revolusjonen i fjor gjorde
sitt ytterste for å gjøre det hele til en
tannlaus lønnskamp for 10% lønnsøkning. På
den måten avleda de krefter, som i en slik revolusjonær situasjon skulle settes inn i hovedstøtet mot kapitalen. Resultat: Borgerdiktaturet besto, de progressive organisasjonene blei forbudt. (Sjølsa g t ikke FKP). Og vår
hjemlige revisjonist-høvding Reidar T. Larsen forsvarte FKP.(!)
Her i landet støtter SF/NKP monopolkapitalens
Nordek, med det tynne påskuddet, at det vil
hindre norsk medlemskap i EEC. De svekker den
anti-imperialistiske kampen i Norge ved å sabotere og bakvaske Solidaritetskomiteen for
Vietnam. SF og høgreledelsen i NKP gjør sitt
ytterste for å innbille folk at "Vi lever i
et demokratisk samfunn med noen skjevheter og
mangler." Disse skjevhetene skal altså SF/NKP
rette på ved å erobre stortingsflertall. På
det viset prøver de å inbille arbeidsfolk at
monopolkapitalen vil gi seg uten en kamp på
liv og død. Dette representerer et ideologisk framstøt mot revolusjonen og folket til
støtte for kontrarevolusjon og kapitalisme.
Hovedmotsigelsen i Norge er fortsatt motsigelsen mellom monopolkapitalen og folket, og
denne motsigelsen kan fortsatt bare løses ved
den proletariske revolusjonen.I denne klassekampen representerer de norske partiene bare
den ene sida, monopolkapitalens. men dette må
ikke forlede oss til å tru at det ikke også
finnes skilnader mellom partiene, for det
gjør det. Dermed finnes det også motsigelser
mellom dem, fordi "ethvert skille er i seg
sjøl en motsigelse" (Mao).Vi mener at de viktigiste motsigelsene her er:
motsigelsen mellom regjeringspartiene (H,
KrF, Sp, V) og DNA, SF, NKP.
motsigelsen mellom høgre og "sentrum" i
regjeringa.
Motsigelsen mellom DNA og SF/NKP.
Motsigelsen mellom SF og NKP.
Disse motsigelsene er det vi skal undersøke i
denne artikelen. Da må vi først ha klart for
oss at disse motsigelsene er motsigelser av
en særlig karakter. Det er ikke motsigelser
innafor folkets rekker, ikke motsigelser mellom folket og fienden men mellom folkets fiender.
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FRA DEN INTERNASJONALE KOMMUNISTISKE RØRSLA:
BOLIVIAS KOMMUNISTISKE PARTI LEGGER FRAM
UTKAST TIL BONDEPROGRAM:
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NedeAag
for «fidelismen»

Tilhengere av Fidel Castro og Regis Debray
har lenge hevda at "forholda i Latin-Amerika
er så spesielle at den marxistisk-leninistiske teorien om folkekrigen og partiets ledende rolle ikke gjelder. De har vist til
råtne revisjonistklikker som har kalt seg
"Se teomarxist-leninister og hånlig sagt:
rien duger ikke." Mot den linja Mao har
slått fast om at "partiet må lede geværet",
har de hevda at geriljaen ikke trenger partiet. Regis Debray har hånlig tatt avstand fra
ideologisk og politisk arbeid blant massene
`og på det viset avvist prinsippet om folkekrigen.
Denne "fidelistiske" "teorien" var det Che
Hans gerLuevara prøvde å følge og falt på.
iljaenhet vant ikke folkemassene for kampen
mot imperialismen os for sosialismen. Tvert
i mot blei de isolert fra folket, noe som
gjorde dem til et lett bytte for reaksjonen.
Che-folka gjorde heller ingen analyse av forholda i Bolivia, utover myggplager og liknende (Che Guevaras dagbok).
I skarp kontrast til disse "revolusjonistene"
står de marxistisk-leninistiske partiene og
organisasjonene som vokser fram i hele LatinAmerika. Gjennom grundig analysearbeid, grundige studier av marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning og flittig politisk arbeid i
folkemassene har de blitt i stand til å bli
de ledende krefter i revolusjonen.
Et av disse partiene er Bolivias Kommunistiske Parti,
og for å gi leserne et inntrykk av partiet
bringer vi et kort utdrag av partiets utkast
til bondeprogram. Det slår en oang for alle
beina under alle påstander om at forholda i
Latin-Amerika er "spesielle" på den måten
"ridelistene" hevder.
Utkast til bondeprogram for Bolivias Kommunistiske Parti
Etter en omfattende undersøking av landområdene i Bolivia, har Bolivias Kommunistiske
Parti lagt fram et utkast til partiets bondeprogram. Programutkastet holder fram at Bolivia er et halvkjlonialt og halvføydalt land,
som er utbytta og dominert av USA-imperialismen. Målet for den nasjonale frigjøringskampen i Bolivia er å kaste av seg imperialismens åk og avskaffe de føydale produksjonforholda på landsbygda. For å føre denne kampen
er det nødvendig at den ledes av arbeiderklassen og dens parti, og etablerer en brei folkefront basert på arbeider-bonde alliansen og
retter brodden i kampen mot imperialistene og
de herskerne de støtter. Den eneste vegen
som den nasjonale frigjøringskampen kan følge
er den væpna kampens veg og den fundamentale
forutsetninga for seieren i folkekrigen er å
forlite seg fullt ut på bøndene under ledelse
av proletariatets parti.

kontrollerer alle sider ved det nasjonale livet i Bolivia og har absolutt kontroll over Bolivias økonomi. USA-selskaper har monopolisert rikdommene i Bolivia, særlig petroleum
og mineralforekomster. Denne kontrollen gjør
Bolivia politisk avhengig. Sjøl om de forskjellige regjeringer i Bolivia har ført forskjellig politikk, har de alle vært lojale
representanter for imperialismen i Bolivia.
Analysen tar så for seg Bolivias økonomi og
framhever landets avhengige stilling under
imperialismens kontroll. Deretter behandler
den de forskjellige nasjonalitetenes undertrykte stilling og konkluderer denne delen
med at de ulike nasjonalitetene bare kan vinne
seier i revolusjonen under ledelse av den
marxistisk-leninistiske ideologien.
Programmet gjør en analyse av klassene på
landsbygda i Bolivia og peker på at de viktigste klassene er:
Fattigbøndene, landbruksproletariatet, middelbindene, de rike bøndene, landadelen,og
borgerskapet på landsbygda og ågerkarlene.
Fattigbøndene utgjør den overveldende delen
av befolkninga på landsbygda i Bolivia. De
utbyttes hardt av de store gummiplantasjeeierne, store kjøpmenn og kvegeiere, og har
overhodet ingen sosiale eller politiske re'
igheter. Fattigbøndene, gummiplantasjearbeiderne, valnøttplukkerne, gjetere osv. og
de som har små jordlapper utgjør 60% av lar
befolkninga.
Landbruksproletariatet er lønnsslaver i industrielle jordbruksforetak. Denne klassen er
under den første fasen i sin utvikling og utgjør derfor bare mellom 3 og 4% av landbefolkninga. Politisk er denne klassen av uvurderlig betydning på grunn av dens høge grad av
organisasj on og politisk bevissthet. Derfor
kan en slå fast at det er den mest avanserte
klasser på landsbygda. Dens interesser er
nært knytta sammen med fattigbøndenes.
Prooramutkastet peker på middelbøndenes
svake og stadig svekkede stilling. Deres
interesser står i anta g onistisk motsetnino
til den diktatoriske re g jeringa og imperialismen, og de er en naturlig alliert til
fattigbøndene og proletariatet i by og på
land. De utgjør ca 18% av landbefolkninga.
Så føl g er en analyse av de rike bøndene,landadelen, borgerskapet på landsbygda og de
landlige utsunerne og dnn konkluderer med at
disse klassene har motstridende interesser
til folket og at særlig borgerskapet på landsbyoda er direkte underlagt USA-imperialismen.
Ut fra dette trekker programutkastet opp de

grunnleggende motsi g elsene på den bolivianske
landsbygd.

Programutkastet peker på at USA-imperialismen
FORTS. SIDE 29
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KKP's SEIERRIK 9. KONGRESS
Den 9. nasjonale kongress i KKP blei seierrikt- avslutta i april , i år. Kongressen er en
milepel verdens kommunistiske bevegelses historie. Gjennom nærmere 4 uker arbeidet de 1572
delegatene seg gjennom dagsordenen for kongressen. Spørsmåla blei virkelig demokratisk og
allsidig behandla ved at delegatene studerte
og diskuterte dokumentene gjennom gruppediskusjoner.
Dagsordenen for kongressen besto av tre
punkter
1. Politisk rapport av kamerat Lin Piao på
vegne av den 8. sentralkomiteen.
2 ‘ Revisjon av statuttene for KKP.
3. Valg av sentralkomite.
Kamerat Lin Piaos beretning summerer opp lærdommene fra den store proletariske kulturrevolusjonen og den er et uhyre viktig dokument
for alle kommunister. Beretninga innkluderer
behandling av de viktigste instruksene som formann Mao har gitt under forberedelsene av kulturrevolusjonen og under sjølve revolusjonens
gang.
Beretninga er delt i åtte deler:
Under punktet om kulturrevolusjonens forberedelse trekker Lin Piao opp arven fra M rx,
Engels, Lenin og Stalin fram til formann lao
i 1956 uttrykkelig påpekte: "Spørsmålet o
hvem som vil seire. sosialismen eller kapi alismen, er ennå ikke virkelig avgjort." og
"Klassekampen mellom proletariatet og borgerskapet, klassekampen mellom de forskjellige
politiske kreftene, og klassekampen på det
ideologiske området mellom proletariatet og
borgerskapet vil fortsatt bli langvarig og gå
i sikksakk, og til sine tider vil den tilmed
bli meget akutt."
Her blei det for første gang i den internasjonale kommunistiske bevegelses historie pekt på
at det framleis vil finnes klasser og klassekamp etter at den sosialistiske omdannelsen
av eiendomsretten til produksjonsmidlene i det
store og det hele er fullført og at proletariatet må fortsette revolusjonen.
Beretninga viser forræderne Liu shao-shi's
lange historie som et redskap for kontrarevolusjonen og imperialisme, og Lin Piao framhever at kampen mot det borgerelige hovedkvarteret til denne streiryteren er en av de
aller viktigste kampene KKP har gjennomført.
Når beretninga behandler kulturrevglusjonens
forløp blir det slått fast at det er nødvendig
å utøve proletariatets altomfattende diktatur
innen overbygninga, innbefatta alle områder av
kulturen, samt 6 styrke det sosialistiske økonomiske grunnlaget. Lin Piao trekker her fram
et ytterst viktig sitat av formann Mao, nemlig:
"For å styrte en politisk makt er det først og
fremst alltid nødvendig å skape en folkeoppinion, og utføre arbeidet på det ideologiske området. Dette gjelder både for den revolusjonære klassen og den kontrarevolusjonære klassen."
Dette sitatet gir en rettesnor for det kinesiske kommunistiske partiet til handling i kulturrevolusjonen, men det er også en viktig anvisning for kommunister over hele verden.
Propagandaarbeidet må legge grunnen for den
proletariske revolusjonen, derfor må alle
marxist leninister se det som en av sine viktigst oppgaver å drive agitsjon og propagandu, blant massene.
Oppgaven med kamp-kritikk-omdanning har blitt
gjennomført og må fortsatt gjennomføres etter
de retningslinjene formann Mao har trukket opp:

"dannelsen av en tre-i-en revolusjonær komite,
gjennomføring av massekritikk og avvisning,
lutring av klasserekkene, konsolidering av
partiorganisasjonen, samt forenkling av den administrative oppbygning. endring av fornuftsstridige regler og overføring av kontorpersonale til verkstedene." Idenne sammenhengen
understreker beretninga blant annet at en overlappet administrativ overbygning hindrer massebevegelsen og revolusjonen og gavner kapitalismen. På dette punktet i beretninga framheves
formann Maos viktige instruks om at "arbeiderklassen må ta ledelsen i alt", nettopp fordi
arbeiderklassen er hovedkraften i revolusjonen
med de fattige og laverestående bøndene som sine
trofaste forbundsfeller.
Under punktet om de politiske retningslinjene
tar beretninga utgangspunkt i formann Maos
påminning om å "hjelpe flere mennesker ved å
skolere dem og redusere målet som angrepet er
rettet mot". Nettopp fordi proletariatet er
den største og mektigste revolusjonære klassen,
"såvel ideologisk som politisk og også i styrke",
vil det være i stand til å gjennomføre denne oppgaven for å forene seg med det overveldende
flertallet og isolere "den lille håndfull fiender mest mulig å angripe dem." Dette er en av
hjørnestei nene i det politiske grunnlaget for
kulturrevolusjonen. En annen er formulert i
prinsippet: "få et fast grep over revolusjonen,
og stimulere produksjonen". Disse pillarene
markerer kulturrevolusjonen mot såvel "venstre"
- som høgreoppurtunistene og er viktig å være
klar over.
Avsnittet om partikonsolideringa on partioppbygginga er ikke mindre enn ei rettesnor i
arbeidet med å bygge opp et marxistisk-leninistisk parti. også her i Norge. Med utgangspunkt
i at "partiorganisasjonen må bestå av de fTbMskredne elementer i proletariatet", som formann
Mao lærer oss, fører beretninga fram den viktigste lærdommen om å trekke inn friskt blod fra
proletariatet", og "bli kvitt det som er dårlig".
På denne måten summerer den opp at loven om
motsigelsen i alle ting også gjør seg gjeldende
i partiet, og at kampen i partiet gjenspeiler
klassemotsigelsen i samfunnet.
Beretninga legger fram de fire store motsigelsene i verden: Motsigelsen mellom de undertrykte nasjonene på den ene siden og imperialismen og sosialimperialismen på den andre, motsigelsen mellom proletariatet og borgerskapet
i de kapitalistiske og revisjonistiske land,
motsigelsen mellom de imperialistiske og sosialimperialistieke land og mellom de imperialistiske land innbyrdes, og motsigelsen mellom de
sosialistiske land på den ene sida og imperialismen og sosialimperialismen på den andre. Såleis plasserer beretninga sosialimperialismen
der de hører heime, og dette er ei nødvendig
tilføring til den marxistisk-leninistiske
teorien som vi må merke oss og lære av
kort gjennomgåing
Dette er sjølsagt bare ei
av noe av innholdet i beretninga til KKPs 9.
nasjonale kongress. Beretninga foreligger hefta
på norsk og er helt nødvendig for den som vil
få en ytterligere forståelse for marxismenleninismen-Mao Tsetungs tenkning.
Kongressen vedtok også de nye statuttene for
KKP og vi , bringer dem på de følgende sidene.
Med disse statuttene har KKP forsvart og videreutvikle den demokratiske sentralismen, og det
gjør dem til et svært viktig dokument som må
studeres grundig.
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STATUTTER
for

Kin s Kommunistiske Parti
(vedtatt på Kinas Kommunistiske Partis
9. nasjonalkongress den 14. april 1969)
FØRSTE KAPITTEL

Generalprogram
Kihas Kommunistiske Parti er proletariatets politiske parti.
Kinas Kommunistiske Parti har først og fremst
på sitt program fullstendig å avskaffe borgerskapet og alle andre utbytterklasser, opprette proletariatsdiktatur i stedet for borgerskapets diktatur,
og sikre sosialismens triumf over kapitalismen. Vårt
partis endelige mål er å gjennomføre kommunismen.
Kinas Kommunistiske Parti består av proletariatets avanserte elementer. Det er en kraftig fortropporganisasjon som leder proletariatet og de revolusjonære masser i kampen mot klassefienden.
Kinas Kommunistiske Parti tar marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning som det teoretiske
grunnlag som danner rettesnoren for sin tenkning.
Mao Tsetungs tenkning er marxismen-leninismen
for den tidsepoke da imperialismen går sitt totale
sammenbrudd i møte og sosialismen går fram mot
en verdensomspennende seier.
I et halvt århundre har nå Mao Tsetung i sin
ledelse av den veldige kampen for å gjennomføre
den ny-demokratiske revolusjonen og så i den veldige kampen for sosialistisk revolusjon og sosialistisk
oppbygging, og i den veldige kampen som den internasjonale kommunistiske bevegelse fører mot imperialisme, moderne revisjonisme og de reaksjonære
i forskjellige land, kombinert marxismen-leninismens
universelle sannhet med konkret revolusjonær praksis, arvet, forsvart og utviklet marxismen-leninismen
og hevet den opp til et høyere og helt nytt stade.
Kamerat Lin Piao har konsekvent løftet høyt
Mao Tsetungs tenknings store røde fane og på det
mest loyale og besluttsomme vis gjennomført og
forsvart kamerat Mao Tsetungs proletar-revolusjonære linje. Kamerat Lin Piao er kamerat Mao Tsetungs nære våpenfelle og etterfølger.
Kinas Kommunistiske Parti med kamerat Mao
Tsetung som leder, er et stort, ærerikt og korrekt
parti som danner kjernen i ledelsen av det kinesiske folk. Partiet er herdet gjennom lange års klassekamp for å gripe og befeste statsmakten gjennom
væpnet kamp. Det er blitt styrket og har vokst i
løpet av kampen mot både høyre og «venstre»
opportunistiske linjer, og det går tappert framover
med enestående tillitsfullhet på den sosialistiske revolusjonens og den sosialistiske oppbyggingens veg.

Sosialismen som samfunnsform dekker en ganske
lang historisk periode og i denne historiske perioden finnes det klasser, klassemotsetninger og klassekamp, det er kamp mellom den sosialistiske og den
kapitalistiske veg, det er fare for kapitalistisk restaurering og det foreligger en trusel om undergraving og aggresjon fra imperialismens og den moderne
revisjonismens side. Disse motsetningene kan bare
løses ved hjelp av den marxistiske teori om fortsatt
revolusjon og praksis under dens ledelse. Kinas
store proletariske kulturrevolusjon er nettopp en slik
stor politisk revolusjon gjennomført av proletariatet
under sosialistiske forhold, mot borgerskapet og alle
andre utbyttende klasser.
Hele partiet må holde marxismen-leninismen-Mao
Tsetungs tenknings store røde fane høyt hevet og
lede folkets hundrer av millioner av alle nasjonar
teter i vårt land, under videreføringen av de tr
store revolusjonære bevegelser i klassekampen, kan
pen for produksjon og vitenskapelig eksperimenta'
ing, styrking og konsolidering av proletariatets dil
tatur og bygging av sosialismen i uavhengighet
med initiativet i våre egne hender, gjennom sel\
tillit og hard kamp og gjennom å ta seg helt u.
sikte høyt og oppnå større, raskere, bedre og me.:
økonomiske resultater.
Kinas Kommunistiske Parti går inn for proletarisk
internasjonalisme. Det står fast sammen med de ekte
marxistisk-leninistiske partier og grupper hele verden over, med proletariatet, de undertrykte folk og
nasjoner i hele verden og kjemper sammen med dem
for å knuse imperialismen med de Forente Stater i
spissen, den moderne revisjonisme med den sovjetrevisjonistiske renegat-klikken som sitt sentrum og
de reaksjonære i alle land, for å avskaffe systemet
med menneskers utbytting av mennesker på hele
jordkloden, slik at hele menneskeheten blir frigjort.
Medlemmene av Kinas Kommunistiske Parti,
som vier sitt liv til kampen for kommunismen, må
være besluttsom, sky ingen ofre og overvinne alle
vansker for å vinne fram til seier!
ANNET KAPITTEL

Medlemskap
5 1. Enhver kinesisk arbeider, fattig og lavere
middelstor bonde, revolusjonær soldat eller en hvilken som helst annen revolusjonær som har nådd en
alder av 18 år og som godtar partiets statutter, går
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Parti-organisasjonen må være sammensatt
av proletariatets framskredne elementer;
den må være en sterk avantgardeorganisasjon med evne til å lede proletariatet og
de revolusjonære massene i kampen mot
klassefienden.
- - Mao Tsetung

inn i en partiorganisasjon og arbeider aktivt i den,
utfører partiets beslutninger, iakttar partidisiplin og
betaler medlemskontingent, kan bli medlem av
Kinas Kommunistiske Parti.
De som søker om medlemskap må følge den
vanlige framgangsmåten for innmelding enkeltvis.
Ansokeren må være anbefalt av to partimedlemmer,
utfylle et soknadskjema om partimedlemskap og
bli eksaminert av et partilag, som må forhøre seg
om massenes mening, både innenfor og utenfor partiet. Søknaden skal framlegges til godkjenning på
et allment medlemsmøte i partilaget, og bifalles
av styret i den neste høyere parti-instans.
Medlemmene av Kinas Kommunistiske Parti
skal:
Studere og anvende marxismen-leninismen-Mao
Tsetungs tenkning på en levende måte.
Arbeide for det store flertall av det kinesiske og
verdens folks interesser.
Være i stand til å enes med det store flertall, inklusive dem som med urette har motarbeidet
dem, men som oppriktig går inn for å rette på
sine feil. Men det må holdes spesielt øye med
karrirejegere, konspiratører og med dem som
spiller dobbeltspill, så det forhindres at slike
dårlige elementer tilraner seg førerskap i partiet
og staten på noe trinn, og garanteres at partiets
og statens ledelse forblir i de marxist-revolusjonæres hender.
Samrå seg med massene når en sak foreligger.
5) Være dristig i kritikk og selvkritikk.
§ 4. Når partimedlemmer bryter partidisiplinen,
skal partiets organisasjoner på vedkommende plan,
innenfor områdets for deres funksjoner og myndighet og alt etter hva saken gjelder, treffe passende
disiplinære tiltak — advarsel, alvorlig advarsel,
avsettelse fra stilling i partiet, plassering på prøve
i partiet, eller utvisning av partiet.
Prøvetiden for et partimedlem skal ikke overstige
to år. I denne tiden har vedkommende ikke stemmerett og kan ikke velge eller velges.
Et partimedlem som blir politisk sløv og ikke
forandrer seg trass i all oppdragelse, bør overtales
til å forlate partiet.
Når et partimedlem her om å bli strøket som
medlem av partiet, skal vedkommende partilag,
etter godkjennelse av et allment lagsmøte, fjerne
vedkommendes navn fra partiets ruller og innrapportere saken til partistyret på neste høyere trinn
til etterretning. Om nødvendig skal dette gjøres
kjent for massene utenom partiet.
Opplagte renegater, fiendtlige agenter, personer
i maltstilling som slår inn på den kapitalitiske veg
og absolutt ikke angrer seg, degenererte og skadelige
k!,-sse-elementer må utrenses av partiet og ikke bli
gjeninntatt.

