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ARBEIDERE, STUDENTER OG SKOLEELEVER
MÅ STÅ SAMMEN I KAMPEN MOT MONOPOLKAPITALEN OG DENS LAKEIER!
Dette bladet er skanna etter faksimile i boka «Slik starta ml-bevegelsen».
Det har derfor ikke fargetrykk, og det er påført ekstra sidetall.
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Organ for Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene), Boks 6159, Etterstad, Oslo 6.

En kopp til?
I den siste tida har det foregått en intens sjølgransking i SF-bladet »Orienteringa» spalter. Alle slags »årsaker» til SF's
valgnederlag er blitt grepet med begjær
og klint opp og ned ad spalter.
Den store organisasjonsteoretikeren
Sigurd Evensmo (en av SF's stiftere) har
i samband med dette kommet med noen
forløsende ord. Løsningen — skriver han
— er å danne små partilag, eller små
grupper.
» . . . Medlemmer landet rundt etter
nederlaget har et sterkt behov for å lete
seg fram til årsakene, kritisere, kanskje
fri seg fra gamle tankebaner og kaste
fram nye ideer.
Ikke minst mot denne bakgrunn kan
det lille partilaget være et langt bedre
forum enn de større, stivere møtene, rett
og slett fordi de få kjenner hverandre og
dermed har lettere for å synge ut, »tenke
høyt» uten å ha en ferdiglaget konklusjon, gjerne gi blaffen i enhver dagsorden
og la samtalen gli uanstrengt over mange
temaer, kanskje ut over den tradisjonelle,
stramme rammen for det som oppfattes
som politikk.
. . . Laget blir et sted for trivsel, det
kan bli moro å drive politilek, og da skapes den sammenhengende innsatsen mellom valgene .. .
. . . Uvilkårlig blir det straks en annen
stemning, av kontakt og hygge som utvilsomt er en småborgerlig vederstyggelighet for dem som dyrker formann Maos
tanker, men ikke desto mindre gir den
beste grobunnen for lysten til politikk
og motet til å kaste fram ideer som kolliderer med partiets programfestede syn.
Lettere er det også å slippe temperamentet løs og kjefte på hverandre, uten at
det faller noen inn at dette røyner på
kameratskapet. Måtte Marx, Lenin og
Mao forlate meg så syndige ord, men det
er min tro at ideer kan yngle og nytenkning starte friskere rundt et hjemlig kaffebord hvor verten midt i verdensporblemene bryter inn og vil høre om du skal
ha en kopp til . . . »
Vi er sikker på at Evensmo vil nå sitt
mål. Gruppene vil bli små, og koppene
blir fulle. Og så blir det som før: Prat,
prat og prat, og »ideene kan yngle».

Ku-politikk
Georg Ovesen, sjølve bjellekua i Reidar T. Larsens ungdomshjord, er fornærmet. Han har oppdaget at SUF (m-l) ser
ham og hans som agenter for sosialimperialismen. I FRIHETEN nr. 39/69
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foretar han følgende slående klargjøring
av KU's standpunkt:
»Når det gjelder KU's forhold til striden innenfor den kommunistiske verdensbevegelse har vi aldri lagt skjul på
vår mening. Vår prinsipielle holdning kan
kort uttrykkes på følgende måte: det er
ilske spørsmål om hvem som har rett.
men om hva som er rett. KU vil ta standpunkt til de konkrete spørsmål som til
enhver tid er oppe til debatt.»
Arvid J. Lokkeberg — også sentral i
hjorden — klargjør et slikt »konkret
spørsmål» i et seinere nummer av FRIHETEN. Det gjelder Kreml-revisjonistenes invasjon i Tsjekkoslovakia:
»Når . . . Novotnys delvis feilslåtte politikk ble overdimensjonert av de reaksjonære, ble det vanskelig for det kommunistiske parti å lede utviklingen i riktig retning . . . Det så ut som om TKP
hadde vansker med å kontrollere utviklingen (eller kanskje det hele var et ledd
i en kontrarevolusjonær plan?) og vi fikk
den militære aksjonen av Warszawapaktlanda . . . Det er ikke trolig at den tsjekkoslovakiske arbeiderklasse rolig ville ha
sett på at dens landevinninger ble tatt
fra den. Derfor reagerte også den tsjekkoslovakiske arbeiderklasse som den gjorde da den militære aksjonen ble gjennomført. Den var dypt uenig i at aksjonen var nødvendig, men man visste også
at aksjonen, selv om den var et midlertidig tilbakeskritt, primært var kommet i
stand for å trygge sosialismen.»
» . . . Vi ser med kritikk på de sosialistiske lands politikk, vi sier fra når vi er
uenige (f. eks. i Tsjekkoslovakia-aksjonen, og deres deltakelse i EM i Athen),
men vi anerkjenner deres rett til å føre
en selvstendig politilek . . . »
Vi merker oss med beundring Løkkebergs •bruk av ordet »aksjon» i samband
med Warszawapakt-landas handlinger i
Tsjekkoslovakia. Solkom burde kanskje
lære av Lokkeberg og legge mer vekt på
de vietnamesiske bønders dype uenighet
i nødvendigheten av den amerikanske
militære aksjonen?
Løkkeberg har vist veg. Det går an å
raute på en nyansert måte.

»Inside» SUF (m-I)
Sekretær Jan Otto Hauge, (p.t. uten
fast arbeid,) er en framtredende representant for den »radikale» fløy i DNA.
Treffende har han en gang formulert sin
straregi for arbeidet i DNA som »å stange hodet mot muren til muren eller hodet gir etter». Som ventet, har denne
strategien ikke vært uten virkning på vitale organer.
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Virkningen kommer bl. a. til uttrykk\
i en kronikk Hauge har skrevet i Arbeiderbladet. (Hva ellers kan en sekretær uten jobb tjene penger på? ).Kronikken omtaler »livet bak SUF (m-ps Kulisser, der
man nå omgås med planer om å danne et
nytt parti.»
Hauge omtaler innledningsvis den lille
fæle ekstremistgruppa SUF (m-l) som stadig driver og kupper og herjer med masseinnmelding i frontorganisasjoner. Men:
»I virkeligheten er det hele en gigantisk bløff Stormtrbppene som har overbevist så mange om SUF (m-1)s organisatoriske styrke, og skremte vannet av både Morgenbladet og N44 er i virkeligheten
ganske få. Men gjennom effektiv formidlingsvirksomhet til medlemmene, og et
velsmurt organisasjonsapparat lar troppene seg flytte raskt . . . )
Hauge går videre til å omtale bakgrunnen for SUF (m-1)s framgang, og våre
framtidsutsikter: »For fire-fem år siden
fortalte Tron Øgrim (som i realiteten har
vært den ubestridte leder i SUF i de
siste åra) om sine planer om å etablere en
»revolusjonær eliteavdeling. Målsettinga
var å stable på beina omtrent tusen aktivister. Vi som da kjente Tron Øgrim fta
gymnastida oppfattet det som dilettantisk prat. Men ut fra et radikalt miljø
omkring Teisen skole skaffet han seg sine første tilhengere . . . Hvor tilfeldig
det ofte er hvem som seiler til topps i det
politiske organisasjonsliv vet vel de fleste, og desto lettere er det for en virkelig
målbevisst mann å skaffe seg et utgangspunkt . . .)
Den målbevisste Øgrim »seilte til
topps» i SUF, og organisasjonen hadde en
viss framgang.. . . . Har SUF (m-1) først
fått et holdepunkt på en skole, er de mestere i psykologisk krigføring. Personlig
kjenner jeg flere eksempler på at folk er
blitt presset inn i SUF (m-l) . . . » Framgangen besto altså i at folk ble tvunget
inn i SUF (m-l).
Men: >Tendensene til frustrasjon har
allerede begynt å melde seg . . . Sommerleiren på Tromøya i år, hvor troppene
mønstres og får sin ideologiske oppstramming var trolig et vendepunkt, 650 var
møtt fram, og Øgrim selv hadde visstnok
regnet med bortimot det dobbelte...
. . . Ingen febrilsk aktivitet for å danne nytt parti kan hindre Sosialistisk Ungdomsforbund (m-l) i å finne veien til den
politiske kirkegård . . . )
forts. s. 30
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SUF(m-I)s SETERRIKE 6. LANDSMØTE
STAKER OPP VEGEN FRAMOVER
»For hver dag som går råtner fienden mer og mer opp, mens
tingene dag for dag går bedre og bedre for oss.»
Mao Tsetung.

Landsmøtet er en stor inspirasjon for alle revolusjonære mennesker i Norge.
FOR FØRSTE GANG BLIR DET SLÅTT FAST
AT SUF ( m -1) BYGGER PÅ
MARXISMEN-LENINISMEN-MAO TSETUNGS TENKNING.

Denne oppsummeringa av situasjonen i verden gjelder også
for Norge. Et av de betydeligste bevisene på dette i det siste er
SUF (m-ps 6. landsmøte. Det blei holdt på et tidspunkt da vi
kunne summere opp erfaringene fra en periode da forbundet
hadde ført en framgangsrik kamp mot den opportunistiske SFledelsen, samtidig med at nivået i forbundet var kraftig høyna,
og forbundets massebasis voldsomt utvida. Landsmøtet var det
definitive uttrykket for at marxismen-leninismen-Mao Tsetungs
tenkning har fått et urokkelig fotfeste i Norge. Hvorfor var så
landsmøtet så viktig?