TREDJE KAPITTEL

Prinsipper for partiets organisering
Prinsippet for partiets organisering er demokratisk sentralisme.
De ledende organer i partiet på alle trinn blir
valgt gjennom demokratisk rådslaging.
Hele partiet må iaktta en gjennomført disiplin:
den enkelte er underordnet organisasjonen, mindretallet er underordnet flertallet, det lavere trinn er
underordnet det høyere, og hele partiet er underordnet sentralkomiteen.
Ledende organer i partiet på alle trinn skal regelmessig rapportere om sitt arbeid til kongresser
eller allmenne medlemsmøter, stadig lytte til massens mening både innenfor og utenfor partiet og
godta deres overvåking. Partimedlemmer har rett
til å kritisere partiorganisasjonene og ledende medlemmer på alle trinn, og forelegge dem forslag. Dersom et partimedlem har en annen mening angående
partiorganisasjonenes vedtak eller direktiver, har
det lov til å reservere sin mening og har rett til å
forbigå sin umiddelbart overordnede leder og henvende seg direkte til et høyere skikt, opp til og inklusive sentralkomiteen og formannen for sentralkomiteen. Det er viktig å skape en politisk situasjon
der det både er sentralisme og demokrati, både disiplin og frihet, både en enhetlig vilje og personlig
frimodighet og livlighet.
Organer for statsmakten under proletariatets
diktatur, folkets frigjøringsarms og de kommunistiske ungdomsforbund, og andre revolusjonære masseorganisasjoner som arbeidernes, de fattige og lavere
mellomstore bøndenes og rødegardistenes, må alle
sammen godta partiets lederskap.
Partiets høyeste ledende organ er den nasjonale partikongress og, når den ikke sitter samlet,
sentralkomiteen som er valgt av denne. Partiorganisasjonenes ledende organer på de lokale steder
for armeen og for de forskjellige avdelinger er partikongressene eller allmenne medlemsmøter på deres
respektive nivå og partistyrer som er valgt av dem.
Partikongresser på alle trinn blir innkalt av partistyrene på deres respektive nivå.
Innkallelse av partikongresser på de lokale steder og hæravdelingene og deres valgte partistyremedlemmer må godkjennes av de høyere partiorganisasjoner.

§ 7. Partia vdelingsstyrene på alle trinn skal
sette opp sine arbeidsutskott eller sende ut sine
representative organer i overensstemmelse med
prinsippene for enhetlig lederskap, nær tilknytning
til massene og en enkel og effektiv oppbygging.
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FJERDE KAPITTEL

SJETTE KAPITTEL

Partiets sentrale organisasjoner

Partiets grunnorganisasjoner
11. Vanligvis blir det opprettet partilag i fa-

5 8. Den nasjonale partikongressen skal innkalles hvert femte år. Under særlige omstendigheter
kan den innkalles tidligere eller den kan bli utsatt.
5 9. Partiets sentralkomite i plenum velger sentralkomiteens politiske byrå, politbyråets arbeidsutvalg og formannen og viseformannen for sentralkomiteen.
Partiets sentralkomite blir innkalt til plenarmøte
av sentralkomiteens politbyrå.
Når sentralkomiteen ikke er samlet, utøver sentralkomiteens politbyrå og dets arbeidsutvalg sentralkomiteens funksjoner og myndighet.
Under ledelse av formannen, viseformannen og
sentralkomiteens politbyrås arbeidsutvalg skal det
settes opp en rekke nødvendige organer som må
være sammensveiset og effektive, til sammen å ta seg
av partiets, regjeringens og hærens daglige arbeid.

FEMTE KAPITTEL

Partiets organisasjoner på de lokale steder
og i hæravdelingene

§ 10. Lokale partikongresser på fylkesplan og
oppover og partikongresser i folkets frigjøringserme på regimentsbasis skal innkalles hvert tredje år.
Under særlige forhold kan de innkalles på et tidligere tidspunkt eller de kan bli utsatt.
Partiavdelingenes styre på alle trinn på lokale
steder og i hæravdelingene velger sine arbeidsutvalg
og sine sekretærer og visesekretærer.

brikker,
gruver og andre bedrifter, folkekommuner,
§
kontorer, skoler, butikker, boligstrøk, kompanier i
frigjoringsarmen og i andre grunnenheter. Generalpartilag eller grunnpartistyrer kan også bli stiftet
der det er et forholdsvis stort antall medlemmer eller
der den revolusjonære kampen krever det.
Partiets grunnorganisasjoner skal holde valg en
gang i året. Under spesielle omstendigheter kan valgene holdes før den fastsatte dato eller de kan bli
utsatt.
5 12. Partiets grunnorganisasjoner må løfte høyt
marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenknings røde
fane, gi proletarpolitikk fortrinnsretten og fremme
integreringen av teori og praksis, opprettholde en
nær kontakt med folkets masser og øve kritikk og
selvkritikk. Deres hovedoppgave er:
Å lede partimedlemmene og de brede revolusjonære masser i studiet og anvendelsen av marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning på en
levende måte.
Stadig å oppdra partimedlemmene og de brede
revolusjonære masser angående klassekamp og
kampen mellom de to linjer og lede dem i en
resolutt bekjempelse av klassefienden.
A propagere og utøve partiets politikk, oppfylle
dets beslutninger og utføre ethvert oppdrag som
blir dem pålagt av partiet og staten.
Opprettholde en nær forbindelse med massene,
stadig lytte til deres meninger og krav og drive
en aktiv ideologisk kamp innenfor partiet slik
at partilivet holder seg livskraftig.

5) Å. ta opp nye partimedlemmer, opprettholde
partidisiplin, stadig å konsolidere partiorganisasjonene og kvitte seg med det ufriske og ta
inn det friske slik at partiets rekker holdes rene.

KKP SVARER SUF
VI HAR MOTTATT Fffi..GENDE `'("JNTLIGE SVAR PÅ SUFs HILSEN
TIL KKPs 9. NASJONALE KONGRESS.

Da KKPs 9. nasjonale kongress ble seterrikt holdt mottok vi deres
hilsningstelegram. Deres hilsning er en sterk støtte og oppmuntring
til vårt parti og folk. Vi retter en hjertelig takk til dere.
Kinas Kommunistiske Parti som er fostret av vår store leder formann
Mao er fast bestemt på å forene seg med de ekte marxist-leninistiske
partiene og organisasjonene i hele verden, prolitariatet i hele
verden og de undertrykte nasjoner og folk i de forskjellige land fer
å føre kampen fram til siste slutt mot imperialismen, med de Forente
Stater i spissen, og den moderne revisjonismen med den sovjetrevisjonistiske renegatklikken som sentrum. Vi ønsker at dere vinner
nye seire i kampen mot imperialismen,revisjonismen og reaksjonen.

Sentralkomiteen i Kinas Kommunistiske Parti 28/5-69

9
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DEMOKRATISK SENTRALISME PROLETARIATETS
Da SUF på sitt landsmøte i fjor slo fast at for
bundet skal tillempe den demokratiske sentralismen som sitt organisasjonsprinsipp, blei det
møtt med ville hyl om "meningsterror" og liknende i borgerskapets organer fra Morgenbladet
til Orientering. SUF hadde sjølsagt ikke noen
mulighet til å svare fyldestgjørende på grunn
av de manglende resurssene og den omfattende
pressesensuren som kapitalen utøver. Derfor
var det viktige sider ved den demokratiske
sentralismen som ikke blei berørt fra vår side.

Den viktigste svakheten var at klasseinnholdet
i den demokratiske sentralismen ikke kom fram.
Den demokratiske sentralismen er proletariatets
organisasjonsprinsipp, i motsetning til den
byråkratiske sentralismen som er et av borgerskapets organisasjonsprinsipper. Avgrensinga
mot den byråkratiske sentralismen er nevnt uttrykkelig i landsmøtevedtaket om den demokratiske sentralismen:
"Landsmøtet skiller her mellom den virkelige
demokratiske sentralismen og vrengebildene av

Formann Mao
om ultraOM ULTRA-DEMOKRATISMEN
Etter at 4. korps av den røde arme har fått
sentralkomiteens direktiver, er det adskillig
mindre utslag av ultra-demokratisme der. Det
er f.eks. blitt lettere å ' få satt partiets
vedtak ut i livet, og det er allerede slutt på
de forkjærte kravene sum gikk ut på å virkeliggjøre det såkalte system med demokratisk sentral:sme fra bunnen til toppen innenfor Den
røde arm, eller "først diskusjon på bunnen og
deretter vedtak i toppen" osv. Men faktisk er
denne svekkelsen av ultra-demokratismen bare
forbigående og betyr slett ikke at disse holdningene er fullstendig utryddet. Det innebærer
at ultrademokratisme fremdeles sitter fast i
hjernen hos mange kamerater. Et bevis på det
er f.eks. den ulysten de røper når partiets
vedtak skal settes ut i livet.
Framgangsmåten for å få slutt på ultra-demokratismer er:
I. Det er nødvendig å påvise ultra-demokratismens holdningsløshet og å utrydde slike foreteelser med roten. Framfor alt må det gjøres
klart at ultra-demokratismen innebærer en fare
for at partiorganisasjonene undergraves slik
at de faktisk smuldrer opp, for at partiets
kampevne svekkes og til og med oppløses fullstendig, og at partiet dermed fortaper muligheten til å fylle sine kampoppgaver, noe som
følgelig vil føre til et nederlag for revolusjonen. Videre må det gjøres klart at ultrademokratismen og opphavet til den ligger i

Historien forteller oss at riktige politiske og militære linjer ikke oppstår og utvikler seg spontant og
rolig, men bare i løpet av kampen. Disse linjene må
bekjempe «venstre,>opportunismen på den ene siden
og høyreopportunismen på den andre. Uten at vi bekjemper disse farlige tendensene som skader revolusjonen og den revolusjonære krig, og overvinner dem
helt og holdent, vil det være umulig å stille opp en
riktig linje og vinne seier i denne krigen.

Strategiske spørsmål i Kinas revolusjonære krig
(desember 1936).

småborgelig splittelse og mangel på disiplin.
Og når denne småborgelige desimeringen bæres
inn i partiet, gir den næring til ultra-demokratiske oppfattninger i politikken og i
organisatoriske spørsmål. Disse oppfatningene
er helt uforlikelige med proletariatets kampoppgaver.
II. Organisatorisk må prinsippene for en allmenn demokratisk holdning forent med en sentralisert ledelse overholdes strengt. Dette
bør virkeliggjøres på følgende måte:
De ledende partiorganene må gjennomføre en
riktig linje i sitt arbeid, de må evne å finne
den riktige løsningen på ethvert spørsmål og
på det viset bli ekte ledende sentrer.
De høyere partiorganene må skaffe seg en
klar forestilling om stillingen i de lavere
organene og om massenes liv, for dette vil
også skape et objektivt grunnlag for et riktig
førerskap.
Partiorganene på alle trinn må ikke innlate
seg på uoverlagte vedtak. Men er et vedtak
først fattet, da må det gjennomføres strikt.
Alle viktig vedtak i de høyere partiorganene må straks bli gjort kjent i de lavere organene og blant hele partiets medlemsmasse.
Det må sendes ut talsmenn somavlegger beretning (alt etter stillingen som den er) i forsamlinger av aktivister eller på vanlige møter
i grunnorganisasjonene, eller på møter av kommunister innenfor armekolonnene.

Innenfor partiet oppstår motsetninger og kampen
mellom forskjellige oppfatninger stadig på ny; dette
er en gjenspeiling innenfor partiet av de klassemotsigelser og motsetningene mellom det nye og det
gamle som er til stede i samfunnet. Hvis det i partiet
ikke fantes motsigelser og ideologisk kamp under
hvilken motsigelsene overvinnes, ville partiet opphøre å leve.

Om motsigelsen (august 1937).
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ORGANISASJONSPRINSIPP
den. Disse er oppstått delvis gjennom at revisjonistpartiene feilaktig har kalt sin kadaverdisiplin og mangel på indre demokrati for
"demokratisk sentralisme", delvis gjennom
hetspropaganda fra sosialdemokratiet og den
borgerlige reaksjonen."
Men landsmøtevedtaket tok ikke opp et annet
borgerlig avvik fra den demokratiske sentralismen, nemlig ultrademokratiet. Det gjorde
vedtaket noe ensidig, og markerte det ikke
godt nok fra det ultrademokratiske og små-

borgerlige SF. Vi har her henta et par utdrag fra formann Maos verker for å rette opp
noe av denne skjeivheten.
Utdraga er henta fra "Om korrigeringa av
feilaktige oppfatninger i partiet", som formenn
skreiv i 1929. Han gir her et uttømmende bilde av ultrademokratismen og "kritisismen", og slår fast deres borgerlige klassekarakter. Samtidig holder formann Mao også
fram det klassestempelet den demokratiske
sentralismen bærer, nemlig proletariatets.

demokratismen
5. De lavere partiorganene og alle partimedlemmer må drøfte omhyggelig retningslinjene
fra de høyere organer og fastlegge framgangsmåten som må til for å sette dem ut i livet.

målet stilles opp til fornyet behandling på et
neste møte, men det er ikke tillatt å handle i
strid med et fattet vedtak.
B. Kritikk som virker desorganiserende.

OM OPPFATNINGER SOM STRIDER IMOT PARTIETS
ORGANISATORISKE PRINSIPPER.

Kritikk innenfor partiet er et våpen som
tjener til å konsolidere partiets organisasjon
og heve dets kampevne. Men innenfor partiorDe oppfatninger som gjør seg gjeldende innenganisasjonene
i Den røde arme får kritikken
for partiorganisasjonene i 4. korps av Den
en
annen
karakter
i enkelte tilfelle; den forrøde arme og som strider imot partiets organivandler seg til personlige angrep. Dette ødesatoriske prinsipper, kommer til uttrykk i
legger ikke bare enkeltpersoner, men desimerer
følgende:
hele partiets organisasjon. Dette fenomen eA. Mindretallet underoroner seg ikke flertallet • et uttrykk for småborgerlig individualisme
Avslås f.eks. en anmodning fra mindretallet,
For å gjøreende på det må partimedlemmene t' nekter mindretallstilhengerne å gå ærlig inn
,bringes forståelsen av at formålet med kri
for å sette vedtaket ut i livet.
ken er å konsolidere partiets kampevne for
vinne seier i klassekampen, så medlemmene
Framgangsmåter som må til for å utrydde slike
tillater at kritikken utnyttes som våpen fe,
oppfatninger er:
personlige angrep.
En må ta sikte på at alle som deltar på et
Mange partimedlemmer driver kritikk mot
møte, får full mulighet til å komme med sin
partiet utenfor, og ikke innenfor partiet.
mening. Alle stridsspørsmål rrl'i avklares og det
Dette har sitt opphav i at ikke alle partimå ikke tillates kompromissmakeri og overflatmedlemmer er klar over partiorganisasjonens
iskhet. Er ikke spørsmålet løst, må det drøf(møtenes osv.) betydning, og og går ifra at
tes på nytt (hvis arbeidet ellers ikke er til
det ikke er noen forskjell på kritikk innenhinder for det), for å knmme fram til en eksakt
for organisasjonen og utenfor.
løsning.
Det er en av partidisiplinens grunnpillarer
at mindretallet underordner seg flertallet. Når
mindretallets standpunkt er avvist, har mindretallet plikt til å støtte det vedtaket som
flertallet har fattet. Om nødvendig kan spørs-

Framgangsmåten for å få slutt på dette er:
Partimedlemmene må oppdras til å forstå partiorganisasjonens viktige rolle og innse at
kritikk rettet mot partiutvalg eller enkelte
kamerater hører hjemme på partimøtene.

~MI

-)< Uten demokrati kan det ikke finnes noen riktig sentralisme fordi
det er umulig å innføre sentralisme hvis folk har forskjellige meninger
og ikke tenker enhetlig. Hva menes det med sentralisme? I første
rekke er det nødvendig å sammenfatte riktige id&r. Når vi har gjort
det, kan vi på dette grunnlag nå fram til enhet i tenkningen, politikken,
planene, ledelsen og handlingene. Dette er enhetlig sentralisme.

Mao Tse-tung
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'2 Teateret
i prolet ariatets
tjeneste
"I verden idag er enhver kultur og følgelig
også litteraturen og kunsten klassebundet og
følger en bestemt politisk linje. En kunst
for kunstens skyld, en kunst som står over
klassene, en kunst som utvikler seg hinsides
politikken eller uavhengig av den, fins i
virkeligheten ikke. Den proletariske litteraturen og kunsten er en del av proletariatets
hele revolusjonære sak, eller som Lenin sa,
et lite hjul og en liten skrue i hele revolusjonsmaskineriet."
Mao Tsetung (Jenan-talen)
HVORFOR ER DET NØDVENDIG MED REVOLUSJONER
KUNST OG KULTUR ?
"For å kunne styrte en politisk makt er det
først og fremst alltid nødvendig å skape en
folkeopinion, og utføre arbeid på det ideologiske område. Dette gjelder både for den revolusjonære klassen og den kontrarevolusjonære klassen."
Mao Tsetung
I vårt borgerlig-demokratiske samfunn har
borgerskapet den økonomiske makta, følgelig
har de også makta i overbygninga, dvs. på
kunst- og kulturfronten, på undervisningsfronten osv. Borgerskapet befester stadig
sin maktposisjon på overbygningas område, da
deres kultur er kvantitativt overlegen; "de
reaksjonære har mye penger, men de har ikke
noe godt å by på, og derfor vrenger de seg
nå til skinnet for å ha så mye som mulig å by
fram," som formann Mao Tsetung sier.
Litteraturen og kunsten er i det borgerligdemokratiske samfunn en del av den herskende
klasses ideologi, de gjenspeiler det kapitalistiske økonomiske system. Som Marx sier er
i ethvert samfunn de herskende klassers ideer
også de herskende ideer.
Lin Piao sier i Beretninga til Kinas kommunistiske partis 9. nasjonale kongress følgende:
"...vårt mål er å erobre den maktposisjon som
borgerskapet har tilrevet seg, utøve proletariatets omfattende diktatur innen overbygninga, innebefattet alle områder av kulturen...",
og videre: "For å kunne styrte dem (de herskende klasser) politisk må vi også overvinne
deres kontrarevolusjonære folkeopinion med en
revolusjonær folkeopinion."
Også i lang tid etter at kapitalistklassen er
styrta, den sosialistiske omdanninga av eiendomsretten til produksjonsmidlene er fullført
og det økonomiske grunnlaget i samfunnet ikke
lenger tjener borgerskapet, men proletariatet
og massene av det arbeidende folk, vil de reaksjonære framleis ha stor innflytelse på det
ideologiske området. Reaksjonær og borgerlig
tankegang vil framleis dytte seg på massene.

Uten at proletariatet gjennom sin fortropp det
marxist-leninistiske kommunistparti "som forstår å følge massenes stemning og innvirke på
den" (Lenin), vil det ikke vinne makta i alle
ledd i undervisninga, kunsten og litteraturen.
Og borgerskapet vil kunne trenge seg inn på
alle områder og forgifte massene med kontrarevolusjonære ideer, for å rydde grunnen for
gjenreising av kapitalismen. Dette var det
den store proletariske kulturrevolusjonen i
Kina forhindret.
På samme vis er det viktig for oss som skal
styrte monopolkapitalens diktatur å arbeide
(or å skape en revolusjonær kunst og kultur.
Dette arbeidet må ta til allerede på det stadiet av utviklinga den revolusjonære rørsla
i Norge befinner seg på nå. Den revolusjonære
kunsten og kulturen er nødvendig for å knuse
borgerskapet, den er en viktig del av kampen
mot det kapitalistiske samfunns diktatur over
proletariatet. Lin Piao sier i Beretninga:
"Vi må overvinne den uriktige tendensen blant
enkelte kamerater som tar lett på den idelogiske fronten og kultur- og undervisningsfronten': Det revolusjonære kulturarbeidet må
møysommelig bygges opp og bli en integrert del
av det revolusjonære politiske arbeidet ellers.
HVORFOR KAN DET IKKE SKAPES KUNST I PROLETARIATETS TJENESTE UTENOM DEN REVOLUSJONÆRE BEVEGELSE' UTEN I INTIM SAMMENHENG MED ET MARXISTLENINISTISK KOMMUNISTPARTI ?
"Massene kan bare fostres av folk som er deres
egne talsmenn. En kan ikke bli en massenes lærer uten å være en massenes elev."
Mao Tsetung
Det er klart for alle at den borgerlige og
åpent reaksjonære kunst aldri vil kunne tjene
proletariatets sak. Men det hersker en utbredt
oppfatning, særlig blant kulturradikale og intellektuelle at alt som angriper det bestående
også vil tjene dem som vil styrte det bestående. Vi mener at radikale kunstnere, som ofte
svever i den tro at de er ekte sosialister,
langt fra tjener proletariatets og revolusjonens sak. Hvorfor ikke ?
Mao sier: "De skildrer arbeiderklassens ytre
trekk (levevis, klesdrakt etc.), men lar det
småborgerlige ansikt tydelig stikke fram."
Disse kunstherne kan aldri skape noe av verdi
for arbeiderklassen, fordi de oppfatter seg
sjøl som "frittsvevende", "frie" kunstnere.
De har ikke oppfattet at det de skaper uvergerlig vil tjene noen, dette fører til at
deres kunst vil komme til å tjene borgerskapet. De forstår ikke de objektive lovene for
utviklinga av samfunnet, men klynger seg til
sin idealistiske samfunnsoppfatning, som småborgerlige intellektuelle alltid gjør. De har
iKke forstått at ved å prøve å forandre overbygninga uten å forandre det kapitalistiske
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ET SITAT FRA FORMANN MAO

vår litteratur og kunst er til for folkemassene, framfor alt arbeiderne,
bøndene og soldatene. Denne litteraturen og kunsten skapes for arbeiderne,
bøndene og soldatene, — det er de som skal dra seg den til nytte.
All

«Tale på Yenan-konferansen om litteraturen og kunsten»
(mai 1942).

samfunns økonomiske grunnlag, vil deres kunst
i praksis være det motsatte av revolusjonær,
den vil være reaksjonær. Bare ved å stille seg
i folkets tjeneste og delta aktivt til klassekampen sammen med de breie lag av folket og under ledelse av et marxist-leninistisk
kommunistparti, vil de kanskje kunne omdannes
til revolusjonære kunstnere gjennom et langvarig skoleringsarbeid. De må oppdras på nytt,
fra småborgerlige radikalere til kunstnere som
virkelig tjener folket. Uten ei slik omdanning
vil småborgerlige kunstnere og intellektuelle
demoralisere proletariatet med sin individualisme, sin karakterløshet og sin mangel på
begeistring for proletariatets sak.
"Det vi trenger er entusiasme parret med ro,
intens virksomhet parret med organisert virksomhet."
Mao Tsetung
HVA ER REVOLUSJONÆR KUNST OG . KULTUR ?
"For de brede massene av folket er den revolusjonære kultur et mektig våpen i revolusjonens tjeneste. I perioden før revolusjonen
tjener den til å forberede revolusjonen ideologisk, under selve revolusjonens gang utgjør
den et nødvendig og viktig avsnitt av revolusjonens allmenne front."
Mao Tsetung
Marxist-leninistene i Norge har på sitt nåværende utviklingstrinn naturlig nok ikke viet
kulturfronten særlig oppmerksomhet. Et viktig
framstøt på dette området skjedde da SUF's
teatergruppe satte igang for ikke så lenge
siden. Spørsmålet om hva revolusjonær kunst
og kultur er vil da med våre erfaringer måtte
stilles slik: hva er revolusjonært teater ?

i en bestemt klassemessig stilling, og det
fins ikke en eneste tanke som ikke har klassestempel."
Mao Tsetung
Kunsten skal tjene arbeiderklassen, og må derfor stå under proletariatets ledelse. Følgelig
må revolusjonære kunstnere ta proletariatets
klassestandpunkt, ikke bare i teorien, men
også i praksis. Blir ikke spørsmålet om klassestandpunktet løst, vil det bli vanskelig å løse mange andre viktige spørsmål. For å løse
dette grunnleggende spørsmålet, må de revolusjonære- kunstnere arbeide aktivt for å bli ett
med massene, samtidig som de driver studier i
marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning.
Hva innebærer det så i praksis å stå på proletariatets klassestandpunkt, f.eks. for forfattere og utøvere av et teaterstykke ?
Jo, teaterstykket må framstille massenes liv
etter at forfatterne har ervervet seg grundig
kjennskap til dette gjennom erfaringer i klassekampen og gjennom studier. Videre må det
alltid åpent stå på proletariatets side i
klassekampen, bl.a. ved at det legges vekt på
arbeiderklassens endelige seier med opprettelse av proletariatets stat og utøvelse av proletariatets diktatur. Vi må vokte oss vel for
å ha en ovenfra og nedadholdning til de feil
og mangler som finnes hos proletariatet.
"Det vi skriver, skal tjene til å påskynde
sammenslutningen blant dem og drive dem framover
,det skal hjelpe dem til å kvitte seg
med alt tilbakeliggende og å utvikle i seg det
revolusjonære' - og ikke det motsatte."
Mao Tsetung

Hvem skal hans kunst tjene ? Dette er spørsmålet om klassestandpunktet.

Hva skal et teaterstykke framstille utfra proletariatets klassestandpunkt ? Jo, det må ta
opp emner fra arbeidernes daglige kamp, som
det blei gjort i SUF-teatergruppas siste
stykke: "LO's styrke - din trygghet og fxamtid." Der blei det først og fremst lagt vekt
på kampen mot bedriftsledelsen og deres lakeier LO-byråkratene, og stykket påviste gjennom
dette nødvendigheten av å skape en fagopposi
sjon uavhengig av LO's pampevelde. Videre
viste stykket hvordan tidsstudier og rasjonalisering forverret forholda for arbeiderne, og
hvordan streikevåpnet kunne tas i bruk for å
bedre forholda på bedriften, dvs. hvordan arbeiderne kan benytte midler innafor det kapitalistiske samfunn for å bedre forholda på kort
sikt. Noe det til å begynne med la for lite
vekt på, var partiets rolle, nødvendigheten av
å ha et marxist-leninistisk kommunistparti til
å lede kampen, for på lang sikt å kjempe fram
mot borgerstatens fall og proletariatets seier.
Slik stykket var før det blei omarbeidet, kunne det tas til inntekt for ei syndikalistisk
linje, ved at det ensidig la vekt på fagopposisjonsarbeidet uten at dette blei sett i
større sammenheng.

"Vi står på proletariatets og de brede folkemassers standpunkt."
"I klassesamfunnet står hvert enkelt menneske

Stykket nølte aldri med å avsløre klassefienden representert ved kapitaleierne og LObyråkratene og deres medløpere på bedriften.

Fienden må bekjempes med alle midler, også
med revolusjonær kunst. Denne er nødvendig
for ei revolusjonær rørsle fordi den er et
godt middel for å heve massenes kampmoral,
ved at den påviser proletariatets uunngåelige seier. Men for at kunsten skal bli et slagkraftig våpen i proletariatets hender, må en
del viktige betingelser oppfylles. Det er ikke
nok at en eller annen marxist-leninist skriver
et teaterstykke f.eks., men dette teaterstykket må ha frigjort seg fullstendig fra borgerskapet, det må bygge på den objektive virkelighet, ikke på svermeriske drømmer om et
proletariatets Utopia. Endel fundamentale
problemer må også de revolusjonære kunstnere
løse, før deres kunst kan bli et våpen for
skolering og samling av massene, og et virkningsfullt agitasjonsvåpen.
Det første grunnleggende problem en marxistleninistisk kunstner må ha løst, er dette:
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Disse blei avslørt delvis ved at de blei latterliggjort, men de blei allikevel ikke undervurder. t. Stykket viste også enkelte arbeideres
utvikling gjennom de refaringer de høstet ved
at de deltok i aksjonene mot ledelsen. De var
til å begynne med usikre og slepte etter politisk, men de fikk etterhvert erfare hvor.viktig det var at de sto sammen med de andre i
kampen, og nødvendigheten av å kjempe for å få
sine krav igjennom. Her var det av stor viktighet at lederen blant arbeiderne var marxistleninist, og satte det som skjedde inn i den
rette politiske sammenheng overfor sine arbeidskamerater. Han var den som skolerte arbeiderne.
Hvordan kan de revolusjonære kunstnere best
sikre at deres kunst vil tjene proletariatet?
Vi kommer da inn på et annet viktig spørsmål
som må løses, nemlig forholdet mellom arbeidet på kunstfronten og resten av den revolusjonære rørslas politikk.
"Den revolusjonære kampen på den ideologiske
front, på kunstfronten, må ubetinget underordnes den politiske kamp, for det er bare
gjennom politikken at klassenes eller massenes
behov kan komme konsentrert til uttrykk."
Mao Tsetung
Dette betyr at teaterarbeidet må underordnes
politikken. Selvom det må underordnes p olitikken, vil det ha stor innflytelse på politikken,
og vil kunne være behjelpelig med å drive
rørsla et steg framover. De ledende organer i
rørsla må derfor ha et fast grep om teaterarbeidet, stadig følge det opp, kritisere, diskutere og veilede, og tillegge kaderpolitikken på dette området oppmerksomhet, som på
andre områder av det politi .ske arbeidet.
Teaterarbeidet er en svært sårbar del av politikken. Unnslipper det rørslas kontroll,
kan lett ultrademokratiske unoter få fotfeste,
og man kan overdimensjonere det kunstneriske
aspekt ved stykkene. Dessuten kan man risikere
alvorlige politiske avvik fra hovedlinja, noe
vi delvis så i LO-stykket, som hadde en slem
tendens til syndikalisme. Ved at det la for
stor vekt på arbeidet med en fagopposisjon,
mistet det partiet av syne, fagforeningsarbeidet blei et mål i seg sjøl, og blei ikke satt
i samband med den revolusjonære kampen forøvrig. Gjennom diskusjoner med sentrale kadre i
SUF etter framvisning av st y kket, forsto
kameratene i teatergruppa feilen og kunne derfor i sitt videre arbeid med stykket forandre
dette.Hadde ikke kameratene i teaterarbeidet
fulgt linja med diskusjon og kritikk,og oppmuntret til det, hadde de risikert at ei fullstendig feilaktig linje hadde blitt ført ut
som den rette.
Et annet spørsmål som kameratene må diskutere
seg fram til ei løsning av, er forholdet mellom form og innhold.
"Det fins altså to kriterier - ett politisk
og ett kunstnerisk. Hvordan er så det innbyrdes forhold mellom dem ? En kan like lite
sette likhetstegn mellom politikk og kunst
som mellom allmenn verdensanskuelse og metodene i dan kunstneriske skapingsprosess og
kunstkritikken. Vi avviser så vel et absolutt
uforanderlig politisk kriterium som et abstrakt
absolutt uforanderlig kunstnerisk kriterium.
Enhver klasse i et hvilket som helst klassesamfunn har sine særegne kriterier, både politisk og kunstnerisk. Men enhver klasse i ethvert klassesamfunn stiller alltid det politiske kriteriet i første rekke og det kunstneriske i annen rekke.

Vi for vår del krever enhet mellom politikken og kunsten, enhet mellom innhold og
form, enhet mellom det revolusjonære, politiske innholdet og en mest mulig fullkommen
kunstnerisk form. Kunstverker uten tilstrekkelig høy kunstnerisk form får ingen virkning, samme hvor progressive de er politisk."
Mao Tsetung
Kameratene i teaterarbeidet må sørge for å
drive dette framover mot et så høyt politisk
nivå som mulig, og et så høyt kunstnerisk
nivå som mulig. Manoler de de mest elementære
politiske kunnskaper, vil stykkene ikke
tjene folket på rett måte, da høyst sannsynlig feilaktige ideer vil snike seg inn, og
dessuten fremmer politisk skolering også
evnen til å se stykkene i forbindelse med
den politiske stoda forøvrig.Derfor er det
uhyre viktig at kameratene i teaterarbeidet
stadig driver et iherdig skoleringsarbeid,
både ved å trekke inn og diskutere sine egne
og andres erfaringer i det politiske arbeid
på det relevante området, slik det blei gjort
i LO-stykket, og å skolere seg i marxismenleninismen, mao Tsetungs tenkning generelt.
Og ikke mindre viktig: de må delta aktivt og
iherdig i klassekampen forøvrig.
Men skal det politiske innholdet i det hele
tatt ha noen virkning, må det kunstneriske
nivået stadig heves. Under laginga av et
stykke må kameratene arbeide med språket,
slik at replikkene lyder naturlige, at folk
kjenner seg igjen i forskjellige situasjoner
og at persontegninga ikke virker usannsynlig
og karrikert. Videre må det legges mye vekt
på innøvinga. Det må hele tida sørges for at
det kunstneriske framhever og klargjør det politiske innholdet.Men kameratene må for all
del vokte seg vel for ensidig å legge vekt på
perfeksjonering av formen, da hovedsida ikke
er formen, men det politiske innholdet.
Kameratene i teaterarbeidet kan best skape
enhet mellom innhold og form ved alltid å
diskutere stoffet og aldri være redde for å
se kritisk på sitt eget arbeid. Dessuten må
kamerater fra forskjellige deler av rørsla
trekkes inn som kritikere mens stykkene blir
til. Hittil har det, mye pga. tidsnød, ikke
blitt lagt nok vekt på innstudering og leging
av replikker. Detaljene må hele tida vies et
våkent øye, for slurves det med dem, kan det
lett bli misforståelser med hensyn til det
politiske innholdet vi vil formidle. Da vil
formen slett ikke tjene innholdet.
SUF's teatergruppe har vist oss at det går
an å lage revolusjonær kunst her i landet,
skapt av og for proletariatet. Marxist-leninistene må videreutvikle dette arbeidet, først
og fremst foreløpig ved å satse på teaterarbeidet, fordi dette har vist seg brukbart, og
så etterhvert som ressursene tillater det,
arbeide videre på andre deler av kunst- og
kulturfronten. Dette arbeidet er en liten,
men absolutt nødvendig del av vårt revolusjonære arbeid.
"Skal vi vinne seier over fienden, må vi i
første rekke støtte oss på armeen som har
krigsvåpnene. men krigsarmeen alene duger
ikke - vi må også ha en kulturarms, og en
slik arme er absolutt nødvendig skal vi
kunne slutte rekkene sammen og vinne seier
over fienden."
Mao Tsetung

Torbjørn Kalberg og Kari Austbø
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REVOLUSJONÆRE
ARBEIDERE
KAN IKKE
STEMME I ÅR
Boikott høstsueFsn
UTTSALELSsEtortingsvalg
SUF oppfordrer arbeidsfolk til å boikotte høstens stortingsvalg.
Monopolkapitalen bruker det parlamentariske
"demokratiet" bare til å skjule sitt diktatur
over folket. De revolusjonære kan bare bruke
det som en talerstol i klassekampen mot kapitalen.
Men nå finnes det ikke noe revolusjonært
klassekampparti som kan bruke denne talerstolen. De oppstilte listene er ikke noe
brukbart alternativ. Derfor bør arbeidsfolk
boikotte valget. Kreftene må i stedet samle
seg om å skape arbeiderklassens eget revolusjonære, kommunistiske parti, som bygger på
marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.
STORTINGET - ET REDSKAP FOR
KAPITALISTKLASSEN g HERREDØMME.
Parlamentarismen er gunstig for monopolkapitalens diktatur. Diktaturet skjules bak allmen
stemmerett og frie, hemmelige valg, som skal
gi inntrykk av at det i virkeligheten hersker
fullkomment demokrati.
Samtidig skjerpes klassemotsetningene og utbyttinga. Stadig mer raffinerte, vitenskapelig utspekulerte metoder tas 4_ bruk for å utbytte arbeiderne enda hardere. Klassekampen
er ikke forsvunnet. Denne virkeligheten skal
stortinget skjule. De breie lag av folket
skal få tro at de virkelig har innflytelse og
er med på å bestemme styringa av samfunnet til
alles beste.
Derfor får arbeidsfolk hvert 4. år lov til å
delta i stortingsvalg. Bva betyr dette? Ikke
annet enn at de får være med på å peke ut representanter til et statsorgan som skal legitimere den herskende klassens undertrykkelse.
Storkapitalen bruker sine statsbyråkrater i departementer og direktorater til å planlegge og
vedta hvordan utbyttinga av arbeidsfolk skal
administreres. Etterpå kan regjeringa, og til
slutt stortinget strø sand på de avgjørelsene
som for lengst er tatt.
Men hva om motstanderne av systemet vant flertall i parlamentet? All erfaring viser at så

snart dette kan tenkes å skje, kaster kapitalistklassen den "demokratiske" maska til side,
setter parlamentet ut av funksjon og hersker
gjennom rein militær makt. Et ferskt eksempel
på dette er Hellas etter 1967.
Parlamentet er et redskap for den herskende
klassens undertrykkelse av folket. Noe redskap
for folkets kamp mot kapitalen kan det aldri
bli.
SOSIALDEMOKRATENE
STØTTER MONOPOLKAPITALEN.
Gjennom mange år i regjering har DNA vist at
partiet ikke tjener arbeidernes interesser.
Klassesamarbeidslinja ødela LOs kampevne og
stilte arbeiderne forsvarsløse mot kapitalens
framstøt. monopolkapitalen er styrket, arbeiderklassens posisjoner svekket. Tvungen voldgift, tidsstudier, rasjonalisering, avfolking
av landsbygda og spekulasjon i bolignød i
byene, hard prisstigning, arbeiderfientlig
omsetningsskatt - alt er utslag av "Arbeider"partiets politikk. Norge ble lagt åpent for
USA-imperialismen gjennom NATO-medlemskapet
- i DNAs regjeringstid. DNAs forslag om moms
viser at partiet ikke har forandra seg, men
fortsatt støtter kapitalen mot arbeidsfolk.
SF og høyreledelsen i NKP tjener ikke arbeiderklassen særlig bedre. Nettopp nå støtter begge partistyrer NORDEK, som styrker monopolkapitalen og forbereder Nordens inntreden i EEC.
Partistyrene gir ikke en gang uforbeholden
støtte til arbeidernes kamp mot tidsstudier,
rasjonalisering og andre tiltak som øker utbyttinga. Kreftene forberedes mot de revolusjonære i arbeiderbevegelsen. SF har ekskludert
SUF og de andre revolusjonære. NKP-ledelsen
angriper hatsk revolusjonære i og utafor NKP.
Til gjengjeld gjør SF og NKP-ledelsen ingenting for virkelig å avsløre DNA. Ved at poli
tikken er å "drive sosialdemokratiet til venstre" er SF og NKP-ledelsen i praksis blitt
reine haleheng til DNA.
ARBEIDSFOLK HAR IKKE NOE "VALG".
Ved høstens stortingsvalg skal arbeidsfolk
altså få bestemme om de 4 borgerlige partiene
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eller de borgerlige høyresosialdemokratene skal
administrere monopolkapitalens diktatur. De
får kanskje bestemme om DNA skal få støtte av
SF/NKP, eller må klare seg aleine. Dette er
ikke en gang noe valg mellom to onder, for det
er umulig å se noe skille. Virkelige representanter for arbeiderklassens interesser er det
umulig å få stemt inn.
ARBEIDERKLASSEN MÅ SJØL TA MAKTA.
Arbeiderklassen kan bare trygge sin stilling
gjennom sjøl å ta makta ved en sosialistisk
revolusjon. Kapitalens diktatur må kjempes ned
med de nødvendige midler, fredelige eller ufredelige. Det finnes ikke noen "parlamentarisk
vei til sosialismen". Folket og ikke stortinget må ta makta. Det må opprette sitt eget demokrati, som samtidig er diktatur over kapitalen, og gjøre slutt på alle klassemotsetninger for godt.
FRAM FOR DET REVOLUSJONÆRE PARTIET.
Det store flertallet - det arbeidende folket
- har styrke nok til å knuse kapitalismen.
Men for å kunne utnytte styrken sin trenger
det en organisert fortropp, et virkelig kommu-

nistisk parti som er væpna med arbeiderklassens revolusjonære teori, marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning. Bare et slikt
parti, som består av klassens mest framskredne krefter og som har oppsumert erfaringene
av 13O års klassekamp, kan lede og samordne
kampen for sosialismen. Et slikt parti vil
også kunne bruke stortinget som en talerstol
for arbeiderklassen og avsløre det som borgerskapets redskap til å opprettholde utbyttinga
av arbeidsfolk. Og da vil klassebevisste arbeidere igjen ha et parti å stemme på.
SUFs sentralstyre vil understreke at det revolusjonære partiet ikke kan administreres fram
på toppplanet gjennom lure listekombinasjoner
og valgopplegg langt over hodene på arbeidsfolk.
Det kan bare skapes fra grunnen av, gjennom
grundige studier og ved samvirke av alle revolusjonære krefter i arbeiderbevegelsen. Bare.
slik kan partiet gro røtter i folket og bli
et virkelig redskap i kampen for sosialismen.
BOIKOTT HØSTENS STORTINGSVALG!
FRAM FOR ARBEIDERKLASSENS KOMMUNISTISKE PARTI
- VÆPNA MED MARXISMEN-LENINISMEN-MAO TSETUNGS
TENKNING!

Lenin:
Om parlamentarismen
Utvegen fra parlamentarismen består naturligvis ikke i å avskaffe de representative
institusjonene og valgprine :.ppene, men i å
forvandle de representative institusjonene
fra prateklubber til "arbeidende" institusjoner.
Rikdommens allmakt er sikrere i den demokratiske republikken fordi den ikke er avhengig
av en dårlig politisk posisjon for kapitalismen. Den demokratiske republikken utgjør de
best mulige omgivelser for kapitalismen, og
derfor er kapitalismens makt så sterk at intet skifte av personer, institusjoner eller
partier innen den borgerlige demokratiske
republikken rører ved denne makta.
Man må ytterligere konstatere at Engels med
den største bestemthet kaller den alminnelige stemmeretten et verktøy for borgerskapets herredømme. Den alminnelige stemmeretten,
sier han, i det han tydelig tar det tyske
sosialdemokratiets lange erfaring i betraktning, er
"målestokken på arbeiderklassens modenhet. Mer kan og kommer den aldri
til å være i den nåværende staten."
Småborgerlige demokrater i stil med våre sosialrevolusjonære og mensjeviker, såvel som
deres legemlige brødre, alle sos :_elsjåvinister og opportunister i Vest-Europa, venter "mer" av den alminnelige stemmeretten.
De trur sjøl, og innbiller folket, den falske oppfatning at den alminnelige stemmeretten "i den nåværende staten" virkelig er i
stand til å gi uttrykk for det arbeidende
flertallets vilje og trygge dens gjennomføring.