Ide nye statuttene for forbundet blir det i det politiske programmet slått fast at:
>SUF (m-l) er det norske proletariatets kommunistiske ungdomsforbund, som arbeider for å styrte monopolkapitalens diktatur gjennom en proletarisk sosialistisk revolusjon og opprette
og konsolidere sosialismen under proletariatets diktatur med
det kommunistiske samfunn som endelig mål. Dette er i samsvar med de virkelige interessene til arbeiderklassen og de brede
lag av folket.
SUF (m-l) har marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning
som sitt teoretiske grunnlag og rettesnor.>
Her blir det for første gang slått fast at SUF (m4) står på den
proletariske ideologiens grunn. I tråd med dette er også forbundets navn endret til Sosialistisk Ungdomsforbund (marxistleninistene). Dette vedtaket er fatta på grunnlag av at forbundets
medlemmer det siste året mer og mer systematisk har studert
marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning og anvendt den i
den norske klassekampen. Derfor var også landsmøtet i stand til
på et systematisk vis å gjennomgå programmet med sikte på fullstendig å bringe det i samsvar med det ideologiske fundamentet.
forts. s. 29

SUF (m4) HAR KOMMET STYRKA UT AV
KAMPEN MOT DEN OPPORTUNISTISKE SF-LEDELSEN.
Aldri har noe landsmøte i SUF (m4) markert en slik organisatorisk og politisk styrke som denne gangen. Bruddet med SF
har ikke svekka SUF (m-1) som SF-lederne har vært frekke nok
til å påstå. Tvert om så har medlemmene blitt sveisa sammen og
den intense kampen og studiene av proletariatets ideologi lagt
grunnlaget for at den norske arbeiderklassen i dag har en landsomfattende marxist-leninistisk organisasjon. Mens SF-lederne
går stadig ny motgang i møte, har SUF (m-1) vunnet økt tilslutning og har blitt mer slagkraftig enn noensinne. Dette viser
de politiske vedtaka fra SUF (m-ps 6. landsmøte som alle ble
vedtatt enstemmig uten at noen avholdt seg fra å stemme.

LÆRDOMMENE AV VALGET
Ved høstens stortingsvalg oppfordret SUF (m4) til valgboikott. Årsaken var at arbeidsfolk ikke hadde noe parti som kunne
utnytte Stortinget som en talerstol for arbeiderklassens interesser. Stortinget og valget er reaksjonære institusjoner sum ikke
kan tjene arbeidsfolk uten som en talerstol. Alle eksisterende
partier prøver å bruke Stortinget ut over denne begrensningen,
og er derfor tvunget til å virke innenfor de rammene borgerskapets stat setter for parlamentarisk virksomhet.
DNA har for lang tid tilbake avslørt seg som monopolkapitalens lakei og beste støttespiller. Derfor var SF og NKP de eneste
mulige partier som arbeidsfolk kunne ha stemt på dersom disse
partiene hadde vært villige og i stand til å bruke Stortinget som
en talerstol for arbeiderklassens interesser.

I forrige nummer av Ungsosialisten brakte vi ei analyse av
Stortingets funksjon og de eksisterende partier. Vi kom fram til
at ingen av de eksisterende partier kunne tale arbeiderklassens
sak; at Stortingets funksjon kun er å gi arbeiderklassen inntrykk
av at det hersker demokrati; at alle får være med på å bestemme
over sarrifunnsutvildinga.
Resultatet av valget viser av SUF (m-1) gjorde det eneste riktige; oppfordret til valgboikott. Sjøl om både SF og NKP pga.
det revolusjonære oppsvinget snakket mer og mer om hvor villige de var til å tale arbeiderklassens sak, la de likevel hovedvekta på at Stortinget har en del makt eller vil få den avforts. s. 28
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23. — Ungsosialisten.
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STUDIER I MARXISMEN
LENINISMEN-MAO TSETUNGS
TENKNING ER HOVEDOPPGAVA
»Klassene kjemper innbyrdes, noen klasser seirer, andre utslettes. Det er historias gang, det har vært sivilisasjonens historie
i årtusener».
Mao Tsetung.
»Teorien blir en materiell kraft så snart den har grepet
massene».
Karl Marx.

BORGERLIG IDEOLOGI OG DENS FORSØK PÅ Å
GLATTE OVER KLASSEKAMPEN
Borgerskapet og dets sosialdemokratiske leiesvenner hevder
frenetisk og til det kjedsommelig at klassekampen er død.
Borgerlig ideologi, som systematisk spres i skoler, massemedia, på Universitetet, i arbeidslivet osv. har dette utgangspunktet. Hensikten er sjølsagt å spre illusjoner som har til oppgave å trygge og rettferdiggjøre utbyttinga og det borgerlige
diktaturet.
Like frenetisk og i tråd med dette hevdes det at en revolusjonær arbeiderbevegelse er noe som er vårt »velferdssamfunn»
fremmed. Når de utlegger Norges moderne historie, domineres
den av sosial ro, klassesamarbeid og stabilitet.
Den lange rekka av eksempler på arbeiderklassens militante
kamp framstilles som »tilfeldigheter». Når denne kampen har
vært hard og akutt, blir den framstilt som »inspirert utenfra»
og iscenesatt av »kommunistiske oppviglere».
Hensikten med en slik historieframstilling og denne mystifiseringa av klassekampen er åpenbar: helt bevisst og med stor
iver sprer borgerskapet og dets lakeier myta om at klassekampen er død i håpet om arbeiderklassens passive godtaking av
undertrykkinga og utbyttinga.
Men ikke noe er mer feilaktig enn dette at klassekampen er
arbeidsfolk fremmed.
Det norske proletariat har ført klassekamp helt sia det
oppsto. Denne har sjølsagt vært mer eller mindre skjerpa, alt
etter som de objektive og subjektive tilhøva har skifta. I tider
med høgkonjunktur og da arbiriderklassen ikke har hatt noe
revolusjonært parti, har klassekampen vært spredd og dempa.
Men i tider prega av kriser, og særlig da arbeidsfolk har hatt en
skikkelig organisert revolusjonær ledelse, har klassekampen vært
hard og proletariatet framgangsrikt.
I dagens situasjon er dette klarere enn på lenge. Vi opplever
ei stadig økende krise i monopolkapitalismen og imperialismen.
Eksempler på dette er de stadig tilbakevendende rystelsene i
det vestlige valutasystemet, overproduksjons- og markedsproblemer, økende motsigelser blant de imperialistiske maktene,
økende arbeidsløyse osv.
For å møte dette har kapitalistene vært tvunget til å stramme
skruen rundt arbeiderklassen og det arbeidende folk. I vårt
land f. eks. ser vi hvordan dette kommer til uttrykk i et høgt
oppdrevet arbeidstempo pressa fram gjennom tidsstudier, rasjonalisering, osv. Strukturrasjonaliseringa gjør stadig flere arbeidsplasser utrygge, folk tvangsflyttes, nye og utspekulerte skatte-
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systemer velter stadig økende byrder over på arbeidsfolk. Dette
bare for å nevne noe.
Men samtidig ser vi også hvordan monopolkapitalismens og
imperialismens økte undertrykking resulterer i økt motstand
fra det arbeidende folk:
Frankrike som rystes av masseaksjoner og revolusjonære kamper, økende uro i Italia med voldsomme massekamper, det irske
folk i væpna kamp mot engelsk imperialisme, stadig fler revolusjonære kriger mot imperialismens undertrykkelse osv. osv.
I Norge, som verden forøvrig, er vi vitne til et økende revolusjonært oppsving. Men samtidig ser vi også hvordan monopolkapitalen styrker sitt statsapparat for å slå ned dette revolusjonære oppsvinget.
FRAM FOR DET MARXIST—LENINISTISKE PARTIET.
Skal det bli noen revolusjon, må det finnes et revolusjonært parti. Uten et revolusjonært parti, uten et parti som bygger på den marxistisk-leninistiske revolusjonære teori og som
er av marxistisk-leninistisk revolusjonær type, er det umulig å
lede arbeiderklassen og de brede folkemassene i kampen for å
knuse imperialismen og dens lakeier.
Mao Tsetung
Som vi ser er klassekampen i utvilding. Men dersom denne
utvildinga skal kunne resultere i at arbeiderklassen gjør konkrete framstøt og erobrer nye posisjoner, er det av avgjørende
betydning at det skapes et virkelig kommunistisk arbeiderparti.
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Bare et slikt parti kan samordne og lede de økende klassekampene på en slik måte at det tjener arbeidsfolk.
At et slikt parti ikke finnes i Norge i dag er klart påpekt
i dokumentene fra SUF(m-ps 6. landsmøte. Hvordan en slikt
parti i vår situasjon skal kunne bygges opp er også fastslått.
Det mangler altså ikke objektive forutsetninger for å bygge
opp det marxist-leninistiske arbeiderpartiet. Det vi imidlertid
må være klar over, er at det krever hardt arbeid. Ved sida av
dette må vi ha klart for oss at dersom vi skal lykkes i partibygginga må vi ha ei riktig linje. I tråd med den vitenskaplige
sosialismen; marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning, har
SUF(m-l)s landsmøte staka ut retningslinjene for dette arbeidet.
Det heter bl. a. at SUF(m-1) ser studiene i den vitenskaplige
sosialismen som sin hovedoppgave i den nåværende situasjonen.
Dette er et meget viktig vedtak, som har gyldighet for hele
den samla marxist-leninistiske bevegelsen i Norge.

I denne forbindelse må vi merke oss at det ikke er første gang
den norsek arbeiderklassen søker å skape seg det revolusjonære
partiet. DNA var opprinnelig et ledd i disse bestrebelsene. Men
bl. a. pga. sviktende ideologisk fostring, kunne borgerlige
elementer omgjøre partiet til det det er i dag: monopolkapitalens
mest pålitelige handlanger. Det andre forsøket var NKP. Men
også her svikta grunnlaget. Borgerlige elementer tilreiv seg makta
i partiet og bytta ut den revolusjonære marxismen-leninismen
med den borgerlige ideologien: den moderne revisjonismen. Også her ser vi en klar sammenheng mellom manglende ideologisk
fostring og partiets forfall.
Å stille den ideologiske fostring i sentrum er derfor en nødvendig forutsetning for å vaksinere bevegelsen mot revisjonisme
og såleis gjøre det mulig for arbeiderklassen å lykkes i bestrebelsene på å skape det kommunistiske partiet, og dermed åpne
vegen fram mot den sosialistiske revolusjon.

PARTIBYGGINGAS FØRSTE FASE

TIL KAMP FOR Å LØSE VÅRE STORE OPPGAVER.
Kommunistene må være forbilder når det gjelder studier.
De må alltid være både massenes elever og deres lærere.
Mao Tsetung

En meget viktig erfaring fra den revolusjonære bevegelsens
historie er at det revolusjonære, kommunistiske arbeiderpartiet
oppstår som studie — og propagandaorganisasjoner. Bare ved at
den revolusjonære bevegelsen evner å tilegne seg den revolusjonære teorien gjennom studier, gjennom å propagandere den
proletære ideologien, kan grunnen legges for oppfostring av en
kader som kan ta på seg den store oppgaven å bygge opp arbeiderklassens revolusjonære fortropp.
Bolsjevikpartiet i Russland oppsto som resultat av ei rekke
marxistiske sirkler rundt om i landet. Ved nitid å studere
marxismen, følge Lenins anvisninger om å kvitte seg med ubrukbar ideologi og opportunistiske ideer blei grunnen til Bolsjevikpartiet lagt. Et parti som tjue år seinere blei i stand til å lede
arbeiderklassen fram til seier i en sosialistisk revolusjon.
Det samme utviklingsmønster ser vi i Kinas kommunistiske
parti. Fra ca. 1919 oppsto marxistiske studiesirkler i Kina.
Disse blei stadig fler og danna kjernen i KKP, som blei starta i
1921. Eksemplene kan forfleres.
Om vi sammenfatter disse historiske erfaringene, ser vi at de
kommunistiske partiene framfor alt framstår som studieorganisasjoner. Dette for å sammensveise den teoretiske, ideologiske
enheten innafor den revolusjonære bevegelsen på den vitenskapelige sosialismens grunn. Dette er en lærdom som klart viser riktigheten av vedtaka om studier på SUF (m-ps landsmøte.
STUDIENE — FORUTSETNING FOR LØSNING
AV DE OPPGAVENE KLASSEKAMPEN STILLER.
Arbeidet med silde på å få et fast grep på den ideologiske
fostringa er nøkkelleddet når det gjelder å få sveiset hele vårt
parti sammen til partiers veldige politiske kamp. Løser ilske
partiet denne oppgaven, vil det heller ikke kunne løse noen av
sine politiske oppgaver.
Mao Tsetung.
Som vi har sett er det store oppgaver vi står overfor. Skal vi
lykkes å løse dem, må vi ta alvorlig på studiearbeidet.
Vi har pekt på at slike studier — ideologisk fostring — er forutsetning for partibygginga og dermed framgang for arbeidsfolk
i klassekampen.
Et annet viktig aspekt er dette: Vi skal ikke bygge et hvilket
som helst parti. Vi skal legge grunnen for et virkelig, kommunistisk arbeiderparti. Dette forutsetter igjen at den nåværende
revolusjonære bevegelsen fører ei riktig linje på alle områderDet er derfor vesentlig at vi blir i stand til å bekjempe alle former for avveier: dvs. at vi konsekvent bekjemper revisjonisme
og opportunisme som står i vegen for arbeidsfolks seier.
Bare ved å tilegne oss grundig, og like grundig sette uti livet
marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning vil vi klare disse
oppgavene.

For å summere opp. Til tross for borgerskapets propaganda,
ser vi at klassekampen Ikke er død, men tvert om øker i styrke
og omfang. Dette krever at vi med full styrke kaster oss inn i
kampen for å bygge opp det marxist-leninistiske arbeiderpartiet,
noe som er forutsetning for framgang og seier.
I dette arbeidet må vi konsentrere oss om nitide studier i
marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning. Bare slik kan vi
nedkjempe revisjonisme og borgerlig innflytelse i arbeiderklassens rekker, sveise kreftene sammen og lykkes med oppgaven å
skape det kommunistiske partiet. Bare gjennom studiene og
den ideologiske fostringa kan vi løse de oppgavene vi står overfor på en måte som tjener proletariatet.
ALLE MARXIST-LENINISTER MÅ FØLGE MAOS ORD OM
Å VÆRE FORBILDE I STUDIENE!
ARRANGER STUDIER OVERALT HVOR DET ER MULIG!

SUF(m-1) har utarbeidet nytt studieopplegg til grunnsirkel
i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.
Studieopplegget og litteratur til dette kan bestilles gjennom
SOR, Observatoriegt. 12, Oslo 2.

Av litteratur som inngår i sirkelen, har SUF(m-1) utgitt følgende:

Mao Tsetung: Bekjemp bokdyrkelsen. Forbedre
våre studier.
Mao Tsetung: Om motsigelsen.
Bo Gustafsson: Stemmeretten under kapitalismen.
Det kommunistiske partiet.
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SFs SKOLEPOLITI KK
Ingen ting av det som er anført i denne artikkelen skriver seg
fra offisielle SF-dokumenter. Det dreier seg lficevel om velkjente SF-standpunkter og -formuleringer, noe alle som f. eks. har
lest Orientering vil måtte innrømme. Når SF kommer med mer
materiale om elevenes interessekamp, vil vi ta det opp til kritfick.
SF vil gjerne være ungdommens parti. Men oppslutninga
fra ungdommen har stort sett vært skrantende. Dette forsøker
partiideologene å rette på ved å slå om seg med fraser om skoledemokrati og klage over »det umenneskelige ved skolesystemet».
SFs gjeng av psykologer, Forsøksgym-profeter og såkalte skoleeksperter gråter sine modige tårer over skolen som »produserer
tapere» og »hemmer barnas utfoldelse og kontaktevne».
Men vemodige ord og vakre drømmer har aldri løst noe problem. Kan SF i det hele tatt være en hjelp for elevene i deres
kamp for å frigjøre seg? Vi påstår nei.
For det første: SF går i praksis inn for de såkalte reformene
som monopolkapitalen nå gjennomfører i skolen for å velte
større byrder over på elevene og lærerne.
En SF-er, Erik Rudeng, var det som forma ut avsnittet om
sosialpedagogiske tiltak i Gjelsvik-komiteen. Hva er sosialpedagogiske tiltak? Det er tiltak som skal gi elevene en følelse av
medbestemmelse og aktivisere dem for de formål som skolemyndighetene har staket ut. De er pedagogiske, ficke demokratiske. De skal lære elevene å følge spillereglene og oppføre seg
lojalt mot skoleledelsen og staten. Samarbeidsutvalg, der elevrepresentantene bare sitter som gisler for upopulære vedtak, er
et av de sosialpedagogiske tiltaka som SF-eren foreslo. De er
nå innført i mange skoler. Elevrådslærere, som skal passe på at
elevrådet ikke gjør noe som kan være farlig for skoleledelsen,
er et annet av disse tiltaka.
SF-giren Rudeng mente dette kunne være en »god begynnelse». Begynnelse på hva? Jo, det har vist seg siden, da det nye
reglementet for Oslo-skolene kom, at fortsettelsen blei knebling av elevenes organisasjoner og skjerpa diktatur på skolene.
Oslo skolestyre oppretta elevrådslærerstillinger i vår, nettopp
for å kunne overvåke direkte alle tendenser til interessekamp
blant elevene og føre ut reaksjonær propaganda blant dem. SF
stemte for!
Problemene på skolene oppfatter SF på en helt borgerlig

6

måte. De identifiserer seg ikke med elevene og lærerne, men
med skolemyndighetene. De kommer med råd til skolemyndighetene om hvordan sakene best skal ordnes. SFs arbeidsprogram for 1969-73 sprer illusjon om at skoledemokratiet kan
innføres og undertrykkelsen i skolen oppheves uten at monopolkapitalens stat, som holder full kontroll med skolen, blir
knust. Ja, de foreslår til og med at »demokratiseringa» skal
fremmes ved hjelp av monopolkapitalens statsapparat. Dette er
en farlig illusjon! Illusjonen har ført til at SF henger seg på
forslag som bare øker arbeidspresset for elevene og sikrer skoleledelsens kontroll med den. SF vil »modernisere» skolen og »gi
sj ølstendig utfoldelse og samarbeid større plass». Det høres bra
ut, men når det er elevenes fiender som skal foreta denne »moderniseringa» er det ganske sikkert at byrdene på elevene kommer til å bli større. Illusjonen om at staten er en snill onkel har
også ført til at SFs skolestyremedlemmer rundt om i landet
omtrent aldri har kommet med et framlegg som bryter med
klassestatens interesser.
For det andre: SF kan aldri ta ledelsen i elevenes interessekamp og føre kampen på en slik måte at den kan ha framgang.
Alltid misforstår SF-pampene hva som er i gjære, alltid peker
de ut feil mål for kampen og motsetter seg mobiliseringa av
elevene. Som tilhengere av »den parlamentariske vegen» går
mange SF-ere inn for å løse problemene ved reformarbeid på
toppen, uten å reise elevene til interessekamp.
Framtredende SF-ungdommer har ofte gjort seg til skoleledelsens talsmenn blant elevene. Et eksempel er Terje Nypan,
som gikk til rektor på Katedralskolen i Oslo og tilbød seg å
melde i striden på skolen om reglementet. Han sa han kom fra
EUs rettssikkerhetskomite og la fram et forslag som han ville
ha elevene og rektor til å godta. Et annet eksempel er »Den
lille røde boka for skoleelever», som SF-erne støtter begeistret.
Et tredje eksempel er Pål Lynne Hansen, varamann til SFs sentralstyre, og SFs yrkesskoleelev, som går inn for en yrkesskoleelev-organisasjon med elevrådene som grunnorganisasjoner —
altså et yrkesskolens NGS. Dette er desto verre fordi elevrådene på yrkesskolene er helt underlagt rektor, og må få rektors
godkjenning på alle vedtak.
SF har lenge sett Forsøksgymnaset som en nøkkel til en ny
og bedre skole her i landet. Men forsøksgym har ikke betydd
noe framsteg for skoledemokratiet, ettersom departementets
krav slår gjennom og bestemmer fullstendig hvordan skolen
skal ledes for å få statsstøtte. Forsøksum har også virka heller
negativt på interessekampen på de andre skolene. Og det er
det avgjørende: om en klarer å organisere og mobilisere elevene
til kamp for sine interesser, og om kampen blir ført på en slik
måte at den kan seire. SF-erne vil gjøre elevenes kamp til en
sak for seg sjøl, og vil ikke forsøke å smelte den sammen med
arbeiderklassens kamp. Men undertrykkelsen i skolen kan bare
oppheves når arbeiderklassen har seira gjennom revolusjon.
Før det kan vi ikke få en vesentlig bedre skole. Derfor er Forsøksgym-ideen dødfødt. Og fordi SF ikke tar hensyn til dette
faktum, leder de også interessekampen på villspor.
Konklusjon: SF vil omgjøre elevbevegelsen til en individualistisk bevegelse av »frigjorte» Forsøksgym-hippier på den ene
sida, og til en heiagjeng for »reformene» til monopolkapitalen
på den andre sida. De klarer ikke å skjelne elevenes venner fra
deres fiender, og de forsøker å pense kampen inn på »den parlamentariske vegens» blindspor. Hvis vi skal kunne føre elevenes kamp ennå et steg framover, må alle slike ideer konsekvent
tilbakevises!
356