"Betegnende for det borgerlige demokratiet er,
på grunn av hele dets natur, en abstrakt eller
formell stilling til spørsmålet om likestilling i det hele tatt, iberegnet den nasjonale
likestillingen. Under skinn av likestilling
for den menneskelige personlighet generelt
proklamerer det borgerlige demokratiet en
formell eller juridisk likestilling mellom
eiendomsbesitte ren og proletaren, mellom utbytteren og den utbyttede, og derigjennom
utsettes de undertrykte klassene for et grovt
bedrageri. Likestillingsideen, som selv er
en gjenspeiling av vareproduksjonsforholdene,
forvandles av borgerskapet til et kampmiddel
mot klassenes avskaffelse under foregivende
av at det skulle råde absolutt likestilling
mellom de menneskelige individene. Kravet om
likestilling får virkelig mening bare i samband
med kravet om klassenes avskaffelse." (Opprinnelig utkast til teser i det nasjonale og koloniale spørsmålet for den Kommunistiske Internasjonalens 2.kongress, Verker i utvalg bd.2)

"Kommunen erstatter borgersamfunnets falske og
råtne parlamentarisme med institusjoner der
tanke- og diskusjonsfriheten ikke utarter
bedrageri, for parlamentsmedlemmene må selv
arbeide, selv sette de lovene de lager ut i
praksis, selv kontrollere de praktiske følgene,
selv stå direkte ansvarlig overfor sine velgere.
De representative institusjonene står tilbake,
men parlamentarismen som et særskilt system med
en oppdeling i lovgivende og ' , tøvende virksomheter, med en privilegert stilling for de privilegerte, finnes ikke her. Uten representative
institusjoner kan vi ikke forestille oss demokratiet, ikke engang det proletariske demokratiet, men uten parlamentarismen kan og må vi
det, om ikke vår kritikk av borgersamfunnet
bare er tomme ord for oss; om vårt arbeid for
å ta makta fra borgerskapet er alvorlig og
oppriktig ment og ikke en "valg"frase for å
fange arbeidernes stemmer...."
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«Radikalismen
-en inngrodd last»
SUF har stilt parolen BOIKOTT HØSTENS STORTINGSVALG. men det er også andre som snakker
om en slags "valgboikott". Anarkister, "radikalister o g 5Fs hippieungdom skriker "Spy i
valgurnene". Deres prat om å "boikotte stortingsvalget" betyr i realiteten: "boikott alle stortingsvalg".
Sjøl om disse gruppene er små og ubetydelige
og uten evne til å få realisert sine dagdrømmerier, behandler vi synsmåtene deres her for
å vise at SUFs riktige boikott-linje er prinsippielt forskjellig fra "radikalistenes".
Den formen for "anti-parlamentarisme" som våre
dagers anarkister bobler over av er den samme
formen for "anti-parlamentarisme" som Lenin
polemiserte mot i "Radikalismen - kommunismens
barnesykdom". Det er derfor på sin plass å minne om hva Lenin skreiv. For det første til
spørsmålet om parlamentarismen har "overlevd
seg sjøl historisk":
"Parlamentarismen har historisk "overlevd seg
selv". Det er propagandistisk sett riktig. men
alle vet at det fra propagandaen og til den
praktiske seier ennå er meget langt. Om kapitalismen kunne man allerede for mange årtier
tilbake med full rett erklære at den historisk
hadde "overlevd seg selv", men det opphever på
ingen måte nødvendigheten av en meget lang og
meget hårdnakket kamp på kapitalismens jordbunn. Parlamentarismen har "historisk overlevd
seg selv" i verdenshistorisk betydning, dvs
den borgerlige parlamentarismes epoke er avsluttet, proletariatets diktaturs epoke er begynt.
Det er ubestridelig. Men den verdenshistoriske
målestokk regner med årtier. 10 eller 20 år
før eller seinere, det er fra den verdenshistoriske målestokks synspunkt likegyldig, det
er fra verdenshistoriens standpunkt en bagatell, som det ikke engang er mulig tilnærmelsesvis å beregne. Men nettopp derfor er det en
hårreisende teoretisk feil å påberope seg den
verdenshistoriske målestokk i et spørsmål om
praktisk politikk."
At parlamentarismen tjener den norske monopolistklassen og er en særlig form av det borgerlige diktaturet, er en sannhet som vi kommunister aldri må unnlate å propagere, men vi
må samtidig ha disse orda av Lenin helt klart
for oss. Dessuten er det viktig å understreke
forskjellen på at parlamentarismen har "overlevd seg sjøl historisk" og at den har "overlevd seg sjøl politisk" som både tjue-åras
"venstrefolk" og våre dagers anarkister babler
om. Lenin tilbakeviste også denne påstanden på
en glimrende måte:
"Har parlamentarismen "politisk overlevd seg
selv"? Det er et helt annet spørsmål. Hvis det
hadde vært tilfelle, da ville "venstrefolkene"
hatt en sikker posisjon. men dette må bevises
gjennom den mest omhyggelige analyse, og "venstrefolkene" forstår ikke engang hvordan den
For
analysen skal gripes an.
kommunistene i Tyskland har parlamentarismen
selvfølgelig "politisk overlevd seg selv", men
det gjelder nettopp ikke å betrakte det som er
overlevd for oss, snm overlevd For klassen,
som overlevd for massene. Nettopp her ser vi

atter at "venstrefolkene" ikke har dømmekraft.
at de ikke forstår å opptre som klassens parti, som massenes parti. Dere er forpliktet
til ikke å synke ned til massenes nivå, til
nivået hos de tilbakeliggende lag av klassen.
Det er ubestridelig. Dere er forpliktet til å
si dem den bitre sannhet. Dere er forpliktet
til å nevne deres borgerlig-demokratiske og
parlamentariske fordommer med deres rette
navn. men samtidig er dere forpliktet til nøkternt å vurdere nettopp hele klassens (og ikke
bare dens kommunistiske avantgardes), nettopp
hele den arbeidende masses (og ikke bare dens
framskredne elementers) faktiske grad av bevissthet og modenhet.
Selv om det ikke er "millioner" og "legioner",
men bare nanske enkelt en temmelig betydelig
minoritet blant industriarbeiderne som følger
de katolske prester, blant landarbeiderne som
følger godseierne og storbøndene, så framgår
det herav ubestridelig at parlamentarismen i
Tyskland ennå ikke har overlevd seg selv, at
deltakelsen i parlamentsvalgene og i kampen
på parlamentstribunen er en absolutt plikt for
det revolusjonære proletariats parti, nettopp
for å oppdra de tilbakeliggende lag i sin
egen klasse, nettopp for å vekke og opplyse
den uutviklete, forkuete og uvitende masse på
landsbygda, så lenge er dere forpliktet til å
arbeide innenfor dem, nettopp fordi det enno'
finnes arbeidere som prestene og livet i ra\,nekrokene på landet har fordummet. Ellers risikerer dere ganske enkelt å bli pratmakere '
Men ikke bare var det feilaktig i datidas
Tyskland å hevde at "parlamentarismen har o,,rlevd seg sjøl politisk". Lenin viser at det
også var feil inntil november 1917 i Russla-d!
Ja, han viser at sjøl noen få uker etter so , jetrepublikkens seier var "deltakelsen i det borgerlig-demokratiske parlament ikke bare uten
skade for det revolusjonære proletariatet, men
(gjorde det) lettere for det å bevise for de
tilbakeliggende masser hvorfor slike parlamenter fortjener å bli jagd fra hverandre, at
den (gjorde) det lettere å jage dem fra hverandre, at den (lettet) den "politiske overvinnelse" av den borgerlige parlamentarismen".
Skulle det ikke da i høgste grad være feil å
"ta avstand fra ethvert parlamentarisk arbeid"
i dagens Norge? Jo, ganske visst! "men", vil
noen si, "SUF går jo inn for boikott av høstens
stortingsvalg. Hva er det egentlig som skiller
dere fra "radikalistene"?" Til dette vil vi
ganske enkelt svare: Vi tar ikke prinsippielt
avstand fra arbeid i borgerlige parlament til
enhver tid. Tvert om, så ser vi som marxistleninister at også den parlamentariske kampen
til sine tider kan og må være en del av det
proletariske partiets våpenarsenal. A ta prinsippielt avstand fra revolusjonært parlamentarisk arbeid er i virkeligheten å ta avstand
fra masselinja. Det er i dag, i den nåværende
situasjon , hvor det ikke finnes noe marxistisk-leninistisk parti som kan innordne den
parlamentariske kampen i klassekampen forøvrig,
at vi oppfordrer til valgboikott. Det finnes
ganske enkelt ikke noe parti å stemme på.
(Sjøl om et slikt parti finnes vil det også
-->
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Inn1 eiing ••
I sin polemikk mot den revisjonistiske herskerklikken i Kreml har Kinas KP ført fram
ei 13ng rekke glimrende analyser av de viktigste spørsmåla marxist-leninister må ha
klarhet i. Blant disse dokumentene, som er
skrevet under rettleiing av formann Mao,
finner vi blant annet Forslag til Generallinje for Verdens Kommunistiske Partier, brev
om Spørsmålet om Stalin, om Krig og Fred og
om Den Proletariske Revolusjonen. Det er fra
det sistnevnte brevet som blei skrevet i 1964
vi har henta de to avsnitta som er gjengitt
nedenfor. De gir i fortetta form et utmerkt
uttrykk for det marxistisk-leninistiske
synet på de prole .t3riske revolusjonen, på
parlamentarismens funksjon, og de klarlegger
hvilken rolle det parlamentariske arbeidet
spiller for den revolusjonære rørsla.

AVVISINGA AV DEN rn
TIL SO.'

Brevet peker på at det proletariske partiet
"under visse forhold" sjølsagt skal "ta del
i den parlamentariske kampen for å avsløre
borgerskapets reaksjonære ' .<31'akter, skolere
massene og for å hjelpe til med å samle revolusjonens styrke".
Og det er klart; når SUF og de andre norske
marxist-leninistene går inn for boikott av
høstens stortingsvalg, så er det ikke ut fra
en prinsipiell motstand mot parlamentarisk
kamp. men det er ut fra en konkret analyse
av den konkrete situasjonen: 1) Det finnes
ikke noe revolusjonært parti i Norge i dag.
2) Det finnes ikke representert på noen liste folk som i valgkampen vil avsløre reformistene 3g , ' evisjonistene i ledelsen for
SF/NKP og holde fram den røde marxistiskleninistiske fana. Stemmegiving for noen av de
eksisterende partiene v..i derfor nødvendigvis måtte ses på som stemmer avgitt til disse partienes offisielle linje. 3) Det er
heller ikke ønskelig å stable på beina en
"radikal frontliste" av noe slag, fordi
a) Det ville spre kreftene som bør være konsentrert om oppbygginga av det marxistiskleninistiske partiet og annet revolusjonært
arbeid. b) Det ville gi. folk falske illusjoner og i realiteten være å støtte "teorien"
om at det går an for arbeidsfolk "å oppnå
noe gjennom Stortinget". c) Det ville være
å kaste blår i øynene på folk, slik at mange
ville tru: "Aha, dette er det revolusjonære
partiet!" d) Det ville ikke være noen marxistisk-leninistisk kontroll over ei slik liste. Dermed ville den uunngåelig forfalle til
"parlamentarisk kretinisme".
Den linja KKP trekker opp i dette spørsmålet
betyr derfor i Norge i dag bare en ting:
BOIKOTT STORTINGSVALGET 1969! Dette er ei
riktig linje. Det er en marxistisk-leninistisk linje.

INEWNW

Ideen om den "parlamentariske vei" som ble
framsatt av revisjonistene i den II. Internasjonale ble
grundig gjendrevet av Lenin
og brakt i vanry for lenge siden. men i Krustsjovs øyne ser det ut som den parlamentariske
vei plutselig har fått gyldighet etter 2. verdenskrig.
Er dette sant? Sjølsagt ikke.
3egivenheter siden 2. verdenskrig har nok en
gang vist at borgerstatens hovedbestanddel er
væpnet makt og ikke parlamentet. Parlamentet
er bare et ornament og et skjermbrett for borgerskapets herredømme. A ta i bruk eller forkaste det parlamentariske system, å gi parlamentet større eller mindre makt, å benytte seg
av den ene eller den andre valglov - valget
mellom disse alternativene dikteres alltid av
borgerherredømmets behov og interesser. Så
lenge borgerskapet kontrollerer det militære
og byråkratiske apparatet, er det enten umulig
for proletariatet å oppnå et "stabilt flertall
i parlamentet" ved valg, eller dette "stabile
flertall" er upålitelig. Å gjennomføre sosialismen gjenom "den parlamentariske vei" er komplett umulig og bare bedragersk prat.
Omtrent halvparten av kommunistpartiene i de
kapitalistiske land er fremdeles illegale.
Siden disse partiene ikke har noen lovlig status, er det selvfølgelig ikke tale om at de
kan vinne flertall i parlamentet.
Spanias Kommunistiske Parti, f. eks.., lever
under hvit terror og har ingen mulighet til
å delta i valg. Det er patetisk og tragisk at
spanske kommunistledere som Ibarruri skulle
følge Krustsjov og gå inn for "fredelig overgang" i Spania.
I de kapitalistiske land der kommunistpartiene
er lovlige og kan delta i valgene, legger de
borgerlige valglovene så mange urettferdige
hindringer i veien at det er ytterst vanskelig
for kommunistpartiene å vinne et flertall av
stemmene under et borgerlig styre. Og skulle
de likevel få et flertall av stemmene, kan bor
gerskapet hindre dem i å få et flertall av
parlamentsplassene ved å revidere valglovene
eller på andre måter.
De franske monopolkapitalistene har for eksempel revidert valglovene to ganger siden 2. verdenskrig, og i hvert tilfelle forårsaket en
kraftig nedgang i antallet av Frankrikes Kommunistiske Partis parlamentsmedlemmer, I parlamentsvalgene i 1946 fikk FKP 182 plasser. men
i valget i 1951 resulterte monopolkapitalistenes endringer i valglovene i en skarp nedgang i
FKP's plasser til 103, dvs. de tapte 79 plasser.

44001S.

"RADIKALISrfiEN

forts. fra foregåerde side

kunne oppstå situasjoner der en valgboikott er
det eneste riktige. Men vi skal ikke ta opp
det her.) Når det marxistisk-leninistiske partiet er skapt vil det sjølsagt ta i bruk den
parlamentariske kampen så lenge den er et
tjenlig redskap.

Men før det marxistisk-leninistiske partiet
kan ta den parlamentariske kampen i bruk som
en del av alle de kampfdrmer det må nytte, så
må det marxistisk-leninistiske partiet skapes.
Derfor stiller SUF ved sida av parolen BOIKOTT HØSTENS STORTINGSVALG også parolen FRAM
FOR DET MARXISTISK-LENINISTISKE PARTIET!
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[ret må knuses
MRLAMENTARISKE VEI)
YALISMEN
I valget i 1956 fikk FKP 150 plasser. Men før
parlamentsvalgene i 1958 reviderte monopolkapitalistene valglovene igjen, med det resultat
at antallet FKP-representanter sank drastisk
til 10 - dvs. FKP mistet 140 plasser.
Selv om et kommunistisk parti under visse omstendigheter skulle få et flertall av setene i
parlamentet eller delta i regjeringen som resultat av en valgseier, ville ikke dette forandre parlamentets eller regjeringens borgerlige karakter - ennå mindre ville det bety en
knusing av det gamle og opprettelse av et nytt
statsmaskineri. Det er absolutt umulig å frambringe en grunnleggende samfunnsmessig forandring ved å stole på borgerlige parlamenter eller regjeringer. Med statsmaskineriet under sin
kontroll kan det reaksjonære borgerskapet annullere valg, oppløse parlamenter, utelukke
kommunister fra regjeringen, illegalisere kommunistpartiet og falle tilbake på brutal makt
for å undertrykke massene og de progressive
krefter.

Begivenheter siden 2. verdenskrig har også vist
at dersom kommunistledere tror på den parlamentariske vei og faller som offer for den uhelbredelige sykdommen "parlamentarisk kretinisme"
vil de ikke bare ikke komme noen vei, men de vil
uunngåelig synke ned i revisjonismens hengemyr
og ødelegge proletariatets revolusjonære sak.
Mellom marxist-leninister på den ene hånd og
opportunister og revisjonister på den andre
har det alltid vært en grunnleggende forskjell
i hvilken holdning de inntar til de borgerlige
parlamentene.
Marxist-leninistene har alltid hevdet at under
visse omstendigheter skal proletariatets parti
delta i den parlamentariske kampen og benytte
sec' av parlamentet som plattform for å blottstille borgerskapets reaksjonære natur, for å
oppdra massene og hjelpe til å samle revolusjonær styrke. Det er feilaktig å nekte å benytte
denne legale formen for kamp når det er nødvendig. Men proletariatets parti må aldri sette
parlamentarisk kamp i stedet for proletarisk
revolusjon eller nære den illusjon at overgangen til sosialismen kan oppnås ved den parlamentariske vei. Det må til alle tider konsentrere seg om masse-kamper.
Lenin sa:

For eksempel støttet Chiles Kommunistiske Parti
i 1946 det borgerlige Radikale Parti i en valgseier, og en koalisjonsregjering ble dannet med
kommunistisk deltakelse. På det tidspunkt gikk
lederne for Chiles Kommunistiske Parti så langt
som til å beskrive denne kapitalistkontrollerte
regjeringen som en "folkets demokratiske regjering": Men på mindre enn ett år tvang borgerskapet dem til å forlate regjeringen, satte i
gang massearrestasjoner av kommunister, og illegaliserte kommunistpartiet i 1948.

Det revolusjonære proletariatets parti må ta
del i den borgerlige parlamentarismen for å
opplyse massene - noe som kan gjøres under valgene og i kampen mellom partiene i parlamentet.
Men å begrense klassekampen til parlamentarisk
kamp, eller å betrakte den sistnevnte som den
høyeste og avgjørende form, som alle andre
kampformer må underordnes, betyr i virkeligheten å desertere til borgerskapets side og gå
imot proletariatet. ("The Constituent Assembly
Elections and the Dictatorship of the Proletariat, Moskva 1954, s. 36).

Når et arbeiderklassens parti degenererer og
blir leiesvenn for borgerskapet, kan borgerskapet tillate det å ha flertall i parlamentet
og danne regjering. Dette er tilfelle med de
borgerlige sosialdemokratiske partiene i visse
land. Men den slags ting tjener bare til å
sikre og befeste borgerskapets diktatur; det
forandrer ikke, og kan ikke på minste måte forandre proletariatets stilling som en undertrykt og utbyttet klasse. Slike kjennsgjerninger er bare ytterligere bevis på den parlamentariske veiens bankerott.

Han anklaget revisjonistene i den II. Internasjonale for å jage etter parlamentarismens
skygge og for å prisgi den revolusjonære oppgaven å gripe statsmakta. De forandret det proletariske partiet til et valgparti, et parlamentarisk parti, et haleheng til borgerskapet
og et redskap til å opprettholde borgerskapets
diktatur. Ved å kjempe for den parlamentariske
veien kan Krustsjov og hans følgesvenner bare
møte den samme skjebne som den som møtte revisjonistene i den II. Internasjonale.

DEN VOLDELIGE REVOLUSJONEN
Hele arbeiderbevegelsens historie forteller
oss at anerkjennelsen eller ikke-anerkjennelsen av voldelig revolusjon som en universell
lov for proletariatets revolusjon, av nødvendigheten av å knuse det gamle statsmaskineriet
og av nødvendigheten av å erstatte borgerskapets diktatur med proletariatets diktatur alltid
har vært vannskillet mellom marxismen og all
slags opportunisme og revisjonisme, mellom proletariske revolusjonære og renegater fra proletariatet.
Ifølge marxismen-leninismens grunnleggende læ-

resetninger er spørsmålet om statsmakta nøkkelspørsmålet i enhver revolusjon. Og nøkkelspørsmålet i den proletariske revolusjon er
spørsmålet om å gripe statsmakta og knuse det
borgerlige statsmaskineriet med vold, å opprette proletariatets diktatur og erstatte den
borgerlige staten med den proletariske staten.
marxismen har alltid erklært at voldelig revolusjon er uunngåelig. Den påpeker at voldelig revolusjon er det sosialistiske samfunnete
jordmor, den eneste måten å erstatte borgerska-
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Historisk sett fører alle reaksjonære krefter som befinner seg på randen
av utslettelse, en siste desperat kamp mot de revolusjonære kreftene.
— MAO TSE-TUNG —

pets diktatur med proletariatets diktatur på,
og en allmenngyldig lov for den proletariske
revolusjonen.

regjert av kapitalen. ("Slutord til punktet
"Om den socialdemokratiske avvikelse i vort
parti", liærker, København 1955, bd. 8, s.255.)

Marxismen lærer oss at staten selv er en form
for vold, Statsmaskinens hovedbestanddeler er
hæren oo politiet. Historien viser at alle
herskende klasser er avhengige av vold for å
opprettholde sitt herredømme.