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

STUDENTENE MÅ FORSVARE
SEG MOT MONOPOLKAPITALENS
RASJONALISERINGSTILTAK
I UNGSOSIALISTEN nr. 5-6 1968 ble det foretatt en analyse av studentenes klassetilhørighet. Av den gikk det fram at
flertallet av studentene har felles interesser med arbeiderklassen i kampen mot monopolkapitalen. Hovedmotsigelsen i universitetspolitikken går derfor mellom dette flertallet av studentene og monopolkapitalen.
Denne hovedmotsigelsen er en direkte avspeling på universitetet av hovedmotsigelsen i hele samfunnet: mellom arbeid og
kapital. Derfor kan ikke hovedmotsigelsen på universitetet løses uten at hovedmotsigelsen i samfunnet er løst gjennom en
sosialistisk revolusjon. Derfor er det bare i forbund med andre
deler av folket, under arbeiderklassens ledelse, at studentenes
sak kan vinne seier.
Monopolkapitalens politikk på universitetet dirigeres av
dens behov for akademisk utdannet arbeidskraft. Endringer i
dette behovet skaper endringer i monopolkapitalens universitetspolitikk, og siden monopolkapitalen er hovedsida i motsigelsen på universitetet virker dette avgjørende inn på hele karakteren av hovedmotsigelsen.
Når monopolkapitalen vurderer sitt behov for akademisk utdannet arbeidskraft, er det tre vurderinger som blir gjort: Det
gjelder kvantitet (dvs. antall uteksaminerte studenter), kvalitet
(hva disse har lært) og prisen det koster å utdanne arbeidskraften.
Det siste momentet er sjølsagt monopolkapitalen alltid interessert i. Når det gjelder de andre, er det i dag særlig spørsmålet om antall uteksaminerte man er opptatt av. Til strukturrasjonaliseringa i arbeidslivet trenger monopolkapitalen bortimot en tredobling av tallet uteksaminerte studenter innen
1985.
En slik øking vil bety svære merutgifter for monopolkapitalen. Mest mulig av disse merutgiftene forsøker den sjølsagt å
velte over på studentene og deres familier (gjennom moms, lånsenking, rentebelastning av lån i studietida etc.) Men dette er
ikke tilstrekkelig. For å unngå tredobling av investeringene i
samband med økinga i studenttallet, er det nødvendig å gjøre
studiene mer »effektive»: Dvs. kortere studietid, hardere arbeidspress, strengere kontroll etc. for studentene og økt undervisningspress for lærerne. Studenter som ikke tar eksamen til
foreskrevet tid skal ubønnhørlig kastes ut av universitetet og gis
kort yrkesrettet utdanning. Det er dette man kaller bedret »kapasitetsnytting».
OTTOSENKOMITEEN: STRUKTURRASJONALISERING

Monopolkapitalen har funnet ut at den fremste hindringa
for et »effektivt» universitet er den nåværende universitetsstrukturen. Kontrollen og pressmidlene overfor studentene er for
dårlige. Derfor er endringer i universitetsstrukturen i dag blitt
hovedsida i monopolkapitalens politikk overfor universitetet.
Ottosenkomiteen ble nedsatt for å lage et program for denne
strukturrasjonaliseringa. Det er derfor at Ottosenkomiteens inn
Ottosenkomiteen ble nedsatt for å lage et program for denne
strukturrasjonaliseringa. Det er derfor at Ottosenkomiteens innstillinger i form arter seg som et eneste sammenhengende an-

grep mot universitetets nåværende struktur. Det reelle innholdet i dette angrepet på strukturen er et direkte angrep mot flertallet av studentene.
På grunn av at angrep mot universitetets nåværende struktur
i dag er hovedsida i monopolkapitalens universitetspolitikk, har
hovedmotsigelsen på universitetet samtidig fått en spesiell, innsnevret karakter: Den manifesterer seg i hovedsak som motsigelsen mellom monopolkapitalens angrep mot flertallet av
studentene og studentflertallets forsvarskamp mot angrepene.
Siden hovedmotsigelsen i dag manifesterer seg gjennom kampen om universitetets struktur, blir alle andre aspekter i kampen mellom monopolkapital og studentflertall i dag underordnete motsigelser. Spørsmål om f. eks. studienes faglige innhold
er bare av interesse for Ottosenkomiteen i den grad disse spørsmålene er knyttet sammen med (og ledsager) strukturelle endringer. Likeledes er det trolig en del spørsmål om studentvelferd som ikke direkte har betydning for strukturrasjonaliseringa.
Spørsmål som faller inn under underordnete motsigelser
mellom monopolkapitalen og studentene er imidlertid av svært
begrenset betydning i dag. Det er derfor at Ottosenkomiteens
angrep ikke kan møtes med en argumentasjon som går på de
faglige, innholdsmessige konsekvensene for studiene. En argumentasjon som går ut på dette likner på mannen som river
ned veggene i huset for å skaffe ved når det er kaldt.
STRATEGISK DEFENSIV
I kampen på universitetet er monopolkapitalen hovedsida —
en hovedside som i dag gjør storstilte og samordnete angrep på
mange plan. Studentflertallets situasjon blir dermed strategisk
sett en utpreget defensiv.
Hvorvidt denne defensiven skal gå over til offensiv avgjøres
Ikke gjennom kampen på universitetet. Denne kampens utvikling kan bare skape forutsetningene for en eventuell offensiv.
Bare når hele folket er på offensiven, kan studentenes strategiske situasjon bli offensiv.
Men siden defensiv og offensiv er motsetninger som gjensidig både forutsetter og utelukker hverandre, kan aldri en defensiv strategisk situasjon bli utelukkende defensiv. Enhver defensiv vil alltid inneholde elementer av offensiv, og enhver offensiv vil alltid inneholde elementer av defensiv. Når en sier at
studentenes strategiske situasjon er defensiv mener en altså at
defensiven er hovedsida i studentenes strategiske situasjon.
Dette betyr, sett fra studentenes synspunkt, at den offensive
sida i strategien i dag må underordnes den defensive hovedsida
og til enhver tid tjene denne sida.
Hvordan skal dette konkret kunne skje? Jo, det skal skje
gjennom at en hele tida mobiliserer på grunnlag av defensive
paroler, paroler som oppfordrer til forsvar av studentenes rettigheter og interesser. Paroler som går ut over denne ramma, og
som f. eks. begynner å stille krav om forbedrete forhold blir
dermed offensive paroler, og slike paroler er det feilaktig å stil-

forts. neste side
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STUDENTENE MÅ FORSVARE
SEG MOT MONOPOLKAPITALENS
RASJONALISERINGSTILTAK
forts. fra forrige side
le i motstandskampen på det nåværende nivå. Dessuten er det i
de fleste fall feilaktig å stille paroler som ilske dreier seg om hovedmotsigelsen, dvs. struktun>reformene». Slike paroler vil lett
forvirre massene, og resultatene på disse frontene er oftest
uvesentlige sammenliknet med hovedkampen.
Vi skal altså stille paroler mot økt arbeidspress, mot mer obligatorisk undervisning, mot flere små-eksamener og økt kontroll, mot senket levestandard etc. . . . Men vi skal ilske stille
opp offensive paroler som f. eks. »vekk med eksamen», »bekjemp kapitalismen på universitetet» eller »nei til all obligatorisk undervisning» etc. . . . Slike paroler vil uvegerlig avspore den
defensive kampen som hele tida er hovedoppgaven.
Hvordan skal så den underordnete offensive sida i strategien kunne tjene defensiven best mulig? Jo, det gjøres ved at en
legger vinn på å angripe Ottosenkomiteen og dens løpegutter
i det øyeblikk de gjør framstøt på et eller annet område. I disse
dager lanseres det ved alle universitetene et utall forskjellige
»reformen> og »tekniske forbedringer» hvis reelle innhold er
Ottosenske struktun>reformen>. En taktikk som går ut på å angripe fienden mens han er på marsj vil derfor slett ikke bli en
uvirksom taktikk. Tvert om vil den, dersom skikkelige forberedelser til motangrepet er gjort, bli den mest effektive forsvarstaktikken vi kan ha. Imidlertid kan en ikke sterkt nok understreke betydningen av at disse begrensete taktiske motangrepene ikke må gå ut over sin taktiske ramme og springe over i strategisk offensiv.
Så kan man spørre: Hva oppnår vi egentlig med dette? Det
man oppnår er 1) å slå tilbake Ottosenkomiteens »reformen> —
i beste fall for godt — og 2) på et vis avvæpne framstøtene:
Samme framstøt som er slått tilbake kan ikke godt fremmes
igjen med det samme. 3) Man styrker den allmenne bevisstheten
og årvåkenheten i studentmassen, og hvis arbeidet gjøres godt,
styrker man de progressive studentene og endrer styrkeforholdet i noen grad til deres fordel.
OM Å BEHOLDE INITIATIVET
Initiativet er viktig i all slags kamp. Den part som har initia-

Livet har alltid store fordeler. Hvordan kan studentene sørge
for å ha initiativet samtidig som de fører en defensiv kamp?
Formann Mao understreker: »Initiativet er ikke noe imaginært,
men konkret og materielt. Her er den viktigste tingen å bevare
og mønstre en avvæpnet styrke som er størst mulig og fylt av
kampånd . . . »
Initiativet oppnår en gjennom å gjøre riktig og grundig arbeid på to fronter: For det første må en sørge for å ha samlet
store nok styrker til at en alltid er sterkere enn fienden når
fienden gjør framstøt. Dette gjør vi ved å konsentrere våre styrker på et bredere plan enn fienden, dvs. ved å sørge for at flest
mulig progressive studenter beskjeftiger seg med hver enkelt
kamp, sjøl om de enkelte Ottosen-framstøtene bare angår en
liten del av studentmassen.
Formann Mao påpeker at:
»Vår strategi går ut på å kjempe en mot ti, og vår taktikk går
ut på å kjempe ti mot en. Dette er en av grunnlovene som sikrer oss seier over fienden».
For å oppnå en slik bred konsentrasjon er det for det andre
nødvendig at en på best mulig vis forbereder studentmassen på
angrepet — dvs. forklarer hvilke konsekvenser angrepet kan få,
årsakene til angrepet, og på hvilken måte angrepet kan slås tilbake. Dette politiske mobiliserings- og forberedelsesarbeidet er
absolutt nødvendig dersom en skal kunne samle de brede studentmassene omkring seg til besluttsom kamp når angrepet
kommer. Viktigst er det sjølsagt at kadrene i studentmassen
kjenner situasonen.
»For å styrte en politisk makt er det først og fremst alltid
nødvendig å skape en folkeopinion og utføre arbeid på det ideologiske området. Dette gjelder både for den revolusjonære
klassen og den kontrarevolusjonære klassen». (Mao Tsetung)
I dette arbeidet har SUF (m-1) en av sine viktigste oppgaver
på universitetet. Dersom denne agitatoriske og propagandistiske
oppgaven skjøttes godt, er den den viktigste forberedelsen til en
effektiv forsvarskamp.
RØYKTEPPET MED ALTERNATIVDEBATT
De reaksjonære kreftene på universitetet — byråkratene og
deres løpegutter, — liker godt å rope om at studentene ikke lanserer noen »alternativen> til Ottosen-komiteen — ikke er »konstruktive» etc. . . . De prøver å kriminalisere det å være mot en
ting uten å lansere motforslag. De prøver å gi skinn av at hovedspørsmålet på universitetet dreier seg om å »finne den beste
løsningen for oss alle».
Byråkratene spiller bevisst på de vaklende elementene i studentmassen som av moralske grunner føler seg forpliktet til å

»Vi må gjøre motstanderens store »felttog» mot oss om til en mengde enkelte
små felttog som våre tropper retter mot motstanderen, og det konsentrerte støt
i strategisk omfang som motstanderen setter i verk mot oss fra forskjellige kanter, må vi gjøre om til konsentrerte framstøt i operativt og taktisk omfang fra vår
armes side, rettet mot motstanderen fra forskjellige kanter. Motstanderarmeens
overlegenhet strategisk sett må vi forvandle til overlegenhet for oss i operativt og
taktisk omfang. En motstander som er oss overlegen strategisk, må vi forvandle
til en motstander som er underlegen operativt og taktisk, slik at vi bøter på vår
armes svakhet strategisk med fortrinn operativt og taktisk. Det er dette som kalles å føre krigsoperasjoner på de ytre linjer når en i virkeligheten kjemper på de
indre linjer; og det kalles også felttog innen »felttoget», blokade innen blokaden,
angrep under forsvar, overlegenhet for våre styrker i en situasjon hvor motstanderen er den overlegne, styrke når en selv er den svake part, gunstige vilkår når
vilkårene er ugunstige, initiativ i en passiv etappe . . .»
Mao Tsetung
(Strategiske spørsmål i Kinas revolusjonære krig, Desember 1936)
8
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Et sitat fra Formann Mao Tsetung:

»I kampen mot motstanderens »felttog» har den politiske mobiliseringen
første rangs betydning. Det innebærer at en uten å dølge det aller minste, men
klart og motig må si til mannskapet innenfor Den røde arme og til befolkningen
innenfor basene at et angrep fra motstanderen er uungåelig og nært forestående.
En må gjøre merksam på hvilke svære skader folket kan bli påført gjennom dette
angrepet, og samtidig må en også gjøre rede for motstanderens svake punkter og
den Røde armes fortrinn, våre bestrebelser på å vinne seier for enhver pris, om
linjen i vårt arbeid osv. En må oppfordre Den røde arme og hele befolkningen til
kamp mot »felttoget» og til forsvar av basene. Den politiske mobiliseringen må
foregå åpent — når unntas spørsmål som må holdes hemmelig av militære grunner — og den må ta sikte på å omfatte alle som evner å forsvare revolusjonens
interesse. Det viktigste i samband med dette er å overbevise kadrene.»
(Strategiske spørsmål i Kinas revolusjonære krig, Mao Tsetung, Verker i utvalg bnd. 1.)
opptre »konstruktivt». Dette er sjølsagt i bunn og grunn en idiotisk argumentasjon: Ingen byråkrater tør prøve å si at arbeidere må lansere et alternativ for å gå i mot momsen. SF's fiasko
med sitt »skatteforslag» illustrerer godt hvilket uføre man kommer ut i dersom man på liv og død skal prøve å være »konstruktiv».
Linja med »alternativ»-debatt har en rekke åpenbare feil:
Den avsporer i fleste fall debatten fra det viktigste, dvs.
spørsmålet om strukturendringer på universitetet og dermed følgende økt arbeidspress. I stedet blir studentene opptatt med
detaljert utpønsking av faglige opplegg, pensa etc. mens Ottosen sniker seg inn bakdøra.
Alternativene fra studentene er i en forstand programmer
for en ideell studieorganisering og ideelle fagopplegg. Slike utopiske utredninger er av grunnleggende offensiv karakter, og har
ingen ting med virkeligheten å gjøre på universitetet i dag. Å
planlegge storstilte angrep når man vet at faren for angrep fra en
overmektig fiende er overhengende er en fullstendig uansvarlig
eventyrpolitikk.
Alternativene forvirrer massene og gir dem illusjoner. I
stedet for å forberede dem til besluttsomt forsvar bidrar alternativdebatten til å lulle studentene inn i en tro på at angrepet
neppe kan være så farlig.
Og nesten viktigst: Alternativdebatten virker splittende på

studentene. Atskillig flere vil kunne være enige om en forsvars-

kamp mot Ottosen-framstøt enn det kan mobiliseres for et bestemt alternativ. Alternativdebatten er et sleipt redskap byråkratene bruker til å spille studenter med ulike interesser ut mot
hverandre.
Det er ikke så rart at mange troskyldig progressive lar seg
lure av den smarte propagandaen om alternativer. Bare et grundig arbeid fra SUF(m-Dere kan forklare det feilaktige i dette
utgangspunktet.
Annerledes er det med de småborgerlige »sosialist»-pampene
på universitetet. Deres holdning går ofte ut på å tro at studentflertallet står oppe i en slags offensiv posisjon: De tror at universitetet inntil nylig har vært ei slags isolert øy i samfunnet der
alle slags vitenskapelige små dyr har kunnet danse på bordet.
Derfor tror de at Ottosen-komiteen representerer »et forsøk på
å integrere universitetet i den kapitalistiske økonomien» el. likn.
Eller småborgerideologien kan ta lett schizofrene former
som f. eks. SF-pampen Steinar Stjernøs dissens i Brodahlkomiteen der det bl. a. heter: »Nå er det ingen grunn til å tro at
den herskende klassen vil tillate at universitetet utvikler seg til
en . . . kritisk institusjon. Universitetet kan aldri bli en sosialistisk øy i et kapitalistisk samfunn. . . . Men likevel må det sosforts. s. 28
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SKOLESYSTEMET I ALBANIA
Albania er det eneste landet i Europa som bygger sosialismen under proletariatets diktatur, ledet av Albanias Arbeiderparti. Dette partiet har siden 1944 ledet landets utvriding i
overensstemmelse med massenes interesser, og har derfor vært
i stand til å bygge opp en stat der arbeiderklassen har ledelsen
på alle områder. Denne ledelsen kommer til uttrykk på forskjellige måter:
Direkte kontroll, eller kontroll nedenfra. Albanerne mener
at skolen er en sak for hele folket, ilske bare for elever og lærere.
For over et år siden holdt Enver Hoxha, lederen for AAP, en
tale om skolen som var innledning til massediskusjon over hele
landet der alle grupper av folket deltok. I disse diskusjonene tok
man særlig opp skolens innhold og forholdet mellom lærere og
elever, og kom med forslag til å organisere skolen for å gjøre
den til et bedre redskap i oppbygginga av sosialismen.
Helt konkret tar kontrollen nedenfra den formen at arbeiderne på fabrikker o. 1. velger kontrollgrupper som de sender
til forskjellige skoler. Disse arbeiderne hører så på undervisninga, ser på organiseringa av skolen osv. Hvis de finner feil
og mangler, f. eks. at innholdet i lærebøkene gir et fordreid
bilde av virkeligheten, eller at elevene ikke behandles skikkelig,
gir de skolen i oppgave å rette på dette, og kommer tilbake
etter 3 uker for å kontrollere om dette har skjedd.
Indirekte kontroll. Arbeiderklassen kontrollerer også skoleverket ovenfra, gjennom statsapparatet, og skolen i Albania
er organisert for å tjene folkets interesser og befeste sosialismen. For å gjøre det er det helt nødvendig at skolen bryter ned
skillet mellom manuelt og intellektuelt arbeid, at det legges
vekt på enheten mellom teori og praksis. Albanerne legger vekt
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på å lære av de feil som ble begått i Sovjet, de pekte på at Sovjets enorme behov for spesialister hadde fått dem til å konsentrere skolen ensidig om det teoretiske. Dette hadde gjort det
mulig å utdanne intellektuelle som følte seg hevet over arbeiderklassen, og var slik med å legge grunnlaget for utviklinga av
revisjonismen. Albanerne så derfor kombinasjonen av arbeid
og skole som et viktig ledd i kampen mot revisjonismen.
Hvert skoleår fra barna var 9 år besto av 6 1/2 mnd. skole,
2-2 1/2 mnd. i produktivt arbeid og 1 1/2 mnd. fysisk og militær trening. Disse tre elementene i skolen utgjør det revolusjonære triangel. I tillegg tok størsteparten av ungdommen fra
15-årsalderen på seg frivillig arbeid om sommeren, i kampan10