Kan en grunnleggende forandring av den borgerlige samfunnsordnin g oppnås uten en voldelig
revolusjon, uten proletariatets diktatur?
Stalin svarte:

Proletariatet ville sjølsagt foretrekke å komme til makta med fredelige midler. Men overveldende historisk bevismateriale viser at de
reaksjonær e klassene aldri gir fra seg makta
frivillig, og at de alltid er de første til å
bruke makt for å undertrykke den revolusjonære
massebevegelsen og for å sette i gang borgerkrig, og at de på den måten setter væpnet kamp
på dagsordenen.
Lenin har sagt at "uten borgerkrig har ennå ikke en eneste stor revolusjon i historien vært
i stand til å vinne fram, og uten borgerkrig
har ikke en eneste alvorlig marxist forestilt
seg overgangen fra kapitalisme til sosialisme."
("Prophetic Words", Collected Works, Moskva
1965, bd. 27, s. 494)
Me stare revolusjonene i historien som Lenin
viser til, innbefatter den borgerlige revolusjon. I denne borgerlige revolusjon styrter en
utbytterklasse en annen, og likevel kan den
ikke gjennomføres uten borgerkrig. I enda
større grad er dette tilfelle med den proletariske revolusjonen, som er en revolusjon for
å avskaffe alle utbytterklasser og utbyttersystemer.
Angående det faktum at voldelig revolusjon er
en almengyldig lov for den proletariske revolusjon. påpekte Lenin gang på gang at "mellom
kapitalismen og sosialismen ligger det en lang
periode med "fødselsveer" - at vold er alltid
det gamle samfunnets fødselshjelper". ("Feer
of the collapse of the Old and the Fight for
the New", Collected Works, Moskva 1964, bd 26,
s. 400.), at borgerstaten "kan ikke bli avløst
av den proletariske stat (proletariatets diktatur) gjennom "bortdøen" men som alminnelig
regel bare gjennom en voldelig revolusjon,"
og at "nødvendigheten av systematisk å oppdra
massene i dette og nettopp dette synet på den
voldelige revolusjon ligger til grunn for
hele Marx' og Engels' lære." (Staten og revolusjonen, Ny Dag 1968, s. 57-58.)
Stalin sa også at proletariatets voldelige
revolusjon, proletariatets diktatur, er "en
uunngåelig og uunnværlig forutsetning" for
overgangen til sosialismen i alle land som er

"8yensynlig ikke. A tro at en slik revolusjon
kan bli gjennomført fredelig, innenfor ramma
av det borgerlige demokratiet, som er tilpasset borgerskapets herredømme, betyr at man enten er gått fra vettet og mistet all menneskelig evne til å forstå, eller at man grovt og
åpent har forkastet den proletariske revolusjonen. ("Om spørsmålene i leninismen",
Spørsmål i leninismen, Oslo 1952, s. 107.)
Idet han baserte seg på marxismen-leninismens
teori om voldelig revolusjon og det nye erfaringene fra den folkedemokratiske revolusjon
ledet av proletariatet, uttalte Mao Tsetung
den berømte læresetning at "den politiske
makt ligger i geværet".
Kamerat Mao Tsetung sa:
"....Revolusjoner og revolusjonære kriger er
_uunngåelige i et klassesamfunn, og ... uten
dem kan det ikke oppnås noe sprang i samfunnsutviklingen, de reaksjonære herskende klassene
kan ikke bli styrtet og folket kan ikke vinne
den politiske makta." ("Om Motsigelsen", Oslo
1959.)
Han fastslo:
A erobre makta med våpen i hånd, å løse spørsmålet ved hjelp av krig, er den sentrale oppgaven og der høyeste form for revolusjon. Dette
marxist-leninistiske prinsippet for revolusjon har allmen gyldighet, for Kina og for alle andre land. (Problems of War and Strategy,
Selected Military Writings, lommeutg. Peking
1968, s. 269.)

Han fastslo videre:
"Erfaring i klassekampen i imperialismens æra
lærer oss at det bare er ved geværets makt at
arbeiderklassen og de arbeidende massene kan
slå det væpnete borgerskapet og godseierne; i
denne forstand kan vi si at bare med geværer
kan hele verden omdannes." (samme sted s. 275).
For å summere: Voldelig revolusjon er en almengyldig lov for proletariatets revolusjon. Det
te er et fundamentalt prinsi p p i marxismenleninismen. Det er i dette ytterst viktige
spørsmålet Krusjtsjov forråder marxismen-leninismen.

Enhver kommunist må innprente seg den sannhet at «den politiske makt
ligger i geværet»,
Mao Tse-tung.
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T
DEMOSTRASJONSFRIHÉ
N
FOR HVEM?
Grunnlovens § 100 heter det...Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkesomhelet
Gjenstand ere Enhver tilladte." Dette er den
borgerlige statens uthengsskilt og vakre fasade når det gjelder ytringsfriheten og dermed også friheten til å demonstrere. Dette
høres jo liberalt og demokratisk, men...
Som vi veit så er ikke borgerstatens polerte
overflate noe som helst annet enn ei polert
overflate. Når vi gransker under poleringa
finner vi noe helt annet.
Friheten til å demonstrere er begrensa av en
haug tåkete, formelle vendinger. "Opptog med
faner og klingende spill er ikke tillatt uten
etter politiets tillatelse", "...offentlig ro
21 orden må ikke forstyrres". Og sjølsagt må
ikke den hellige alminnelige trafikkavviklinga
hindres. Dette er hovedinnholdet i en del paragrafer i bl. a. politivedtektene. Det er
"klassepurken" som skal bestemme når det skal
være frihet til å demonstrere, og sjølsagt også hvor. Nå kan jo tvilere si at politiet er
svært imøtekommende - de lar jo demonstrantene demonstrere så sant de søker om tillatelse. For det første så er ikke dette helt riktig.
I Oslo er det vanlig at vi får formell tillatelse, sjøl om vi har et fer.skt eksempel på det
motsatte: Gruppa til Kamp mot Fascistisk Film
søkte om å få arrangere en demonstrasjon mot
fascistfilmen "The Green Berets", og fikk tillatelse til å komme med 10 - ti - transparenter og litt fler til å holde dem." Fra andre
steder i landet har vi flere eksempler på at
politiet forhaler saken, forsøker å utnytte
våre eventuelle manglende juridiske kunnskaper, eller endog forsøker å presse og true på
ulike måter.
For det andre - sjøl om politiet som oftest
gir tillatelse, så er det fordi den "liberale"
borgerstatens lakeier ikke liker å vise sin
fascistiske karakter tydelig ved å nekte tillatelse. Dette er de jo nødt til å gjøre
skriftlig. Men det fins andre måter å forby/
ødelegge en demonstrasjon på. Og her er vi
ved hovedpunktet - hva betyr den hellige ytringsfriheten - demonstrasjonsfriheten - i
praksis? Jeg skal vise dette ved hjelp av eksempler:
Først ett fra Oslo - i forbindelse med 1.maitoget i år.
Før demonstrasjonen hadde Rød Fronts arrangementskomite organisert et ordensvern. Ledelsen
for ordensvernet og representanter for 1.maikomiteen hadde før 1. mai et møte med politiledelsen. På dette møtet blei det inngått en
avtale om at politiet skulle ta seg av motdemonstranter og provokatører som på ulike måter
kunne tenkes å forsøke å ødelegge det lovlige
arrangementet som de revolusjonære elementene
i arbeiderklassen og andre progressive hadde
organisert 1.mai - demonstrasjon og torgmøte.
Politiet skulle også, sjølsagt, passe på at
motdemonstrantene ikke foretok seg noe som
kunne skade deltakerne i arrangementet, m.a.o.
passe på deres sikkerhet. Men hva opplever vi
under demonstrasjone r og på torgmøtet? Jo, at
motdemonstranter for det første forsøker å

r.

organisere hylekor for å overdøve talerne og
tiltrekke seg oppmerksomheten. For det andre
- og farligere - at motdemonstrantene kaster
råtten frukt. jordklumper, stein og røykbomber. Ikke nok med det, de kasta også syltetøyglass fylt med maling, noe som i verste
fall kunne blitt mordvåpen. Hva gjør politiet?
Holder de sin del av avtalen? Nei, det gjør
de (sjølsagt) ikke. Ordensvernet ber politiet
gang på gang om å fjerne provokatørene og viser til de livsfarlige våpnene de bruker. Men
nei, det eneste svaret de får er at dette er
opp til ledelsen. Og hvor er så ledelsen? Nei,
det veit de ikke. Når ordensvernet greier å
lokalisere ledelsen får de bare høre at politiet har for lite mannskap og kan ikke gjøre
noe! Her må det sies at enkelte av de menige
politifolka viste en progressiv holdning, men
de kunne ikke gjøre stort mot den klart reaksjonære og fascistiske politiledelsen.
Det må være helt klart at motdemohstrajonen
var en ulovlig demonstrasjon. Hva ville skjedd
om progressive elementer hadde laga en ulovlig
demonstrajon og kasta mordvåpen met en gjeng
fascister? Vi har sett tidligere hvordan politiet behandler lovlige demonstrasjoner, så det
er lett å tenke seg hvilke metoder de da hadde
brukt.
Som sagt blei ei røykbombe kasta inn i folkemengden. Den lå der og freste og spydde sur og
skadelig røyk, mens politiet sto og glodde på
den.
Da var det at en tilskuer, i "hellig vrede",
greip røykbomben og kasta den tilbake til fascistmobben. Da greip politiet inn! Og arresgreip denne mannen, og ikke provokatøren som
opprinnelig hadde kasta svineriet.
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eksempel er også henta fra Oslo. Det
gjelder Solidaritetskomiteen for Vietnams 20.
aprildemonstrasjon. Her fløy også de fascistiske . motdemonstrantene langs demonstrasjonen
og kasta maling, stein, jord osv. Politiets
motorsykler og hester holdt seg langs toget
for å hindre at demonstrantene skulle forsvare seg mot overgrepene. Hvis ordensvernet
forsøkte å forsvare deltakerne i demonstrasjonen, så gikk politiet til angrep på ordensvernet og ikke på provokatørene. Etter demonstrasjonen spurte en av ordensvernets ledere
politiledelsen om hvorfor de ikke jagde vekk
motdemonstrantene som satte togdeltakernes
liv, helse, og klær i fare. Da svarte denne
"lovens tro tjener" (ikke arbeiderklassens-rettferdighetens) at for , t første hadde
politiet for få folk (ca. ,0). For det andre
så måtte politiet holde seg langs toget for å
beskytte (?) dette, da politiet visste at svært
mange av motdemonstrantene hadde stein og andre
farlige saker i lommene. Politiet visste at
motdemonstrantene hadde forskjellige kastevåpen på seg. Politiet foretok seg ingenting
overfor motdemonstrantene."Klassepurk"?

"KLASSEPURK":
Under demonstrasjonen mot fascistfilmen
"the Green Berets" hadde politiet minst 6070 mann ute. Av disse var det 25-30 som stilte
med politiets nye utstyr, hjelmer, skjold og
langkøller. Da hadde de ikke noen vanskeligheter med å skaffe folk.
Disse eksemplene viser at snakket om ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet er bare borgelig
tåkeprat. Her er det snakk om frihet for borgere, ikke for arbeiderklassen.
Den borgelige staten og deres lakeier, politiet, avslører seg gang på gang. Dette er en

god ting. Vi merka dette tydelig på Stortorget
i Oslo 1. mai, og fikk flere eksempler på at
folks bevissthet blei høyna i kampens hete.
Ett eksempel var den kameraten som kasta røykbomben tilbake til fascistene. Her er to andre
eksempler: En mann kommer bort til ordensvernet
mens det forsøker å få politiet til å gjøre
noe og sier henvendt til politiet:"Jeg har
aldri vært enig med disse folka når de har kalt
dere for klassepurk, men etter å ha sett hvordan dere forsvarer denne fascist-yngelen så
forstår jeg det utmerket". Ett annet eksempel
som det forekom flere av: En eldre mann kom
bort til ordensvernet og sier at hvis vi har
tenkt å gå til anmeldelse av politiet så vil
han mer enn gjerne møte som vitne.
Erfaringene fra disse demonstrasjonene og
andre aksjoner viser tydelig at fler og
fler innser statens tydelige klassekarakter.
Vi ser også at den revolusjonære bevegelsen
knytter fler og sterkere bånd til massene,
og at støtta fra massene utvikler seg.
Det skulle være tydelig nok etter disse eksemplene at politiets formelle tillatelse ikke
er annet enn spillfekteri, og de i praksis
motarbeider de progressives aksjoner og demonstrasjoner.
For å oppsummere kan vi si at demonstrasjonsfriheten ikke er noe annet enn borgerklassens/
fascistenes rett til å ødelegge arbeiderklassens manifestasjoner, enten denne retten
utøves av politiets organiserte fascisme,
eller av ungfascistenes mer spontane reaksjon.
Vi-dere må vi kunne trekke den slutningen at
politibeskyttelse for demonstranter ikke er
noe annet enn borgerstatens beskyttelse mot
demonstrasjoner som bekjemper den og kan avsløre den.

(SIVILFORSVARET) SKAL VERNE
BORGERSTATEN MOT FOLKET
Kamerat Tron øgrim møtte i "retten" for å ha
nekta å møte til sivilforsvarstjeneste den 24.
juni i år. Fordi det i praksis var umulig for
ham å få lagt fram sitt syn i "retten" ville
han heller ikke gi denne farsen et demokratisk
alibi ved å bli der. I stedet la han fram ei
erklæring og gikk. Vi bringer utdrag fra erklæringen:
"JEG NEKTER

A

SVARE FOR "RETTEN"

Jeg har ikke møtt til tjeneste i sivilforsvaret.
Jeg har nektet å godta en bot for dette.
Sivilforsvarets formål framstilles i den offisielle "reklamen" som humanitær hjelpevirksomhet ved katastrofer. Men i virkeligheten er
sivilforsvaret i tilfelle krig eller borgerkrig underordnet politiet. Det kan brukes til
å undertrykke folket på politiets ordrer, dersom folket ønsker å gjennomføre tiltak som ikke
passer for overklassen (monopolkapitalen). Et
ferskt eksempel på dette så vi i Dagbladet sist
mandag. Her uttrykte sivilforsvarssjefen sin
vilje til å hjelpe politiet, dersom politiet
ikke på egen hånd klarer å undertrykke framtidige demonstitsjoner mot den amerikanske
fascist- pro pagandafilmen "The Green Berets".
Sivilforsvaret er en del av overklassens voldsapparat: Hæren, opprørspolitiet osv. Dette

voldsapparatet skal ikke framst beskytte folket
mot en ytre fiende (eller mot katastrofer) det er overklassens ytterste beskyttelse mot
folket, mot arbeiderne.
Som kommunist, som en som stiller seg på arbeiderklassens side på grunnlag av Mao Tsetunge tenkning, vil jeg bekjempe dette undertrykkelsesapparatet oe alt annet som er mot
folkets interesser."
"Altså: Jeg nekter å gå i overklassens tjeneste
- jeg bekjemper overklassens voldsapparat. Overklassen anklager meg for dette. Et annet redskap for overklassen - staten ved Justisdepartementet, storting, regjering osv. - lager de
lovene jeg skal dømmes etter. Et nytt redskap
for overklassen "retten", skal dømme meg etter
overklassens lover.
I mitt tilfelle er disse lovene laget så snedig
at jeg ikke har "rett" til å la være å møte i
sivilforsvaret, uansett hvilken begrunnelse
jeg måtte ha. "Retten" skal bare ta stilling
til om jeg var syk, død eller hadde annet
"lovlig" forfall.
Dette viser klart at jeg ikke kan vente noen
form for "upartisk" eller "rettferdig , ' dom.
Jeg er dømt på forhånd - hele "rettssaka" er
en farse.

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

Lærdommer av
enhetsfront
mot m sen
På oppfordring fra Oslo-arbeide?fies aksjon
mot moms, streika omtrent 50 000 arbeidere
som et ledd i kampen mot MOMSEN. Det blei
holdt demonstrasjoner ei rekke større steder.
Fagforeninger som i generasjoner har blitt
forkrøplet av sosialdemokratiet, stilte under
klassekamp-paroler.
MigAMIIMEIM
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HVA GlORDE AKSJONU 1 MULIG?
Aksjonen omkring den 21/5 var militant, politisk riktig og fikk stor oppslutning. I bakgrunnen for dette finner vi ei rekke nøye sammenhengende krefter, hvorav vi kan ta for oss
tre avgjørende faktorer.
De forverra forholda for arbeidsfolk.
Momsen er et ledd i monopolkapitalens offensiv
mot arbeidsfolk, og kommer i tillegg til andre
tiltak for økt utbytting av arbeidsfolk. Fordi
de fleste har tidligere erfaringer om slike
tiltak, blir prat am "modernisert skattesystem"
gjennomskuet. Folka på plasser der det hadde
vært tidsstudier og rasjonalisering, ulovlige
streiker etc., var ofte særlig militante og
entusiastiske. Deres politiske bevissthet var
høyna av erfaringer fra deres egne aksjoner.
marxist-leninistenes agitasjon mot momsen.
SUF's utdeling av moms-brosjyra her hatt meget
stor betydning. Den har utviklet den umiddelbare motstanden mot momsen rundt om på arbeidsplassene, gitt mange et mer helhetlig syn på
momsen, og vanskeliggjort DNA's og borgerpressas forsøk på å spre forvirring. På plasser
hvor brosjyra hadde blitt delt ut tidligere,
var det lettere å få vedtak om streik den 21/5.
De fleste av dem som tok initiativet til aksjonen hadde lest brosjyra først. Dessuten har
unektelig den direkte kontakten med marxistleninister hatt stor betydning.
3. Aksjonens frontkarakterer og dens organisatoriske oppbygging.
Initiativet til moms-aksjonen ble tatt på
grunnplanet; av et medlemsmøte i Oslo Stein-,
Jord- og Sementarbeiderforening. Det blei
gjort vedtak om å henvende seg til bygningsarbeidernes stedsstyre som støtta aksjonen og
innkalte til et åpent møte den 7/4. På dette
møtet blei det vedtatt å lage en aksjon mot
momsen som i første rekke skulle arrangere en
demonstrasjon samtidig med en politisk streik.
Alt dette skjedde uten at folk på pampeplanet
i de politiske partiene var innblandet. Det
var aktivister på grunnplanet som startet'iarbeidet og som beholdtkontrollen over det.
På det åpne møtet blei det valgt et aksjonsutvalg som på grunnlag av vedtaka på møtet
bestemte den politiske linja og leda det praktiske arbeidet.
Utvalget var med ett unntak (et medlem av faglig studentfront), sammensatt av fagorganiserte. Politisk hadde utvalgsmedlemmene forskjellig tilknytning; SUF, NKP og DNA.

Medlemmene av aksjonsutvalget anså seg som bundet av vedtaka til det møtet som hadde valgt
dem, og underordna eventuelle politiske hensyn
dette. Partiene hadde ingen del i danninga av
fronten og sto da også uten særlige muligheter
til å innvirke på den politiske linja siden.
Dette at fronten var en aksjonsenhet på grunnplanet eg var av viktig forutsetning for det
enhetlige samarbeidet innen utvalget, og gjorde det mulig å kjøre ei linje utad som ga brei
tilslutning uten å være resultatet av partipolitisk hestehandel. Eventuelle partipolitiske
hensyn som i en "front" på topplanet kanskje
ville ha blitt det vesentlige, blei her skjøvet til side som uvedkommende, aksjonen begrensa seg til å angripe moms på den mest mulig effektive måte.
••••••111.,

MARXIST-LENINISTENES ARBEID I AKSJONEN.
n1110nIiiel.fflo=111n0101r

Marxist-leninistene spilte en ledende rolle
både i den politiske utvikling av aksjonen
og i det praktiske arbeidet. Dermed menes ikke
at de "kuppa" aksjonen og kom med politiske
diktater i aksjonsutvalget, men at de i kraft
av sin organisasjon kunne påta seg oppgaver
som krevde mye arbeid, at de i kraft av sin
politiske skolering kunne legge fram forslag
som fikk tilslutning.
Utviklinga av den politiske linja- skjedde ikke
ved at en skjulte politiske motsetninger og
dreiv opportunistisk manipulering. En diskuterte seg fram til enighet med motsetningene
som utgangspunkt. Både på møter i fagforeninger og i aksjonsutvalget forekom det at ML-erne
satte fram forslag som først møtte hard motstand, men som etter grundig diskusjon blei
vedtatt i skjerpa form! Fronten utvikla seg
ved at de ledende elementene på kameratslig
vis dro til seg de mellomliggende og bekjempa
motstand innen de tilbakeliggende gruppene.
Deretter kunne aksjonen trappes opp.
Det er meget viktig å legge merke til at fordi
- ikke på tross av - at SF- og NKP-pampene sto
utafor, blei det skapt en virkelig brei front.
I stedet for som i andre " t verr p olitiske" å
hestehandle på topplanet, blei det her - på
grunnplanet - et enhetlig samarbeid.
SUF-hetsen som pampa vanligvis rir på mista i
moms-aksjonen mye av sin virkning, særlig i
aksjonsutvalget og i de mest aktive fagforeningene. Ved å drive praktisk arbeid sammen,
for eksempel ved å dele ut løpesedler ved samme fabrikkport og å demonstrere sammen, oppsto
det i stedet et gjensidig tillitsforhold.
Det var SUF-ere som gjorde storparten av det
praktiske arbeidet i forbindelse med aksjonen.
Ingen andre enn SUF kunne eller ville påta
seg utsendinga av innpå 1000 brev, og spredning og trykking av 150 000 løpesedler. KU,
AUF og SFU holdt seg selvfølgelig langt borte
fra dette arbeidet.

Forts. side 35
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MOMSEN
OG KRISA
I KAPITALISMEN
Forslaget om overgang til merverdiskatt er et
typisk overflatefenomen. Det er visse krusninger på overflaten som ved et nøyere studium
avslører hvordan monopolkapitalismen utvikler
seg i dypet. For å forstå hva momsen egentlig
innebærer og hva den sier om utviklingen, må
vi ha klart for oss noen grunnleggende trekk
ved den kapitalistiske økonomien og de grunnleggende trekk ved moms-systemet. Hvis vi ikke
har dette klart for oss, vil vi gå vill i endringsforslag og mer uvesentlige detaljer og
det er da umulig å bekjempe momsen på en riktig måte. La oss derfor begi oss litt ned i
dypet.

Teoretisk grunnlag
a) Hvem skaper verdier.

Det teoretiske grunnlaget for den økonomiske
utvikling som fører til at momsen er blitt
nødvendig, er i grunnen ganske enkelt. Alle
verdier skapes av arbeiderne, bøndene, fiskerne og de arbeidende intellektuelle. Til arbeiderne regnes her også de fleste funksjonærer.
Unntatt er som regel de aller høyeste. Disse
klassene og gruppene omskaper råstoff og utfører tjenester ved sitt arbeid og derved tilfører de verdi til ting som ellers ville vært
fullstendig ubrukelige og verdiløse. Arbeid
skaper altså alle verdier i samfunnet. I det
kaåi
kapitalistiske samfunnet skapes disse verdiene på en spesiell måte. De skapes ved at
en klasse, kapitalistklassen, eier og kontrollerer det som arbeideren og funksjonæren
(arbeiderklassen) arbeider med. Kapitalistklassen eier også det produkt som arbeiderklassen ved sitt arbeid skaper, og i tillegg
eier den faktisk også arbeiderne i det tidsrommet som arbeiderne virker for kapitalisten, dvs. 42 1/2 time pr. uke pluss overtid.
Pga. sine enorme kapitalresurser kontrollerer, dirigerer og utbytter . de største kapitaleierne: monopolkapitalistene, alle andre lag i samfunnet, ikke bare arbeiderklassen, men også bønder, fiskere og mindre
kapitalister.