jer for å rydde nytt land til dyrking eller for å bygge jernbane_
I disse frivillige arbeidsleirene kom ungdom fra hele landet, fra
skoler og arbeidsplasser sammen i 2-3 uker for å delta i arbeidet med å bygge opp landet. Økonomisk var dette ficke noen
besparelse for landet, men albanerne så på det som en stor skole
i sosialismen. For — som de sa — træler i henda er det beste
middel mot revisjonismen!
Albanerne bringer ficke bare elevene ut i arbeid, men de
satser mye på å gi arbeiderne anledning til å gå på skoler og
universitet. Forskjellige slags middelskoler og deler av Universitetet ligger på selve bedriftene, og det gis gode muligheter for
å kombinere arbeid og skolegang. Resultat: Hver 4. albaner går
på skole og arbeiderklassen tar ledelsen også over vitenskap og
kultur.
Men det er ikke nok å kombinere arbeid og skole, innholdet
i skolen må også være i overensstemmelse med virkeligheten og
folkets interesser.
Albanerne peker på 3 viktige midler til å oppnå dette:
Lærebøker og undervisning i alle fag må basere seg på den
historiske og dialektiske materialisme. I de store massediskusjonene kom det nettopp fram kritikk av at lærebøkene var
foreldet, at de ilske var fri for borgerlig tankegang. Albanerne
har lenge vært nødt til å bruke mye sovjetiske lærebøker, men
satser nå voldsomt for å stole på egne krefter og produsere egne.
Før lærebøkene tas endelig i bruk, blir de utprøvd gjennom et
år av elever og lærere.
Skolen .må undervise i marxismen-leninismens klassikere
og landets egne erfaringer, summert i partihistorien og verkene
til Enver Hoxha.
3. Undervisninga må hele tida trekke inn livet utenfor skolen. Albanerne legger vekt på å utdanne politiske mennesker, og
de viktigste lærdommene får elevene ved å delta i den revolusjonære kampen. Her spiller ungdommen en viktig rolle, for
Ungdomsforbundet i Albania tar på seg store oppgaver i oppbygginga av sosialismen, som f. eks. oppgaven med å arrangere massestudier i partiets historie og verkene til Enhver Hoxha.
Videre spiller skoleelevene en viktig rolle i kampen mot gamle
fordommer, som f. eks. konservatisme i jordbruket, ved å vise i
praksis at det går an å dyrke nye ting, bruke nye metoder osv.
med et godt resultat.
Å lære gjennom praksis er en grunnleggende metode, og den
må også tillempes i klasserommet. Albanerne legger vekt på at
elevene må være aktive og at forholdet elev/lærer skal være
preget av revolusjonær autoritet. Dvs. lærerne skal ficke gi inntrykk av å være feilfri, men legge sine feil åpent fram for elevene slik at han kan få hjelp til å bli en bedre lærer. Dette er å
anvende metoden med kritikk og sjølkritikk i skolesituasjonen
og er viktig for å utvikle et riktig forhold mellom lærere og
elever. Man arbeider også for å erstatte karakterene med åpen
kritikk. Istedenfor en rad med tall får elevene i de 3 nederste
klassene en karakteristikk som tar med svakheter og sterke
sider, evne til å formulere problemer, til å motta kritikk, til å
samarbeide med andre elever osv. Disse karakteristikkene blir
lest opp og godkjent av klassen. I tråd med dette vil man etterhvert fjerne karakterene videre oppover i klassene, og antallet
eksamener er kuttet drastisk ned. Elevene lærer ficke for eksamen, men for å utvikle seg sjøl og sosialismen. Disiplinproblemer løses også ved metoden med kritikk og sjølkritikk. Albanerne ser ikke slike problemer som problemer for enkeltindivider, men som en sak for hele klassen. Det innkalles derfor til
møte med elevene, læreren og foreldrene som åpent behandler
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spørsmålene. Slike møter kan også ta opp kritikk av lærernes
undervisning, og de kan omfatte en klasse eller en hel skole alt
etter problemenes art. Et eksempel fra Universitetet i Tirana
kan belyse dette:
Ungdomsforbundets grunnorganisasjon satte opp en veggavis
som tok opp at rektor skjelte ut studentene og viste tydelig at
han Ikke hadde respekt for dem. Det ble innkalt et møte med
alle foreldrene, elevene og lærerne, men rektor skjønte ikke at
han tok feil og ville Ikke gjøre sjølkritikk. Det ble holdt et nytt
møte, men sjølkritikken var fortsatt mangelfull. De lokale skolemyndigheter ville da avsette rektoren, men studentene protesterte: De ville beholde ham på universitetet for å oppdra
ham! !
Dette er et eksempel på at problemer kan løses om man engasjerer massene i arbeid med å løse dem, istedenfor å forsøke å
finne en løsning på byråkratisk måte eller la problemene bli lig-

gende uløst. Det er det samme AAP har gjort når de har mobilisert hele folket til diskusjon og kritikk av skolens innhold og
undervisningsformer, og det er ved å bruke denne metoden at
partiet har vært i stand til å lede utviklinga slik at det albanske
folket har kunnet løse de enorme problemer det sto ovenfor
etter krigen.
Det vil gå temmelig lang tid før den ideologiske kampen
mellom sosialismen og kapitalismen i landet vårt er avgjort.
Grunnen til dette er at innflytelsen fra borgerskapet og fra de
intellektuelle fra det gamle samfunnet fortsatt vil gjøre seg
gjeldende i landet vårt for lang tid framover, og det samme
gjelder deres klasseideologi. Hvis en ikke forstår dette godt nok,
eller hvis en ileke forstår det i det hele tatt, da vil en begå de
alvorligste feil og overse nødvendigheten av å føre kamp på det
ideologiske område.
Mao Tsetung.

REPRESALIER MOT
TIDLIGERE EU-TI LLITSMAN
Geir Anthonsen var sekretær for Elevutvalget for Oslo
og omegn i fjor vår. Anthonsen gikk på Sofienberg skole, men
i år har ikke den skolen klasser på hans klassetrinn.
Han søkte seg derfor til Foss skole. Søknaden hans blei avslått, hvilket i realiteten vil si at han ikke kan tas inn på noen
kommunal skole. Det fantes ikke dekning for å avslå søknaden
i Anthonsens skoleresultater. Overføring fra en skole til en annen pleier å være en automatisk sak. Men den som leser brevet
med avslaget fra rektor Arne Redse på Foss, vil skjønne at Anthonsen blei avvist fordi skoleledelsen fryktet at han ville stille
seg i spissen for elevenes interessekamp der. Anthonsen spilte
en »framtredende og høyst utfordrende rolle» i Elevutvalget,
skriver rektor Redse. »Det ville være høyst uheldig for arbeidsro og tillitsforhold ved skolen å oppta Geir Anthonsen som elev
ved Foss skole».
Vi spurte Anthonsen hva han nå tenkte å gjøre, og han svarte at han ennå ikke hadde gitt opp håpet om å komme inn på
et Oslo-gymnas. I mellomtida håpet han det kunne la seg ordne med privatundervisning med progressive studenter.
— Har rektorene virkelig grunn til å være så redde for EUtillitsmenn?
— Det som skjedde med EU i vår, var at saka om det nye reglementet for Oslo-skolene førte til et sterkt press nedenfra på
EU. EU blei revet løs fra skolebyråkratiets grep og blei til et talerør for elevene i den saka. At skolebyråkratene blei tedde, er
tydelig. Oslo skolestyre trakk tilbake all pengestøtte til EU og
arrangerte en pressekonferanse for å hetse mot det. Vi blei også
kasta ut av kontorene vi disponerte. Det de var redde for, var
først og fremst at elevmassen skulle samle seg til kamp mot det
nye reglementet. EU kunne i grunnen ikke gjøre stort for å bekjempe reglementet. Når skolestyret slo ned på EU, var det
mest for å statuere et eksempel overfor massene av elever.
— Hvorfor kunne ikke EU være et effektivt forsvar for elevene?
— Organisasjonen er ikke enhetlig. Slik den er bygd opp, kan
den ikke samle seg om å sette ut i livet ei fast og riktig politisk
linje. Bl. a. er EU bundet til å virke gjennom elevrådene, som
kan bestå av reaksjonære eller progressive alt etter som.
— Hva må gjøres?
— Det må bygges opp interessekamporganisasjoner, som ik-
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ke bare prater og »representerer», men mobiliserer elevene til
kamp. Men mine erfaringer med EU har fortalt meg at en organisasjon må forberedes gjennom agitasjon og propaganda
blant elevene, og organisasjonen må ha den rette politiske kursen. Derfor må - flest mulig beherske Mao Tsetungs tenkning,
slik at de kan utgjøre ei kjerne som driver det grunnleggende
massearbeidet og kan komme med riktige ideer om hvordan
kampen skal føres.

Den forhenværende EU-tillitsmann forteller at han har begynt å studere Mao Tsetungs tenkning sammen med revolusjonære kamerater etter opplegget for SUF (m-1)'s grunnsirkel.
Bare ved hjelp av Mao Tsetungs tenkning kan elevene oppnå
seier i kampen. Den sosialistiske revolusjonen er den eneste utvegen for elevene til å oppnå sin rett, framholder han.
361
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LÆRLINGER UTBYTTES
GROVT AV MONOPOLKAPITALEN
Den som vil utdanne seg til fagarbeider i dag, må enten ha
sparepenger å ta av, eller basere seg på støtte heimefra, eller ta
seg ekstra jobber om kvelden i læretida. Lønna for lærlinger er
det umulig å leve av om en er aldri så nøysom. F. eks. har litograflærlingene 144,50 kr. i uka første året, stigende til 235,50 kr.
fjerde året. I elektrikerfaget får en lærling 2,93 kr. i timen til
å begynne med og når opp i 5,52 kr. etter 3 1/2 år. Lån eller
stipend fra staten blir ikke gitt.
Sjøl om enkelte av lærlingene kan bo hjemme i læretida, er
de likevel avhengig av foreldrene fordi de umulig kan klare å betale de utgiftene dette medfører for foreldrene. Verst er det for
de som ikke kan bo hjemme eller gratis hjemme. De er nødt til
åta ekstrajobber. Det fins dem som jobber fra kl. 7.00 til 16.30
som lærling, deretter skiftarbeid fra kl. 16.30 til 24.30 som
maskinpasser. Dette er det sjølsagt umulig å klare over lengre
tidsrom.
Så en skulle tro at en fikk noe igjen for slitet -- at en fikk
den opplæring en har krav på. Men det er som regel ikke tilfelle. En blir som regel satt inn i produksjonen i det samme
tempo som fagarbeiderne. Dette er f. eks. tilfelle i de grafiske
fagene, hvor lærlingene blir nytta som vanlige trykkere allerede
etter ett år i læra. Dermed suger kapitalisten til seg mye mer
profitt på hver lærling enn det som er forskjellen i lønna mellom en fagarbeider og lærling. Andre steder blir lærlingene satt
til såkalt »yngstemannsarbeid» som innebærer at de må ta alt
forefallende arbeid.
Tilsynsmannsordninga, som skulle garantere lærlingen skikkelig opplæring, fungerer ofte slett ikke, og en undersøkelse for
noen år tilbake viste at 5 % av lærlingene ikke visste om tilsynsmannsordninga. I tillegg var det 30 % som visste om ordninga,
men som ikke hadde sett noe til den i praksis. Lærlingeloven
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sier at det skal være to tilsynsmenn, en oppnevnt av bedriften
og en av de ansatte. Han som er oppnevnt av de ansatte, er ofte
forhindra fra å kunne veglede lærlingen, fordi han går på
akkord. Dessuten har han sjølsagt ingen pedagogisk opplæring.
Det hender også at lærlingen sjøl går på akkord.
De delene av lærlingeloven som gir lærlingene visse rettigheter
fungere i praksis dårlig. Men dette bryr sjølsagt verken staten,
arbeidskjøperne eller LO-pampene seg om. Disse bestemmelssene er i dag ikke stort mer enn fint prat for å dekke over utbyttinga. De delene av lova som binder lærlingen til en arbeidskjøper og utlevere ham til dennes forgodtbefinnende, de står
derimot ved makt.
De første seks månedene av læra skal være en prøvetid, hvor
både bedrift og lærling kan si opp kontrakten uten å angi noen
grunn og uten å bli erstatningspliktig. Det vil si at en bedrift
kan ha en arbeider på lærlingelønn i inntil 6 månder om den
skulle føle behov for det. I butikk, lager og kontorarbeid fins
en spesiell bestemmelse som gjør at prøvetida kan utvides til et
helt år. Bedriften kan også utvide læretida med inntil ett år med
lærlingenemdas samtykke »dersom lærlingen ikke tilfredsstillende oppfyller sine plikter.»
Alt dette viser at lærlingene er gjenstand for grov utbytting
og utnytting fra kapitalistenes side. Deres opplæringsforhold
er fullstendig avhengig av kapitalistenes lønnsomhetsvurderinger og profittjakt.
Hvordan kan lærlingene ivareta sine interesser? Læringa og
skolegangen er et virvar av kurser. Noen har halvårskurs, noen
har kveldskurs etter arbeidstida, og andre har dags- eller ukekurs. Dette gjør det vanskelig for lærlingene å finne sammen og
kjempe for sine interesser. Likevel er aktiv interessekamp den
eneste vegen å gå. Det nytter ikke å forlite seg på statens velvilje
eller på at noen av de revisjonistiske og reformistiske partiene
skal kunne oppnå noen avgjørende bedring for lærlingen ad »den
parlamentariske vegen». AUF, f. eks., foreslår at den enkelte
lærling skal kontraktbinde seg ikke til den enkelte kapitalist,
men til staten, felleskapitalisten. Staten, gjennom arbeidskontorene og lærlingenemdene, skal så garantere lærlingen skikkelige kår rundt om på bedriftene. Vi tror ikke at dette vil bedre kårene for lærlingene. De vil framleis være utbytta: Staten
og den enkelte kapitalisten vil i fellesskap bestemme utbYttiligsforholda. Det hele vil bare »se penere ut».
Det første som må gjøres hvis lærlingene skal vinne fram med
sine krav i og utafor LO, er at lærlingene organiserer seg på
grunnplanet gjennom å bygge opp marxist-leninistiske kjerner
rundt om på arbeidsplassene og yrkesskolene. Først da kan de
klare å bekjempe sosialdemokratiet og venstresosialdemokratiet
som prøver å føre deres kamp på avveier og i blindgater. AUF
fungerer jo som LO-ledelsens forlengede arm, og blant venstresosialdemokratene finnes slike som f. eks. SFeren Pål Lynne
Hansen som prøver å føre yrkesskoleelever og lærlinger ut i rein
aksjonisme, dvs. aksjoner mot alt og ingen ting for aksjonens
egen skyld.
Mot alle disse forsøkene på å villede kampen må lærlingene
utvikle en interessekamp som kan smelte sammen med hele arbeiderklassens kamp. Dette er den eneste måten lærlingene kan
vinne seier for sine krav på.
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FORMANN MAO
OM UNGDOMMEN
Blant de i Norge som kaller seg sosialister eller kommunister, hersker det en merkelig oppfatning om hvordan en skal se ungdommen i »politisk sammenheng». Blant SFere, f. eks., mener mange at ungdommen undertrykkes av »de voksne», og at den derfor må kjempe, f. eks. mot læreren. Parolene blant disse folka har vært
reint separatistiske, og dette kommer sjølsagt av at de ikke er marxist-leninister. Hadde de vært det, ville de
sjølsagt ha lært mot hvem og med hvem ungdommen skal kjempe.
Vi bringer her et utdrag av en tale til minne om 20-årsdagen for »4. mai-bevegelsen» som kamerat Mao
Tsetung holdt i Jenan.
For det fjerde: Jeg skal nå gå over til å behandle ungdomsbevegelsen. På denne dagen for tjue år siden ble de store hendingene innledet som studentene var med i, og som i Kinas historie går under navnet »4. mai-bevegelsen». Denne bevegelsen
hadde en veldig betydning. Og hvilken rolle begynte den kinesiske ungdommen å spille fra og med »4. mai-bevegelsen»? Den
begynte i en viss forstand å spille rollen som avantgarde. Dette
er en allmenn erkjennelse i hele landet, når vi unntar de ultrareaksjonære. Hva betyr det å spille rollen som avantgarde? Det
vil si å spille rollen som leder, det vil si å stå i revolusjonens forreste rekker. Innenfor rekkene av det kinesiske folk som står i
kamp mot imperialismen og føydalismen, fins det en ungdomsarme av intellektuelle og studerende. Det er en ganske imponerende arme. Mange av dem er falt, men likevel teller den også i
dag flere millioner. Denne mangemillion-tallige armeen utgjør
en stor og særdeles viktig enhet i kampen mot imperialismen
og føydalismen. Men en må ikke forlite seg på den alene. Gjør
en det, greier en ikke å vinne over fienden, for denne styrken
utgjør ikke hovedkraften innenfor armeen. Hva er det som utgjør armeens hovedkraft? Det er de bredeste massene av arbeidere og bønder. De unge kinesiske intellektuelle. og studerende
må gå ut i arbeider- og bondemassene for å mobilisere og organisere disse 90 prosent av Kinas befolkning. Uten disse hovedkreftene, det vil si uten arbeiderne og bøndene kan vi ikke vinne seier over imperialismen og føydalismen; vi kan ikke forlite
oss på bare den delen av armeen som består av unge intellektuelle og studerende. Derfor er det sikkert som en lås at de unge
intellektuelle og studerende i hele landet må slutte seg sammen
med de brede massene av arbeidere og bønder, de må forene seg
med dem til ett; bare da vil vi få en stor og mektig arme. Og det
vil sannelig bli en stor arme på flere hundre millioner mennesker! Bare med en så stor arme vil vi kunne tilintetgjøre motstanderens faste• stillinger og hans siste befestninger.
Ser en ungdomsbevegelsen i tiden forut ut fra dette, så kan
en fastslå at det har gjort seg gjeldende en feilaktig tendens der:
Under de aller siste tiårene har en viss del av ungdommen innenfor denne bevegelsen ikke vært villig til å forene seg med de
brede arbeider- og bondemassene, og de har opptrådt imot arbeider- og bondebevegelsen. Denne strømningen har imidlertid
gått imot den alminnelige retningen innenfor ungdomsbevegelsen. Den delen av ungdommen som ikke ville slutte lag med de
90 prosent av landets befolkning som arbeider- og bondemassene utgjør, og som opptrådte prinsipielt imot arbeider- og bondebevegelsen, handlet svært uklokt. Førte denne strømningen
til noe godt? Etter min mening gjorde den ikke det, siden denne ungdommen, i og med at den gikk imot arbeiderne og bøndene, også gikk imot revolusjonen. Nettopp derfor sier jeg også
at denne strømningen sto i motsetning til den allmenne retningen innenfor ungdomsbevegelsen. En slik ungdomsbevegelse
kan ikke føre til noe godt. For noen dager siden skrev jeg en
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kort artikkel. Der sa jeg: »Når det skal avgjøres hvor en intellektuell befinner seg — om han er revolusjonær, ikke-revolusjonær
eller kontrarevolusjonær — da fins det et avgjørende kriterium;
om han er villig til å gå sammen med arbeider- og bondemassene og om han virkelig slutter seg sammen med dem.» Her stilte
jeg opp et kriterium som etter min mening er det ene avgjørende. Hva kan tjene som kriterium for at et ungt menneske er fylt
av revolusjonær ånd? Hvilken målestokk skal en bruke når det
gj elder et slikt ungt menneske? Det fins bare ett kriterium: En
må kunne slå fast at vedkommende unge menneske ønsker å
slutte lag med de brede arbeider- og bondemassene og at han
virkelig forener seg med dem. Hvis han ønsker å slutte seg sammen med arbeider- og bondemassene og virkelig handler ut fra
dette ønsket — da er han en revolusjonær; hvis ikke, er han en
ikke-revolusjonær eller kontrarevolusjonær. Hvis han i dag vil
slutte lag med arbeider- og bondemassene, så er han i dag en revolusjonær. Men hvis han i morgen ikke vil gjøre dette, og —
hva verre er — går inn for å undertrykke det jevne folk, da er
han allerede blitt en ikke-revolusjonær eller kontrarevolusjonær. Enkelte unge mennesker går bare rundt og lirer av seg fraser om at de tror på de tre folkets grunnsetninger eller på
marxismen, men dette teller ikke det aller ringeste. Tenk på
følgende: er det kanskje ikke så at også Hitler lirer av seg fraser
forts. s. 30
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KAMPEN I NKP
Kampen mellom de to linjene i Norges Kommunistiske
Parti, mellom den revolusjonære, kommunistiske linja og den
reformistiske og revisjonistiske linja, har pågått lenge i partiet.
I denne kampen har høgre-grupperingene — fra Furubotn-gruppa til Vogt-klikken — alltid prøvd å kuppe partiets sentrale organer for å revidere partiets linje.
I tilfellet med Furubotn-gruppa under og etter krigen, ble
partimedlemmene på grunnplanet mobilisert, og høgregrupperinga ble resolutt kasta ut av partiet. Dette oppgjøret skjedde
imidlertid ildte på grunnlag av en tilstrekkelig dyptgående debatt i grunnorganisasjonene, og partiet sikret seg dermed ikke
tilstrekkelig mot gjentakelse av den samme utviklinga.
Noenlunne det samme var tilfelle med Vogt-gruppa som
prøvde å kuppe til seg ledelsen i partiets sentrale organer. Også
her ble medlemsorganisasjonen mobilisert, og gruppa ble skjøvet ut av ledende partiorganer. Ved dette oppgjøret ble imidlertid de samme feil gjort som i oppgjøret med Furubotn-avviket
— bare i enda større omfang.
For det første ble. ikke Vogt-gruppa endelig rensket ut av
partiet, men fikk i stor grad anledning til å fortsette sin partifiendtlige virksomhet innen NKP.
For det andre ble det ikke foretatt noen grundig politisk
debatt i partiet i samband med oppgjøret, og de revisjonistiske
ideene Vogt-gruppa representerte fikk leve videre. Oppgjøret
hadde altså et ganske byråkratisk preg.
For det tredje reviderte ikke partiet sitt revisjonistiske prinsipp-program. Dette programmet var et resultat av Vogt-grup-