Fordelingen av verdiene.
Som alle arbeidsfolk vet får de ikke selv
hele verdier av det de skaper. Denne verdien deles i to deler. En del kaller vi lønn
Ø en annen del kaller vi profitt. Kapitalist
ene forsøker stadig å holde profitten så høy
som mulig, mens arbeidsfolk forsøker å holde
lønningene så høye som mulig. Når kapitalistens profitt øker, vil det altså si at arbeideren blir hardere presset enn før i forhold
til den lmnn han får (tidsstudier, rasjonalisering), eller lønna blir ganske enkelt
mindre. økt lønn og mindre arbeidspress betyr mindre profitt for kapitalisten. For at
kapitalismen skal gå bedre må altså arbeidsfolk presses hardere og hvis arbeidsfolk skal
få det bedre må kapitalistene få mindre profitt i forhold til lønnsutgifter. For virkelig å få sikret arbeidsfolksinteresser, må
arbeiderklassen og alle som har felles interesser med den, rydde vekk hele profittsystemet, altså kapitalismen.

Krisen i kapitalismen.

For at kapitalismen skal gå godt, må ikke
lønningene være for høye. Hvis lønningene
stiger blir det jo mindre profitt til kapitalistene. Men samtidig vil folks kjøpekraft
i forhold til den samlete produksjon av varer minske når lønningene presses ned i forhold til profitten. Når kapitalistene på et
eller annet vis går til større angrep på
lønningene enn vanlig og klarer å øke profitten sin ved lønnsreduksjon, så minsker de
samtidig folks kjøpekraft og ødelegger derved
for seg selv. Det nytter jo ikke om varene er
produsert aldri så billig og i aldri så store
mengder dersom kapitalisten ikke får solgt
dem. Her ser vi tydelig rammene for den kapitalistiske produksjonsmåten. For å fornye,
forbedre og utvide sin stadig økende kjempekapital i form av maskiner, fabrikker, skip,
kontorer osv. trengs enorme summer. For å
skaffe disse summene må kapitalen holde arbeiderklassens lønninger på et stadig lavere
nivå i forhold til profitten. Utbyttersystemet stiller dermed opp sine egne grenser
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„Å løfte på en stein bare for å slippe den
på sine egne føtter -

som må overskrides dersom utviklingen av den
egentlige velferd skal kunne begynne for
alvor.

Hovedtrekkene ved momssvstemet
og sammenhengen med krisa
Moms-systemet har følgende hovedtrekk:
Statens inntektet i form av skatter skal
økes.
Større deler av statens inntekter skal
overføres til kapitalen, særlig til monopolkapitalen.
c) Arbeiderklassen, andre vanlige forbrukere som bønder , fiskere, studenter osv.
og mindre kapitalister skal overta de
byrder som for de store innen næringslivet blir til lettelser.
ded siden av disse hovedtrekk er det et meget viktig moment til. Hovedtrekkene tilhører
særlig utviklingen på litt lengre sikt. På
svært kort sikt vil de midlertidige overgangsordninger delvis motvirke hovedtrekkene i s
selve moms-systemet. Det er på dette plan
debatten mellom regjeringspartiene og sosialdemokratene finner sted. Folkets oppmerksomhet skal festes ved de midlertidige ordninger og krangelen om dem, mens selve momssystemet innføres under den overflatiske røyk
teppepropaganda.
For å rydde vekk røykteppet er det nødvendig
å se moms-systemet i sammenheng med krisen i
hele verdens og i Norges kapitalistiske økonomi.

NOEN TREKK AV VERDENSØKONOMIEN.

I verdensmålestokk produserer monopolkapital,
middelstore og mindre kapitaler allerede så
mye varer at det er umulig å få omsatt alle
sammen på "normalt" vis. Det som gjør at kapitalismen fremdeles kan eksistere, er at det
militære forbruk har øket kolissalt, at store
deler av industrien i verden går under sin
, fulle kapasitet, at der fremdeles er rom for
ennå større kapitalgiganter og at arbeidsfolk
over hele den kapitalistiske verden utbyttes
stadig hardere. Noen tall fra verdensøkonomiens krumtapp, USA, kan vise dette. I 1929 var
utgiftene til USA's "forsvar" 0,7% av bruttonasjonalproduktet (en betegnelse som de borgerlige økonomer kommer fram til ved på borgerlig vis å måle verdien av alle varer og
tjenester som blir skapt i en nasjon pr. år.)
I 1939 var prosenten 1,4, altså en forholdsvis liten økning. Men i 1957 (allerede før
Vietnam-krigen) var prosenttallet oppe i
10,3 til "forsvaret" av bruttonasjonalproduktet. I dag er tallet selvfølgelig ennå mye
høyere. Kapasitetsutnyttelsen i USA's indus-

tri var i 1963 kun 4/5 av hva den var i 1950.
Den beregnete reelle arbeidsløshetsprosent
(arbeidsløse i % av arbeidsstyrken under full
sysselsetting) øket fra 4,9% i 1955 til 10,4%
i 1963. Når det gjelder de stadig større
kapitalsammenslutninger finner vi hundrevis
og tusenvis av eksempler pr. år i den kapitalistiske verdens økonomiske tidsskrifter og
aviser. Når det gjelder utbytting av arbeidskraften kan vi ta ett aktuelt eksempel fra
Bergensområdet. Arne fabrikker hadde tidligere en arbeidsstyrke på opp i 1100 ansatte.
I dag er det ca. 400 arbeidere igjen. Disse
produserer like nye som de 1100 gjorde før.
Hver mann produserer altså nye mer profitt
for bedriften enn før. Alle kan finne liknende eksempler fra sitt distrikt.
FRA VERDENSØKONOMI TIL NORGES ØKONOMI.

Innen dette verdensbilde strir den norske
kapitalismen med sine særegne problemer som
selvfølgelig hengeer sammen med og gjenspeiler utviklinger i verdensøkonomien. Av disse
problemene kan vi nevne: a) synkende egenkapital i et stort antall norske bedrifter,
b) for små enheter, c) et jordbruk som i særlig grad hindrer storkapitalens vekst.
I Stortingsmelding 39 (1967-68) "Om visse
strukturproblemer i norsk industri” finner k.
følgende: "En indikasjon på de underliggende
problemer er den dårlige lønnsomhet og beskdne egenkapitaldannelse i et stort antall
norske bedrifter"(s.6)."Det er et generelt
trekk ved strukturen i norsk industri at der
i internasjonal sammenligning er preget av
mindre bedrifter. Dette gjelder såvel de
enkelte produksjonsenheter som finansielle
enheter (dvs. banker og andre finansinstitusjoner. Min merknad, T.V.)(s.6) "Et annet
særtrekk ved norsk industri er den beskjedne
grad av vertikal integrasjon". (dvs, sammenslutninger som går fra produksjonsledd til
salgsledd. Min kommentar ,T.V.)(s.7) "Uansett
hva årsakene måtte ha vært til den beskjedne
grad av vertikal integrasjon i Norge, er det
utvilsomt i dagens situasjon en svakhet at
det ikke foreligger en større grad av slik
sammenheng innen norsk industri."(s.7)
"Eiendomsstrukturen i det norske skogbruket
skaper visse problemer ved rasjonalisering
av driften. Av landets over 120 000 skogeiendommer har over 50 000 et areal på mellom 100
og 250 dekar". (s.15) Når det gjelder å løse
stukturproblemene som de kalles, anbefales
følgende resept. 1) Sammenslutning av bedrifter. 2) Forskning og produktutvikling.(med
3) Utvikling av salg og
hjelp fra Staten)
markedsføring. 4) Be dre bedriftsledelse.
5) Norsk kapital bør etablere seg utenlands.
(som Munch, Borregaard, Schøtt osv.). Vi avslutter det hele med følgende:"Den langsiktige løsning må ligge i at egenkapitaltilgangen til industrien på forskjellige måter kan
økes betraktelig", (s.39)(Min understrekning,
T.V.) Når det gjelder jordbrukets rolle som
bremse på monopolkapitalens utvikling er til-
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takene i Vestlandsplanen et godt eksempel på
hvordan den hindringen skal ryddes unna. I
1968 . var det 65 000 som var sysselsatte i
jordbruket på Vestlandet: Tallet skal reduseres til 6.-parten og planen er at de ca.
50 000 som blir tvunget fra gård og grunn
skal bli billig arbeidskraft i industrien i
de såkalte vekstsentra. Som vi skal se henger
dette nøye sammen med den nye skatteordningen,
•

andre "vesener" skal svekkes i slik grad at
folket begynner å "røre" på seg. Den midlertidige ordning med mindre statsinntekt er på
lengre sikt en umulighet. Disse problemene,
og dermed behovet for inntekter, øker også i
takt med statens voksende hjelp, spesielt til
monopolkapitalen, men også til mindre kapitaler. Dermed er vi over på den andre påstanden.

n1n1n1101•1n[•n••

LITT OM MOMS-SYSTEMET OG EEC.

Både regjeringspartiene og DNA satser på å få
Norge inn i EEC. Hvis vi kommer inn i EEC er
vi traktatforpliktet til å innføre det fullstendige merverdisystem. Med det fullstendige
merverdisystem får vi bare skatt på det endelige forbruk. Utenlandske aksjeselskaper som
etablerer seg i Norge vil på linje med andre
"norske" selskaper få store lettelser i selskapsskatten. Moms-systemet er nemlig lagt opp
spesielt med henblikk på at de store monopolkapitalgigantene skal få best mulige vilkår
innenfor et størst mulig område.

STATSMONOPOLKAPITALISME.

De virkemidlene som monopolkapitalen før har
brukt er likevel ikke nok. Selv mange av de
største kapitaler blir etterhvert for små til
å kunne drive "lønnsomt" uten hjelp. Den siste formen for kapitalisme, statsmonopolkapitalismen, er i full blomstring. Staten må tre
støttende til og til slutt overta når kapitalen ikke ved sitt eget "frie personlige initiativ" kan klare seg. Momsen som skattesystem er
nettopp et tegn på at denne utviklingen er
kommet særlig langt. monopolkapitalen vil
helst la det se ut som om arbeidslønnen ikke
går tilbake (da blir jo arbeidsjolk opprørske),
derfor bruker den skattesystemet til å lure de
pengene som arbeideren tror han har tjent, ut
av arbeiderens lommer og tilbake til kapitalistens sekk. Dette triks klarer monopolkapitalen ved å bruke sitt redskap, staten, enten
regjeringen er "borgerlig" eller sosialdemokratisk. Hvem som administrerer monopolkapitalens stat, de "borgerlige" eller sosialdemokratene, er likegyldig, momsen blir innført i
alle tilfelle.

Analyse av «skattepakken»

1. Vi vil la monopolkapitalens stat selv bevise dette ved at vi undersøker "Innstiling
fra Skattekomiteen av 1966 (Sandbergkomiteen)
og Odelstingsproposisjonene 17-20 (1969/70).
Samtidig vil vi la andre dokumenter tre støttende til der det trengs. Det vi skal se på er
med andre ord hele regjeringens skattepakke og
litt til.
Den første påstanden er at statens inntekter
skal økes. Dette går klart fram av Regjeringens langtidsplan. Staten inntekter må økes
hvis ikke den "offentlige fattigdom" skal ta
slike proporsjoner at hele sosialvesenet og

Utviklingen har allerede i lengre tid
gått mot større statlig hjelp til kapitalen
ved overføringer fra vanlige skattebetaleres
lommer til kapitalen. Istedenfor å minske
og vi må jo
lønnen, øker staten skattene
alle betale skatt med glede, for den går til
alles felles beste. Denne hjelpen har gått og
går f.eks. gjennom Distriktenes Utbyggingsfond, Nord-Norge-fondet, Selskapet for industrivekstanlegg og gjennom de statlige forsknings- og utviklingskontakter. Alle disse institusjoner har vært i kraftig vekst siden de
ble opprettet. Men storkapitalen er ikke fornøyd. I Bergens Privatbanks kvartalskritt '69,
nr. 1 finner vi monopolkapitalens offisielle
kommentar til en del av denne saken ved underdirektør Harald Henriksen:"Det kan neppe være
tvil om at dersom målsettingene for distriktsutbyggingen skal kunne oppfylles, vil det bli
nødvendig å gjøre bruk av betydelig sterkere
virkemidler enn de som har vært nyttet hittil.'
(s. 45)

9.010nnnn
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Skattepakken, en gave til monopolkapitalen.
På denne bakgrunn blir følgende saker i momssystemet og ellers i pakken, mer forståelig:
"Det fullstendige merverdisystem tilsikter i
første rekke bare å beskatte det endelige
forbruk. Det rammer derfor ensidig det innenlandske konsum, idet en av hovedhensiktene med
systemet er å frita næringslivet for avgiftsbelastnino."(Sandbergkom.ved1.1,s.50).

Skatt på (aksje)selskaper til staten og kommunene.
Under det skattesystemet som vi har i dag
betaler selskaper 19 skatt til kommuner, 30%
til staten og en inntektsavgift til Skattefordelingsfondet på 3-5% av den del av inntekten som overstiger 20 000 kroner. Til dette
kommer særskatten til utviklingshjelp.(an
skatt som nå i stadig større grad blir brukt
til å hjelpe selskapene selv, når de oppretter datterselskaper i utlandet). Tilsammen
betaler altså selskaper bortimot 55% i skatt
av sin oppgitte inntekt.

.--•n••n•n11

Etter den nye skatteordningen er:
"Depatementet - foreløpig blitt stående ved
at inntektskatten for aksjeselskaper m.v.
tilsammen ikke bør utgjøre mer enn 50% av inntekten".(0t.ere.19,s.2) Fra og med 1.januar
neste år blir så selskapene sin inntektskatt
til staten nedsatt fra 30 til 20%. Som en følge av dette vil den samlete selskapsskatten
komme til å gå ned fra ca. 55% til under 50%.
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LAGE VANSKER, LIDE NEDERLAG, LAGE VANSKER
IGJEN OG LIDE NEDERLAG IGJEN... HELT FRAM TIL
UNDERGANGEN, — DET ER DEN LOGIKK IMPERIALISTENE OG DE REAKSJONÆRE VERDEN OVER FØLGER
NÅR DE TAR SEG AV FOLKETS SAK, OG DE VIL ALDRI
SVIKTE DENNE LOGIKKEN.
— FORMANN MAO

Fradrag for utbytte.
Videre får selskapene delvis fradrag i inntekten som tilsvarer det som de betaler ut i
utbytte til aksjonærene sine. Næringslivet
selv ønsker selvfølgelig å få fradrag i inntekt for alt som de betaler i utbytte, men
fordi dette ville vært helt katastrofalt for
visse kommuners inntekter (Meland, Meløy, Moland. Orlda. Sauda. Sunndal, Tinn, Valle,
Vefsn, Ardal), så beslutter departementet at
fradraget bare skal gjelde statsskatten og
ikke kommuneskatten. Aksjonærene på sin side
må betale inntektskatt av sine aksjeinntekter.

Formueskatten.
Selskapene får også en stor lettelse i formuesskatten. "Depatementet er - blitt stående
ved den løsning at formuesskatt utskrives bare
på aksjeverdiene, og at selskapene helt blir
fritatt for å svare skatt av formue". Hva dette betyr forstår vi når vi får vite at aksjenes verdi som regel bare er halvparten til 3/4
av den virkelige formuen sin verdi. Departementet fremhever her helt riktig at de tidligere nevnte kommuner vil bli hardt rammet av
denne omleggingen, og departementet foreslår
derfor "selvfølgelig" en kompensasjonsordning - og vi kan alle tenke oss fra hvem sine
lommer den kompensasjonen skal komme.

Særavgiften på investeringsvarer.
I dag betaler næringslivet 13,64% i oms på
innkjøp til driften (investeringer osv) akkurat som alle andre skattebetalere. Under den
omsen som vi har nå lar det seg vanskelig
gjøre å frita næringslivet fra avgift. Derfor
sier Finansdepartementet i ot.prp. nr.17. s. 42:
"Den internasjo rla1,3 utvikling går i retning av
nasjonale avgiftssystemer som gjør det mulig
å frita næringslivets innkjøp av driftsmidler
og investeringsvarer for omsetningsavgift.
Gjennomføringen av merverdiavgift i andre land
er da også i vesentlig grad begrunnet i ønsket
om å etablere en ordning som gjør det relativt
enkelt å frita slike varer for omsetningsavgift." "Det vil i forbindelse med gjennomføringen av merverdisystemet også være mulig å
etablere en ordning med hel eller delvis beskatning av driftsmidler og investeringsvarer.
Som nevnt tidligere f Jtsettes det gjennomført slike midlertidige ordninger i forbindelse med innføringen av merverdiavgift i VestTyskland, Nederland og Belgia."(s.43) Nå er

det slik at monopolkapitalen trenger et fullstendig merverdisystem der all investeringsavgift faller bort. Men da ville staten tape
1/4 (ca. 1 milliard kroner) av sin skatteinntekt og et slikt tap kan ikke i en håndvending bli overført til vanlige lønnsmottakere.
Her må en gå fram med list og lempe. Departementet foreslår derfor at: "I den nåværende
finansielle situasjon er det nødvendig stort
sett å opprettholde den totale inntekt som
gjeldende avgift på investeringsvarer representerer."(s.48) Men det heter videre at: "En
slik beskatning vil representere et brudd på
de generelle prinsipper som merverdisystemet
bygger på (tenk det), og på bakgrunn av den
internasjonale utvikling og utformingen av
dette avgiftssystem i andre land , vil det
kunne være betenkelig med fortsatt beskatning av investeringsvarene i Norge."(s.48-49)
Departementet tar sikte på inntil videre å
opprettholde en særbeskatning av investeringsvarer m.m."Og deretter foreslås en særavgift
på 11%. (Mot før 13,65)
"Fremme" av distriktsutbyggingen.
I Ut.prp. nr . 20 "Om lov om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbyggingen" finner
vi kanskje de flotteste eksemplene på hvordan
det nye skattesystemet skal tjene storkapitalen.
Bedrifter vil ikke etablere seg i såkalte utkantstrøk fordi det ikke er tilstrekkelig
lønnsomt. De nye skattereglene skal gjøre det
lønnsomt. Finansdepartementet sammenfatter '
sine forslag slik (0t.prp. 20,s.5): "Finansdepartementet er når det gjelder de skattemessige virkemidler som bør brukes blitt stående ved særregler om fondsavsetninger og
visse gevinster og særlige avskrivningsregler.
Dertil vil departementet foreslå tatt i bruk
som nytt virkemiddel i distriktsutbyggingspolitikken en ordning med refusjon av investeringsavgift i utbyggingsområdene."
Her har vi altså 1) særregler om fondsavsetninger og visse gevinster, 2) særlige
avskrivningsregler, 3) refusjon av investeringsavgift i utbyggingsområdene. La oss se
litt på hva dette betyr.
1) Fondsavsetninger:(Qt.prp. nr . 20,s.6)
"Når det gjelder deni n skattefrie" andel A,g
fondsavsetningene foreslås denne betydelig
forhøyet, i forhold til Nord-Norgeloven fra
25% til 45%, i forhold til loven av 9.juni
1961 fra 15% til 35%." Dette betyr at alle avsetninger til fonds som bedriftene gjør er
helt skattefrie i første omgang. Hvis de brukes til investeringer innen 5 år betaler man
da i Nord-Norge skatt av 55% av det beløp som

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

investeres - altså en stor skattelette for de
bedrifter som vil investere i de såkalte "utviklingsområder."
2) Særlige avskrivningsregler: Det blir vedtatt at det åpnes adgang til å begynne å avskrive driftsmidler før driftsmidler eller
anlegg er tatt i bruk. Dette gjaldt før bare
for Nord-Norge, Nå for alle uviklingsområder.
3) Refusjon av investeringsavgift: Vi kan
her bare sitere et avsnitt fra Ot. prp. nr .
20, s. 6.
"Departementet har funnet å burde
ta opp forslag om at kongen skal ha adgang
til å treffe vedtak om refusjon av investeringsavgif,t, Skal en bedrift etablere seg
eller utvide i et utbyggingsområde, vil det i
mange tilfplle kunne ta tid før investeringene viser overskudd.
I denne tid vil bedriften ha mindre nytte avlempninge'r i den
direkte beskatning, mens fordeler som tilstås
bedriften uavhengig av den skattepliktige
inntekt vil kunne ha den ønskede utbyggingsmessige effekt."

Spørsmålet om avskrivning.
Skattekomiteen av 1966 fremmet forslag om et
nytt avskrivningssystem for bedrifter, et
system som kalles degressiv avskrivning etter
saldo-metoden. Vi behøver ikke i detalj ta
opp hva dette går ut på, men ifølge Skattekomiteen selv og ifølge Finansdepartementet,
vil en slik avskrivningsordning bety en veldig skattelette for bedrifter - spesielt
store bedrifter som er i kraftig utvikling-fordi det nye systemet vil gi anledningtil en
mye hurtigere nedskrivning av "nyanskaffete
driftsmidler" som det heter.
Om dette systemet sier Fianansdepartementet
at det foreløpig er så mange vansker forbundet med en overgang til det at en bør vente
inntil videre. "Ut fra en samlet vurdering
av de forhold som er nevnt, kommer departementet til den konklusjon at spørsmålet om
en så vidt gjennomgripende omlegging av reg'ene om avskrining iallfall inntil videre bør
(Ot.prp. nr . 18, s. 39)
stilles i bero."

W!EM SKAL BETALE DISSE LETTELSER?

Dette går klart fram dersom vi ser tilbake
til artikkkelens teoretiske del om fordeling
av verdiene og sammenholder dette med følgen"Merverdisystemet synes bedre
de sitat:
egnet enn sisteleddsystemet (omsen) til å
tåle en relativt høy avgiftssats." "På grunn
av sin generelle karakter synes merverdisystemet også bedre egnet til at nye områder
kan trekkes inn under avgiftsplikt." (SandVi har også
bergkomiteen, vedl. 1, s. 89)
sett at ca. 1 milliard kroner i skatt må
overføres til vanlige lønnstakere når den
midlertidige særavgift på investeringsvarer
etterhvert trappes ned til 0%.

propaganda. Vår oppgave er å mobilisere folk
til kamp mot elendigheten og mot alle de som
går inn for moms i en eller annen form.
Momsen er et tegn på at kapitalismen har tatt
enda et skritt på den uavvendelige marsjen
mot sin grav. Overgangen til dette skattesystemet innebærer en kraftig øking i de
statsmonopol-kapitalistiske trekk vi i dag
finner i vår økonomi. Og ifølge marxismenleninismens økonomiske teori er statsmonopolkapitalismen det siste trinnet i det kapitalistiske systems utvikling.
I enden på dette
trinnet, om ikke allerede før, finner vi
revolusjonen, proletariatets diktatur og sosialismen.
Momsen er et nytt kraftig slag mot arbeiderklassen og mot de som har felles interesser
med arbeiderklassen mot monopolkapitalen.
Dette skattesystemet er innlednin g en til en
periode med økende motstand og klassekamp.
I tida som kommer vil også overproduksjonskrisa øke pga. at folks kjøpekraft vil bli
for liten i forhold til den enormt økende
Rasjonaliseringer
produktivitet i industrien.
vil føre til økende arbeidsløshet.
Momssystemet har allerede avfødt forholdsvis
store politiske streiker og arbeider og student-demonstrasjoner. Dette er det objektive
bevis på det vi har sagt ovenfor. Det er for
lenge siden slutt på høykonjunkturen. Sosialdemokratenes, revisjonistenes og andre småborgeres grep om massene er i ferd med å glippe.
For at arbeiderklassen skal kunne frigjøre
seg selv og avskaffe utbyttersystemet må grepet rakne helt og arbeiderklassen må ved
hjelp av sitt eget parti og sin egen ideologi
og kultur storme framover mot frihetens og
sosialismens rike. Derfor er det nå spesielt
viktig å rette et kraftig støt mot sosialI denne saken viser de nemlig
demokratene.
sitt sanne ansikt. Og hva annet kan vi vente
av pampe-aristokratiet ? De øverste DNA/LOpampene hadde jo i 1967 en gjennomsnittlig
skattbar inntekt på ca. 60 000 kroner.
(Mentsen 73 000, Aspengren 78 500, Høydahl
64 500, Bratteli' 92 300, Gerhardsen 74 2oo,
Lange 85 400 osv.) Dette er ikke arbeidsfolk,
dette er byråkratpamper som blir bestukket av
monopolkapitalen for å holde arbeiderklassen
innenfor de rammer som denne kapitalen kan
godta.
TIL KAMP MOT MONOPOLKAPITALEN!
TIL SAMLET KAMP MOT MOMSSYSTEMET!
TIL KAMP MOT ALLE SOM VIL INNFØRE MOMSSYSTEMET!
TIL KAMP FOR FOLKETS LEVESTANDARD!

Terje Valen

KJØP OG LES

Sammenfat ning

KLASSEKAMPEN
marxist-leninistisk arbeideravis

I denne artikkelen har vi lagt spesiell vekt
på å trekke fram det som er viktig å vite om
momsen i arbeiderklassens kamp mot monopolka p italen, dens statsapparat og dens løpegutsosialdemokrater og revisjonister. Vi
te-r:
har ikke tygget opp igjen alt det vi kan lese
i alle dagsaviser og . i Regjeringspartienes og
DNA's (litt forskjellige) propagnda om momsen.
Det er ikke vår oppgave å drøvtygge fiendens

Abbonement bestilles fra : Klassekampen,
Tveita postkontor, Oslo 6. Postgiro 20 66 99.
Årsabbonement koster kr 15.00.
Gruppeabbonement gir prisreduksjon.
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NEDERLAG FOR "FIDELISMEN"
FRA SIDE 5
Det blir slått fast at arbeider-bonde alliansen er den pillaren som en nasjonal frigjøringskamp må bygge på for å etablere en
demokratisk folkeregjering som kan føre den
anti-føydale og anti-imperialistiske kampen.
Den mest utbytta klassen, den bolivianske arbeiderklassen og dens fortropp, Bolivias Kommunistiske Parti.

m-1 Gnistan
MÅNEDLIG MARXISTISK-LENINISTISK ARBEIDERAVIS:
Abonner gjennom

Folkekrigen er den metoden som det bolivianske folket må føl g e for å vinne seier. Ved
denne rettferdige krigen vil folket bli i
stand til å fordrive imperialistene og de reaksjonære, knuse det reaksjonære statsapparatet og opprette et statsapparat som tjener
folket. Som formann Mao Tsetung sier: "Å ta
makta ved våpenmakt, avgjøre spørsmålet med
krig er den sentrale oppgaven og den høgeste
formen for revolusjon. Dette marxistisk-leninistiske prinsippet for revolusjon gjelder
universalt."

Danelius Bokhandel,
Husargatan 41 A,
Gøteborg C.
Årsabonnement svenske kroner 15.
Utgitt av KFml.

Marxistisk Forum
TEORETISK TIDSSKRIFT FOR KFml.

Programutkastet peker på en rekke prinsipper
som avgjør den væpna kampen:
kampen må rettes mot folkets fiender; im p erialistene og de Bolivianske herskerne som
er støtta av dem. Denne kampen skal løse to
fundamentale motsigelser:
Motsigelsen mellom imperialismen og det bolivianske folket og motsigelsen mellom massene
av de fattige og mellomlaga på landsbygda og
i byene på den ens sida og byråkratkapitalismen oo de reaksjonære som behersker statsmakta på den andre sida.

Abonner gjennom
Peterson,
Studentstaden 10 II,
Uppsala.

En annen fundamental forutsetning for seieren
i folkekrioen er at man stoler fast på bondemassene under ledelse av proletariatets revolusjonære avantgarde. Ved sitt antall og
graden av utbytting som de lider under er
bøndene en naturlig alliert for arbeiderklassen og de vil være hovedkraften når det gjelder å føre folkekrigen. Kamerat Lin Piao
har slått fast: "For å vinne seier i folkekrigen må man stole hovedsakelig på bøndene."
Proletariatet kan ikke frigjøre seg uten å
stå sammen med bøndene, og bøndene kan heller
ikke frigjøre seg uten å stå sammen med arbeiderklassen. Erfaringene fra geriljaen i de
sørøstre deler av Bolivia ("Che"-folka oa.)
har til fulle vist riktigheten av denne marxistisk-leninistiske tesen om bøndene, for
geriljastyrkenes hovedfeil var at den• neglisjerte bøndenes rolle, ikke klarte å vinne
deres støtte og ikke dreiv intenst politisk
arbeid blant dem.

Årsabonnement svenske kroner 10.

Tidskriften

ciarte
ORGAN FOR
SVENSKA CLARTFORBUNDET

For å føre folkekrigen må det finnes en godt
organisert forkehær med høg politisk kvalitet,
en revolusjonær hær sammensatt av revolusjonære arbeidere, bønder og andre patrioter er
den virkelige garantien for forsvaret av folkets interesser. Som formann Mao Tsetung har
sagt: "Uten en folkehær har folket ingenting."

"Om vi har en riktig teori, men endast pratar om den, stoppar in den
i ett fack men inte oms g tter den i
praktiken, då har denna teori, hur
bra den g n må vara, alis ingen betydelse."
MAO TSE-TUNG

Folkehæren må anvende folkekrigens strategi
og taktikk. Den må, under ledelse av Partiet,
tilpasse folkekrigens strategi og taktikk til
de konkrete forholda i Bolivia. Denne hæren
må være forberedt på å føre en langvarig krig
mot folkets fiender.

Prenumerera på tidskriften Clart6,
Surbrunnsgatan 43 A, Stockholm VA
Postgiro 25 17 80. Prenumeration
sv.kr, 15:-, stSdprenumeration 25:-,
garantiprenumeration 30:-.

1#

For å drive politisk og militært arbeid blant
massene, er det nødvendig å ha et klart og
bestemt program. Dette programmet må særlig
understreke bondespørsmålet og på det viset
fylke massene av bøndene rundt Partiet og
den nye typen folkets hær.
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AVVISING AV DEN
KONTRAREVOLUSJONÆRE
REVISJONISTISKE LINJA
I ARBEIDERBEVEGELSEN

Skal arbeiderklassen før den overtar den
politiske makt, bare føre legale økonomiske kamper og trygle den herskende klassen om små øyeblikkelige "goder", eller
skal den helt og holdent styrte det reaksjonære styret og ta den politiske makten
i sine egne hender? Det er dette som er
brennpunktet i kampen mellom marxistene
på den ene siden og revisjonistene og
reformistene på den andre siden.
(Folkets Dagblad 19.sept.1967)

,n01•111111n

Lenge etter at den sosialistiske revolusjonen
er gjennomført, vil det finnes reakjonære
krefter som arbeider for å gjeninnføre kapitalismen. Derfor må arbeiderne i et sosialistisk
samfunn stadig kjempe for å konsolidere og
trygge sin makt. For at dette arbeidet skal
lykkes, er r 4ev avgjørende betydning at det
.4.1g politisk linje i fagbevegelføres ei Y
Det følgende er utdrag fra en
sens arb"'
artikkel eiuM omhandler nettopp dette, skrevet
av proletariske revolusjonære i Kinas faglige
landsorganisasjon.
Selv om forholdene i et kapitalistisk land er
totalt forskjellige fra et samfunn der sosialismen er innført, har revolusjonære kamerater i Norge svært mye å lære av det som her
kommer fram. De erfaringer de kinesiske kamerater har gjort i arbeidet for å holde fast
ved og utvikle proletariatets herredømme,
gjelder i stor utstrekning også for revolusjonære kamerater som arbeider for en sosialistisk revolusjon i vårt land. For at arbeider__

klassen her skal kunne oppnå å vinne makta i
samfunnet og skape sin egen stat, er det minst
like viktig å føre ei riktig politisk linje i
det faglige arbeidet. Viktigst av alt er kampen mot økonomismen, syndikalismen, som lar
arbeiderne blindos av kortsiktige, økonomi..:1/4e
"fordeler" i den hensikt at de skal slå seg
til ro med dette og la være å ta makta i samfunnet. Dette er ikke annet enn "sukrede
kuler med sikte på å forsumpe arbeiderklassen."
Mao Tsetung sier:"Det sosialistiske samfunn
dekker en temmelig lang historisk etappe. I
denne etappen fins det fremdeles klasser,
klassemotsetninger og klassekamp, kampen mellom den sosialistiske vei og den kapitalistiske vei fortsetter og faren for kapitalistisk gjenoppretting består fremdeles." Hovedinnholdet i denne kamp er og blir spørsmålet
om den politiske makt, dvs. at proletariatet
med kraft konsoliderer proletariatets diktatur, mens borgerskapet ønsker å styrte det.

Helt siden Folkerepublikken Kina ble grunnlagt,
har det pågått en voldsom kamp mellom de to
linjene i fagbevegelsens arbeid. Kinas
Khrusjtsjov (Liu Shao Shi) og hans agenter
har hardnakket fulgt en kontrarevolusjonær
revisjonistisk linje, de har drevet "fagforeninger for produksjonen", "velferdsfagforeninger" og "hele folkets fagforeninger"
og drevet igjennom syndikalisme. Når alt kommer til alt, består deres onde mål i å bekjempe at Mao Tsetungs tenkning spiller den
ledende rollen i argeiderbevegelsen og i å
føre arbeiderbevegelsen inn på veien til en
gjenoppretting av kapitalismen. Denne kontrarevolusjonære linjen har øvd en livsfarlig
innflytelse og må grundig avvises.

første rekke. Bare hvis arbeiderklassen skaffer seg et fast grep over klassekampen, konsoliderer proletariatets diktatur og fullfører den sosialistiske revolusjon, kan den uavbrutt frigjøre produksjonskreftene, utvikle
produksjonen og sikre seg at nasjonaløkonomien fortsetter å marsjere fram langs sosialismens vei.
Alle revisjonister fra Bernstein, Kautsky og
fram til Tito og Khrusjtsjov, går inn for å
sette "produksjonen i første rekke" og "teknikken i første rekke". De er motstandere av
klassekamp. De definerer samfunnsutviklingen
utelukkende som utvikling av produksjonsmidlene og teknikken, og de nekter å erkjenne at
det er klassekampen som er drivkraften i samfunnsutviklingen. Før arbeiderne overtar den
politiske makt, gir revisjonistene alltid avkall på kampen for maktovertakelse undrr påskudd av at "produksjonen ikke er utviklet".
Når arbeiderne har overyatt den politiske
makt, gjør revisjonistene alt de kan for å
spre de feilaktige parolene om å sette "produksjonen i første rekke" og "teknikken i
første rekke", for på denne måten å forhindre
at den sosialistiske revolusjonen fullføres.
Den meningsløse påstanden av Kinas Khrusjtsjov at "bevegelsen for produksjonen er i
virkeligheten arbeiderbevegelsen" er nettopp
"teorien om produksjonskreftene" som han har
trukket opp fra den gamle og moderne revisjonismes søppeldynge, og som for lenge siden er
blitt avvist. Det er kontrarevolusjonær økonomisme tvers igjennom.

111nIffik

Hovedinnholdet i "fagforeninger for produksjonen" er å avskaffe klassekampen.
Under proletariatets diktatur ligger brennpunktet i kampen mellom de to linjene i
arbeiderbevegelsen i om klassekampen skal
være det ledende prinsippet for arbeiderbevegelsen.
Formann Mao lærer oss at politikkenkommer i
første rekke, den er sjelen i alt. Lenin har
sagt:"Politikken må komme foran økonomien,",
"uten en riktig politisk holdning til spørsmålet vil den klassen det er spørsmål om ikke
være i stand til å holde seg på toppen, og den
vil heller ikke være i stand til å løse sine
produksjonsproblemer."
Det betyr at i forholdet mellom politikken og
økonomien og mellom revolusjonen og produksjonen må politikken, revolusjonen komme i

«81011n11111MINOW

.1111111.10MOW
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"Velferdsfagforeningene" er sukrede kuler med
sikte p å å fersumpe arbeiderklassen.

hele det kinesiske folk. Uten denne kjernen
kan sosialismens sak ikke seire."

Et annet nøkkelspørsmål i kampen mellom de to
linjene under proletariatets diktatur er spørsmålet om hva som skal settes i første rekke politikken eller velferden.

Det proletariske politiske partiet er sammensatt av proletariatets fortropp som er væpnet
med marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning, og det_er 2roletarlatets høyeste organisasjonsform. Bare under ledelse av sin avantgarde kan proletariatet danne en selvstendig
politisk kraft og tre inn i den historiske
etappen av klassekampen hvor det bekjemper den
utbyttingen og trellbindingen de blir utsatt
for fra borgerskapets side. Etter at den politiske makten er overtatt, kan arbeiderklassens
masseorganisasjon bare under partiets ledelse
bli en støtte for sosialismen under proletariatets diktatur.

Formann Mao lærer oss: "Politikken må settes i
første rekke, det er sjelen i alt." "Det politiske arbeidet er livets blod for alt økonomisk arbeid." "Det må drives opplæringsarbeid
i fagforeLl4ngene og blant arbeidermassene, slik
at de blir- l i stand til å forstå at de ikke bare
må se arbeiderklassens øyeblikkelige interesser
og delinteresser samtidig som de glemmer dens
brede interesser på lang sikt."
"Ha omsorg for massenes velferd" heter det i
vår store formann Maos lære. Vårt parti har
bestandig lagt stor omsorg for dagen for arbeidernes og funksjonærenes livsviktige interesser, for massenes velferd. Men først av alt
må vi hjelpe arbeiderne og funksjonærene med
å beskjeftige seg med proletariatets klasseinteresser, med revolusjonens interesser. Vi
må utrettelig høyne arbeidernes politiske bevissthet, slik at de kjemper for kommunismens
høye idealer. Det kinas Khrusjtsjov drev med
var å skjenke ut noen små materielle goder for
å lokke arbeiderne til å glemme å konsolidere
proletariatets diktatur, glemme sin historiske
oppgave, slik at han og hans agenter fikk frie
hender til å gjennomføre sin kontrarevolusjonære sammensvergeelse for å tilrive seg ledelsen i partiet og staten og gjennopprette kapitalismen.
Arbeiderbevegelsens historie viser at streikebrytere av alle typer alltid forråder arbeiderklassens klasseinteresser under påskudd av
"omsorg for arbeidernes velferd". Den kinesiske
arbeiderklassen har høstet denne konkrete erfaring i sin revolusjonære kamp: arbeiderklassens interesser kan bare virkelig trygges såfremt proletariatets diktatur ligger i hendene
på arbeiderklassen.
Kamerat Lin Piao uttrykker dette slik: "Meu
politisk makt har proletariatet og det arbeidende folk alt. Uten politisk makt har de
ingen ting." "A glemme den politiske makt vil
være ensbetydende med å glemme politikken og
marxismens grunnleggende begreper og degenerere til okonomisme, anarkisme og utopisme."
Ved å drive "velferdsfagforeninger" ville
Kinas Khrusjtsjov få arbeiderklassen til å
tenke utelukkende på interessene i øyeblikket
og glemme de grunnleggende interessene og forskjertse sin politiske makt, slik at Kina
igjen ville bli en halvkoloni eller til og
med en koloni.
Syndikalismen tar sikte på å forvandle fagbevegelsen til et "uavhengig kongerike".
Proletariatet og borgerskapet fører en alvorlig kamp om ledelsen i arbeiderbevegelsen for
å kunne avgjøre hvorvidt arbeiderklassens masseorganisasjon skal eller ikke skal akseptere
det proletariske politiske partiets ledelse.
Vår store leder formann Mao lærer oss: "Kinas
kommunistiske parti er kjernen i ledelsen for
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Syndikalismen er en opprtunistisk fraksjonsform og en borgerlig reaksjonær retning innen
arbeiderbevegelsen. Den setter fagforeningene
over og foran proletariatets politiske parti
og betrakter fagforeningene som den eneste formen for ledelse i bevegelsen.
Syndikalisme fornekter det proletariske politiske partiets lederrolle, begrenser arbeiderbevegelsen til økonomisk kamp, er motstandere
av maktovertakelse gjennom politisk kamp, og
forkaster den sosialistiske revolusjon.
Etter oktoberrevolusjonen støttet de russiske
anarko-syndikalistene Trotsky og Bukharin og
trådte fram som "arbeideropposisjonen". De forfektet at de skulle sette "fagforeningene over
alt annet': og at "fagforeningene skal forvalte
alt". I virkeligheten var dette en liten kontrarevolusjonær gruppe som var motstandere av
den sovjetiske statsmakten.
Kamerat Lin Piao sier:" Mao Tse-Tungs
tenkning har ikke vokst spontant fram i det
arbeidene folk" og "der er av vesentlig betydning å gjennomsyre arbeiderne og bønderd
med formann Maos tenkning gjennom skapepde
studium og anvendelse av hans verker. Bare
på denne måten kan det arbeidenes folks åndelige syn forandres og de åndelige krefter
forvandles til en veldig materiell styrke:
Den kamp som har pågått mellom de to linjene
i Kinas arbeiderbevegelse i de siste 18 år
har brakt rike erfaringer for arbeiderbevegelsen under prolitariatets diktatur. Det mest
grunnleggende punkt er ab arbeiderbevegelsen
må betrakte Mao Tse-tungs tenkning som sitt
ledende prinnsipp.
Arbeiderklassens masseorganisasjoner må derfor
sette levende studium og anvendelse av formann
Maos verker i første rekke av alt arbeid og
gjennomsyre arbeidermassene med Mao Tse-tungs
tenkning. Bare ved at dette gjøres er det mulig
å sikre at det erp partiet som leder arbeiderbevegelsen, gjennomfører formann Tisos proletariske revolusjonære linje og motstår alle
former for oppløsningstendenser innen arbeiderbevegelsen som oppstår som følge av borgelige og småborgelige ideer. Bare ved at
dette gjøres blir det mulig å forvandle arbeiderklassens masseorganisasjoner til
en stor skole i Mao Tse-tungs tenkning og
bygge opp en sterk, revolusjonær og kjempende arbeiderklassearme.
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Kampen mot NAT
og sosialimperialismen
er livsnødvendig
for det norske folket
Den andre imperialistiske krigen 1939-45
førte i likhet med den første 1914-18 til at
borgerskapet og herskerklikkene i de mest
framskredne kapitalistiske landa blei nødt
til å feste skrustikka om verdens folk ytterligere for ikke å miste kontrollen.Skrustikkene rundt folkene i Europa blei marshallhjelpa og NATO.
marshallhjelpa sikra USA-imperialismens
kontroll over økonomien i de vesteuropeiske
landa. De nasjonale folkereisningene som etter
krigen i 1945 sto fram som vern mot fortsatt
undertrykking og utbytting, blei utmanøvrert
av imperialistene under påskudd av at det
sosialistiske Srvjetsamveldet under Stalins
ledelse ville slake hele Europa. Ved hjelp av
de sosialdemokratiske og reaksjonære lederne
- som lik Judas er villige til alt for 30
sølvpenger - klarte imperialistene å hindre
at de nasjonale folkebevegelsene i Europa
blei en reell trussel for kapitalmaktas
herredømme.
NATO var en tydelig fortsettelse av løgnpropagandaen om at folkene i Vesteuropa var
truet av en fremmed makt, og trengte beskyttelse av USA. med denne rå og gjennomsiktige
løgnen som unnskyldning, trengte USA-fascistene seg inn, og besatte kommandoposter i de
Vesteuropeiske landa.
I Norge avslørte den sosialdemokratiske
regjeringa så tydelig som overhode tenkelig
at "arbeiderklassens demokratiske rettigheter"
bare er hule fraser i en sosialdemokrats munn.
Med Einar Gerhardsens som leder og statsminister, vedtok Stortinget i 1950 en lov om
krigsberedskap. med denne loven var det klart
at enhver folkereising i Norge mot det borgerlige diktaturet ville bli forsøkt slått ned
og knust av norske eller utenlandske, dvs.
amerikanske tropper. (Om ikke de norske
fascistbajonettene klarte det aleine).
Riktignok påstår Justisdepartementet i Odelstingspr. 78 1950 at "...loven bare vil komme
til anvendelse i situasjoner hvor rikets
selvstendighet eller sikkerhet er truet (dvs.
situasjoner der Norges herskerklasse og kapitalmakta ikke lenger kan sikres rett til utbytting av det norske folket). Departementet
fortsetter "under de forhold som hersker i
verden i dag vil dette" (altså en situasjon
hvor kapitalistdiktaturet er truet) "imidlertid kunne være tilfelle selv om det ikke kan
la seg påvise noen aktuell krigstrussel mot
Norge..." For "I situasjoner med sterk utenrikspolitisk spenning (vil) indre uroligheter
lett bli den gnist som utløser krigen. Sabotasjehandlinger o.l. kan, selv om de tilsynelatende ikke har sammenheng med noen krigstrussel, lett tenkes iverksatt i den hensikt
å bane veien for et fiendtlig angrep eller å

gi en fremmed makt et påskudd til å gripe inn.
At samfunnet har midler i hende til å kvele
en slik aksjon i fødselen vil derfor ha betydning til forebyggelse av krigsfare."Enhver
streik eller annen folkereising vil etter
dette kunne bli slått ned under henvisning
til at aksjonen enten er satt i gang av fremmede makter, eller er ei oppfordring til disse
maktene om å hærta landet. På denne måten vil
alle folkebevegelser av antikapitalistisk
karakter bli forsøkt knust. Den sosialdemokratiske "arbeiderregjeringa" ga altså i 1950
klarsignal for nedslakting av norske arbeidsfolk som ikke ville underkaste seg hverken de
norske eller amerikanske kapitalinteressene.
Dette er sosialfascisme, sosialisme i ord, men
fascisme i gjerninger. Forsvarsdepartementet
slutter også fullt ut opp om unntakslovene.
"Vi lever for tiden "i den kalde krigs
periode" og det er dessverre meget som tyder
på at den nåværende tilstand - om den ikke får
utløsning i en ny verdenskrig - vil fortsette
i lengre tid fremover. Det er nettopp disse
forhold som har gjort det nødvendig å søke
brakt i stand en beredskapslovgivning. Under
disse omstendigheter er det departementets
mening riktig og forsvarlig å ta den konsekvens av situasjonen som de sakkyndige har
gjort." "Avgjørende for departementet har
videre vært at forholdene i verden i dag er
slike at det nærmest synes virkelighetsfjernt å skjelne skarpt mellom krig og fred i
forhold til den strafferettslige reaksjon på
forræderi." "Forsvarsdepartementet vil forøvrig i denne forbindelse peke på at solidariteten mellom Atianterhavspaktens land vil
kunne medføre at Norge kan komme i krig uten
at landet selv har vært utsatt for et direkte
væpnet angrep".
Her ser vi også hvordan de norske myndighetene som ivrige lakeier for USA-imperialistene
gjør sitt beste for å følge instruksene om å
tåkelegge alt, bortforklare alt i et fortvilet
forsøk på å føre folket bak lyset. men loven
taler tydelig nok, ingen sosialdemokratiske
talemåter klarer å dempe inntrykket av en
klasselov som tjener NATOs eneste hensikt: Å
undertrykke verdens folk i kampen for nasjonal sjølråderett og uavhengighet, og undertrykke folket for å sikre det økonomiske
verdensherredømmet til USA-imperialismen.
Staffelovkomiteen sier i 1950, i tilslutning
til utkastet om unntakslovene:"Hvis opp-rørerne griper til våpen for å gjennomføre
sine planer, kan det lett utvikle seg til
borgerkrig. Situasjonen kan bli vel så kritisk som under krig med et annet land. Særlig
vil dette være tilfelle dersom væpnet opprør
blir satt i gang, når den utenrikspolitiske
situasjon er på bristepunktet, eller når det
raser en krig som Norge er med i. Såfremt
opprøret ikke straks blir slått ned, kan det
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«Sovjetrevisjonismen og den amerikanske imperialismen arbeider hånd i hånd
og har gjort seg skyldig i så mye ondt og usselt at det revolusjonære folk
verden over ikke vil la dem unnslippe sin straff. Folket i alle land reiser seg.
En ny historisk periode med kamp mot den amerikanske imperialismen og
sovjetrevisjonismen er inntrådt.»
— MAO TSETUNG

lett leda. til at en fremmed makt griper inn."
Vi ser her tydelig nok hvordan nasjonale
folkereisinger skal slås ned under dekke av
at det eksisterer en "utenrikspolitisk situasjon på bristepunktet". Det er ikke noe rart
at imperialistene ønsker å opprettholde myten
om trussel fra en fremmed makt. Denne myten
er det jo de bruker som unnskyldning for å
anvende vold mot folket - i dette tilfellet i
Norge, i et hvilket som helst annet NATOland
når det er snakk om deres unntakslover.
Straffelovkomiteen fortsetter "det kan i et
s.dant tilfelle oppstå en situasjon hvor det
er grunn til å anta at anvendelse av dødsstraff
mot en opprørsleder er det eneste som kan
vekke andre til besinnelse og dermed skaffe
de lovlige myndigheter herredømmet over situasjonen." Norge har altså sine dødsstraffer,
og disse dødsstraffene er retta mot arbeiderklassens organiserte klassekamp. Vi ser av
straffelovens §86 :"Med fengsel i inntil tre
år eller døden straffes den som i krigstid
eller med krigstid for øyet, oppfordrer eller
tilskynder til, er med på beslutninger om
eller deltar i ulovlig lockout,streik eller
boykott som er egnet til å svekke Norges motstandsevne." Straffelovkomiteen begrunner
dette lovforslaget med at:"...nettopp når man
ser hen til at det gjelder å verge samfunnet
i den ytterste nød, kan bruk av dødsstraff
i slike tilfelle som her nevnt, være mer påkrevet enn den er under et oppgjør med forræderne etter en fiendtlig okkupasjon."Men
ikke alle kan straffes med døden. Noen må forvares på sikre steder for et uvisst tidsrom og disse stedene er allerede gjort i stand.
De politiske militærnekterne i Norge f.eks.
vil i en situasjom med væpna motstand mot
borgerskapet straks bli tatt hånd om og plassert i høvelige forlegninger. Dette er kommet
fram i uttalelser fra justisminister Selmer
til pressa. Etter dette kan ingen være i tvil
om hvilke midler kapitalistene vil bruke mot
arbeiderklassen og folket for å hindre dem i
å overta makta. Statsapparatet og myndighetene tar konsekvent stilling for kapitaleierne
og mot det arbeidende folket. Militærvesenet
og politiet er redskaper for makthaverne i
deres undertrykking av arbeiderklssen.
Klassekarakteren til militærvesenet kommer
fram gjennom de utallige ganger politi og
soldater er blitt brukt mot streikende
arbeidere. Vi ser den også gjennom politiets
brutalitet i samband med fredelige demonstrasjoner og meningsytringer. Også politiet i
Norge har nå innlemmet stålhjelmer og vannkanoner i sitt beredskapsutstyr. Dessuten
veit vi at blant dem som omfattes av den
tvungne verneplikta blir en del trent opp som
reservepoliti. Det betyr at de får grundig
opplæring i å slå ned folkemasser av streikende arbeidere og demonstranter.Maskinpistoler og langkøller inngår som naturlige hjelpemidler i opplæringa. Dette er NATO i Norge:
Også på andre måter merker vi hvordan NATO
brukes som et redskap for å undertrykke van-

lige arbeidsfolk. Vi kjenner eksempler fra
Nord-Norge der hele bygdesamfunn har måttet
flytte etter at jordeiendommene
er blitt overtatt av NATO til militærområde.
Denne tvangsflyttinga gis det rom for i unntakslovene av 1950,men det jo verdt å merke
seg at slike ting faktisk finner sted også
under dagens forhold.
Samtidig som NATO forsvarer norske og utenlandske kapitalinteresser i Norge, ser vi
også at NATO forsvarer norske kapitalinteresser i utlandet.Det er nok å vise til den
profitten norske redere og våpenleverandører
høster av USA-imperialistenes aggresjon i
Sørøst-Asia,eller de fordelaktige investeringene til norsk industri i Latin-Amerika,
Afrika og Asia. Etter de erfaringer vi har i
Norge blir det klart at NATO er en trussel
såvel mot folkene i medlemslanda som folkenes frigjøringskamp i Asia,Afrika og LatinAmerika. Ved hensynsløs nedslakting prøver
USA-imperialismen å hindre verdens folk i å
kaste av seg åket. Bare ved åpen voldsmakt er
det kapitalistiske systemet istand til å forlenge sin egen dødskamp.
De imperialisiske statene med USA i spisser,
ville ikke kunne overleve en dag uten økonomisk utsuging av hele verdens folk. Dette er
grunnen til at den militære undertrykkelsen
går hand i hand med den økonomiske utbyttinga.
NATO er USA-imperialismens mest utvikla aggresjonsredskap. Fordi imperialismen er verdensomspennende har også NATO hele verden som sitt
interesseområde. Dette forhindrer ikke at
NATO først og fremst og tydeligst avslører
sin undertrykkelseskarakter i Europa. NATO
har en generell oppgave, å undertrykke verdens
folk. Samtidig har NATO også en spesiell oppgave, og det er å opprettholde og undertrykke
folket i hvert enkelt av de landa som er med
i alliansen. Den såkalt ytre og indre fienden
NATO opererer med viser seg altså å være den
samme. Vi ser at ei folkereising i et land
alltid blir forsøkt framstilt som utenlandsk
infiltrasjon og aggresjon. Vi ser hvordan USA
imperialistene alltid bruker den "ytre fiende" som et påskudd for å slå ned "indre uro".
(Jfr. frigjøringskampen i Hellas etter krigen,
og det greske NATO-kuppet i 1967.)
På samme måten ser vi at Sovjet-revisjonistene
også her dilter etter USA-imperialismen.USA
trygger "den frie verden" gjennom åpen aggresjon og undertrykkelse, og Sovjet trygger
"den sosialistiske internasjonalisme" ved
hjelp av de samme midler. Klarest kom dette
til uttrykk i august 1968 da sovjet-lederne
sendte hundre-tusener av soldater for å okkupere Tsjekkoslovakia. Fellesinteressene til
det "sosialistiske fellesskapet" som sovjetlederne lovpriser, er ikke noe annet enn
egeninteressene til "disse nye tsarene i
Kreml".
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SJØLKRITIKK

Ftiidtsideartikkeler i forrige nummer blei skjemme
av at en del av artikkelen sto trykt to ganger.
Det førte til at artikkele' var nærmest uleselig, derfor trykker vi hele artikkelen en gang
til. At en slik feil kunne oppstå skyldes ute-

lukkende liberalisme og dårlig korrektur.
Sjøl om vi har utbedra en del av de tidligere
svakhetene, er det mye igjen å rette på, -oe
dette eksempelet skulle vise med all øeskelig
tydelighet.

AVSLØR SAMARBEIDERNE,
BEKJEMP
UNDERTRYKKERNE!
Uttrykk sum "vi ei- alle i samme båt", "trivsel
på arbeidsplassen", samarbeid, toleranse, tvingende nødvendig, forståelse, bedriftsdemokrati,
o.l., er uttrykk som vi Hydroarbeidere stadig
hører. Det er pene ord, det er pene uttrykksmåter. Bedriftsledelsen sier disse ord og setninger, og vår forening (HAF) stemmer med. Vi
skulle tru at om vi ikke har et paradis så burde i det minste alle være fornøyd ug glade. Her
fins ingen klasser. Men ord kan ikke dekke over
virkelighet. Det er misbruk av pene ord og setninger.
La oss se litt på uttrykket "vi er alle i samme båt". På Norsk Hydro har vi grovt to grupper mennesker. Den ene er de som selger sin
arbeidskraft (arbeiderne, lønns-elevene), her
er også medregnet funksjonærene. Til denne
gruppe hører de mennesker som produserer, vedlikeholder, planle g ger, bygger nytt, kort sagt
de som utgjør bedriften, og som har skapt den.
Den andre gruppen er de sum kjøper arbeidekraft 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 arbeidskraft så dyrt som muli g . Dette er et eforenlio
motsetningsforhold, og vi er ikke i eamme båt.
Billigere arbeidskraft skaper profitt for eksjonærene (ca. 21 POL Fuji kr. i :irel som gikk).
Aksjonærene har den juridiske mektt: on eiendomsretten til bedriften. men arbeiderne har
den reelle makta. Uten aksjonærene ville bedriften gå like ondt, men uten arbeiderne villa den stoppe.
Mellom disse to klasser foregår kampen for de
nære interesser daglig uavbrutt, en vi erbeidere har ett våpen. Det er den reelle mekle.
retten til å sette hardt mot hardt. streikeretten. Det hele er et eperemål om meki. linder slike forhold saker bedrifteledel.en å
svekke arbeidernes kamp og dekke over motsetningene. Og h y e er mer effektivt enn å svekke,
og (mer eller mindre) kjøpe arbeiderne. egen
forening? Det er her det eåkalte "eemerbeid"
kommer inn. Folke i HAV eg beoriftelndeleen
leger såkalte "•,emerbeidsevIeler" der erbeidernen siste rent av makt blir solgt. ee vi er
fullstendig kjapt. Et konkret eksempel er den
produktiviteleevIelen som er inngått mellee
HAF og bedrifteledeleen, eem var et lito deketert dokument, eg eier' gjerde at mange egeS
blei slever under klekke. (U.M.S.eyetemel)
Hydro fikk i dette tilfelle kjøpt den eiele
rest av makt for kr, 1,- pr. time. Fleklrikergruppa som jen har hoelet erfaringer Fra,
e:e . med :avdelingagikk i høst inn ter
utvalget.
Vi ville eamlidit, h! ,tt, eioduktiviletevtalen,
og vi risikerte å .miste ne. kr. 1,- pr. time.
Begrunnelsen var et bedrifteledeleeen evgjorde alle saker til sin fordel, og et våre tilpreike tull. På del møtet,
litsmenn var lei av
var også formannen i-HAV - Arne J. Hannen - til
stede, som var motstander ev å gå ut. av AU (Avdelings Utvalget.). Han se bl.a. et vi vet at
Elektrikergruppa har spesielle problemer å stri
med, fordi F-oruppe hadde spesielt vanskelige
folk å forhandle med. Dette - e litt av en av-

eløring, Tur det han sier er at bedriftsledelsen i virkeligheten har all makt, at det derfor 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 er"
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 nøkkelsetning 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 forståelig følelse av maktesløshet fra medlemmenes side. Dette er jo også bedriftsledelsens
hensikt.
Jeg nekter å tru at arbeidsfolk er uinteressert i sin egen arbeidsplass, sine arbeidsforhold, lennsforhold m.m. Da er spørsmålet
hva som er årsaken til den økende passiviteten
i fagbevegelsen. HAF's formann har også registrert passiviteten og klager på medlemmenes
manglende aktivitet. Han registrerer bare
virkningen, men spør ikke um årsaken. medlemmer ev foreningen går på møter for å forbedre
sine arbeidsforhold og lignende. Når dette
viser seg umulig er det heller ingen grunn til
å kaste bart tid ved å gå på møter. Nei, la
oss
demokrati i fagbevegelsen, la oss få
lov til å sette makt bak våre krav! Hvis utviklinga fortsett går i samme retning kan HAF's
medlemsmoter snart heldes på HAF's kontor.
Foreninga blir som statskirken, "den plassen
der alle står, men ingen går".
! deg treft jeg mange har følelsen av at styret
i HAF ikke er våre tjenere, men våre herrer.
Et konkret. eksempel: I produktivitetsavtalen
står det et 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 uttrykk. Det er selvfølgelig mange forskjellige
forhold som må ligge til -rette for å få triveel på arbeidsplassen, foreksempel de sanitære og helsemessige forhold, garderobeforhold,
forhold mellom arbeidskamerater m.m.
Menge sier eg seer "hvorfor kan ikke vi arbeidsfalk være enige'?" Den viktigste faktor
f:•r trivsel på arbeidsplassene er etter min
mening forholdet mellom arbeidskameratene.
Hur kommer bedriftsledelsen'c bevisste politikk inn som kan kalles "splitt og hersk".
Konkrete eksempler på hvordan denne politikken hersker på E-S.
Funksjonærene begynner kl. 8.00 og en arbeid(v;-lin dagtid). Funksjonærene
er kl.
her full lunn fru furete dagen de er syke,
det har ikke arhrae s ne som i mange tilfeller
utsatt for sykdom på grunn av arbeidser m
fer:iolda. Arbeiderne får trekk i lJnea VIa
første minutt de kommer for seint, fenkejoreerene får ikke trekk. Funksjonærene har sin
spisepause som en del av arbeidstida, mens
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arbeiderne har sin som en del av fritida.
Funksjonærene har også spesielle fordeler for
å få kjøpt subsidiert kaffe, boller og kantineforhold arbeiderne ikke har. missforstå meg
ikke, jeg er glad for - - og misunner ikke
funksjonærene disse goder. Men hvorfor i Herrens navn skal bare en gruppe mennesker ha
disse fordeler? Er vi som går i blådress dårligere mennesker eller hva?
Men la oss ikke gjøre den feilen å angripe
funksjonærene, men la oss angripe de som lager disse urettferdige forhold (bedriftsledelsen). 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 til å
skape disse forhold.
På bakgrunn av det som er sagt før så er bedriftsdemokrati innen rammen av et kapita-

listisk samfunnssystem 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 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 arbeidendes folks eiendom, og vi må utvikle samfunnet på grunnlag av et helhetssystem.
sagbevegelsen må ha en sosialistisk målsetting
-og må bekjempe, ikke bare kjempe, med vår motstander. 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 KJEMISKE LAG AV SUF.

Fra side 23

Fra side 33
Warszawa-pakten er Sovjet-revisjon ismens
beste våpen mot folkene i Øst-Europa,
akkurat som NATO er USA-imperialismens beste
våpen for å undertrykke folkene i vestEuropa. Samarbeidet mellom USA og Sovjet går
så langt at sovjetlederne garanterer USAimperialistene fritt spillerom i sine interessesfærer, for at
USA skal holde seg velvillig på avstand når Bresjnev og Kosygin
prøver å holde ro og orden i "sine"landområde. De siste nye tonene fra samspillet
USA-Sovjet er
henvendelsen fra sovjet-lederne om en all-europeisk sikkerhetskonferanse.
En slik konferanse, som også enkelte norske
motstandere av NATO begjærlig griper til, betyr styrking og bevaring av status quo i
Europa. Det betyr styrking av alliansen
USA, slik at folkene i
mellom Sovjet og
de landa som kontrolleres av Sovjet og USA
gjennom Warzawa-pakten og NATO skal kunne undertrykkes enda mer effektivt enn hva tilfellet
er idag. En konferanse om "sikkerhet i hele
Europa" betyr gjensidig anerkjennelse av Sovjets og USAs rettigheter til å dele opp verden mellom seg.
Motstand og kamp mot NATO må derfor videreføres til også å gjelde motstand og kamp mot
sovjetrevisjonistenes skamløse samarbeid med
USA-imperialistene i deres forsøk på å beholde kontrollen over sine lydriker og
å skaffe seg nye. Den organiserte kampen mot
NATO i Norge må føres gjennom KAMPANJEN
NORGE UT AV NATO, som må videreføres til å
bli et virkelig redskap for det norske folket i dets kamp for nasjonal sjølstendighet
og uavhengighet.

KLASSENE KJEMPER INNBYRDES, NOEN KLASSER SEIRER, ANDRE UTSLETTES. DET ER HISTORIENS GANG,
DET HAR VÆRT SIVILISASJONENS HISTORIE I ÅRTUSENER. Å TOLKE HISTORIEN UT FRA DETTE STANDPUNKTET ER HISTORISK MATERIALISME, Å SETTE
SEG I MOTSTILLING TIL DETTE STANDPUNKTET ER
HISTORISK IDEALISME.
- MAO TSE-TUNG -

HVA KAN VI LÆRE AV MOMS-AKSJONEN?
Vi ser at arbeidsfolk forstår hvilken trussel
momsen er mot deres økonomiske kår og at vår
agitasjon har hatt sin virkning.
Vi ser at DNA's grep på de fagorganiserte er
sviktende, at det ved å danne aksjonsenheter
i tilknytning til fagforeninger, er mulig å
skjerpe motsetninga mellom pampe- og grunnplanet. At det i dag er mulig å få 50 000 mann
med på en politisk streik og få 5000 Osloarbeidere til å gå i en politisk demonstrasjon.
Det er nå marxist-leninistenes plikt å anvende
de erfaringene som er gjort og å intensivere
og videreutvikle momsaksjonen.

Vi vil dra inn stadig breiere masser i den revolusjonære klassekamp og føre dem fram til
den proletariske revolusjon, idet vi går ut
fra deres brennende interesser og behov og
bygger på deres egen erfaring. (Dimitrov).

om NATO
I samarbeid med Oslo/Akershus—utvalget
for kampanjen Norge ut av NATO, gir
Solidaritetskomiteen ut et spesial nummer
av For Vietnam som omhandler Nato. Bladet
har mange gode artikler, bl .a. om Natob
rolle som kapitalens tjener under tilspissa
klassekamp i medlemslandene.
Bladet koster kr. 1,— og kan bestilles
fra Solitaritetskomiteen for Vietnam,
Merk Ny adresse:
Boks 558 , Sentrum Postkontor , Oslo 1 .
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