DÅRL1c. RISTE1 TIL.
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... DEN SOM STOLER PÅ
REVISJONISTISKE

pas revisjonistiske bestrebelser, og gruppa brukte programmet
som plattform for sitt undergravingsarbeid i NKP under paroler om »fornyelse» av NKP gjennom realisering av partiets program. Slik ble ikke NKP's program noen bastion for kampen
mot revisjonismen, men snarere et skalkeskjul nettopp for revisjonismen.
For det fjerde, og viktigst av alle årsakene: Gjennom hele tida siden krigen er det Ikke blitt gjennomført tilstrekkelige studier av marxismen-leninismen innen NKP til at partimedlemmene har kunnet påvise og gjendrive de hyppige revisjonistiske
framstøtene. Det at det brede flertall av partimedlemmene mestrer den revolusjonære teorien er i lengden den eneste og sficreste garantien mot den reformisme og revisjonisme som så hyppig har dukket opp i NKP.
RTL OG LIKVIDATORKLIKKEN.

Av disse fire årsakene ble ikke revisjonismen i NKP utryddet
ved oppgjørene med Furubotn- og Vogt-gruppene. Og det
skulle ikke vare lenge før nye høgre-framstøt dukket opp.
Reidar T. Larsen, NKPs formann, har lenge tydelig hatt en
opportunistisk utvikling. Lenge har han utmerket seg ved å være
den flittigste m. h. t. allment og prinsippløst preik om »samling
av venstrekreftene».
Etter valget har denne politikken blitt klarere. RTL og hans
drabanter har nå fullstendig kastet maska, og snakker åpenlyst
i borgerpressa om dannelse av et nytt »venstreradikalt» samlingsparti. Disse uttalelsene kommer uten at spørsmålet i det hele
tatt er blitt diskutert i NKPs grunnorganisasjoner. Forholdet er
altså at NKPs formann uten videre avslører planer om å likvidere NKP som sjølstendig parti.
Disse uttalelsene fra RTL har skapt ei akutt krise innen NKP,
der de trofaste kommunistene og marxist-leninistene innen partiet reiser seg mot RTLs likvidatoriske planer.
Alvoret i krisa i NKP kan tydelig illustreres ved to hendinger
i den siste tida. Den første er oppsigelsen av Svein Johnsen
(formann i Solidaritetskomiteen for Vietnam) fra hans jobb
som journalist i FRIHETEN. Resten av journalistene i avisa
oppfattet dette som et klart forsøk på å underordne FRIHETEN
RTLs likvidatoriske linje, og gikk til politisk streik og krevde
oppsigelsen trukket tilbake. RTL og FRIHETENS redaktør
svarte med å gi samtlige journalister sparken.
Det andre utslaget av denne partikrisa var i KU. Sentralstyret i Kommunistisk Ungdom ekskluderte nylig formannen i
Kristiansand KUL, Eigil Engeland fra forbundet. Årsaken skulle
være forbundsfiendtlig arbeid og manglende overholdelse av den
demokratiske sentralismen. (Kristiansand KUL er medutgiver
av »RØDE FANE», tidsskrift for marxist-leninistene i NKP.)
SAMMENHENGEN MED OPPRETTELSEN AV DEN ANTIMARXIST-LENINISTISKE BLOKKEN.

Foreteelsene i NKP i den siste tida er ikke noen isolert ting.
De har en klar sammenheng med revisjonistenes bestrebelser på

LEDERE

Motsetning og kamp mellom ulike slag av ideer forekommer stadig i partiet. Dette er ei gjenspeiling i partiet
av motsigelsene mellom klassene og mellom det gamle og det nye i samfunnet ...
Mao Tsetung.
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dannelse av et »venstreradikalb> samlingsparti, — et penere navn
for en anti-marxist-leninistisk blokk. I samband med opprettelsen av denne blokken trenger reformistene i SF og revisjonistene i NKP-ledelsen en »grenseoppgang» mot marxist-leninistene. Det er derfor at angrepene mot marxist-leninistene og
planene om likvidering av NKP kommer akkurat nå. Sammen
med SF/NKP-pampenes berserkergang i frontene i den siste tida
utgjør disse tiltaka en samlet strategi fra reformistens og revisjonistenes side. Det er sikkert mer i vente.
Men disse angrepene fra SF/NKP-pampene er Ike en dårlig
ting, men en god ting. Gjennom sitt flittige arbeid fungerer

pampene på litt lengre sild som en slags sceneryddere for historien. I arbeidet med å »markere seg» i forhold til m-l-bevegelsen og i bestrebelsene på å danne »store» anti-marxist-leninistiske blokker rydder pampene samtidig litt etter litt ut alle
»revolusjonære» og »marxistiske» kulisser. Etter som marxistleninistene rykker fram, rømmer de etterhvert scenen. Men for
å jage revisjonister, reformister og alle slags skrømt bort for
godt og kaste dem på historiens skraphaug kreves det tid og
arbeid. Den første store oppgaven på denne lange marsjen er å
forberede dannelsen av et ekte proletært revolusjonært parti
som bygger på marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.

KU-LEDELSEN - AGENTER
FOR SOSIALIMPERIALISME N
Noen kamerater har kanskje hatt inntrykk av at KU er en revolusjonær organisasjon, særlig på bakgrunn av
fellesuttalelsen mellom SUF og KU. Blant annet står det at SUF og KU støtter Kampanjen Norge ut av NATO
og Solidaritetskomiteen for Vietnam. Dessuten står det i fellesuttalelsen at SUF og KU skal delta i og dra flest
mulig ungdom med i studier i marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning.
KU-ledelsen har ikke holdt denne avtalen. Vi har alle lest
Georg M. S. Ovesen i VG, der han forkynner at mens SUF bygger på marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning, bygger
KU på marxismen-leninismen og »sin egen tenkning». At KUledelsen heller skulle ha viet Mao Tsetungs tenkning litt oppmerksomhet, viser deres praksis i det anti-imperialistiske arbeidet. Her har de på alle punkter brutt samarbeidsavtalen mellom SUF og KU, og til og med opptrådt som sabotører og splittere, og drevet en utstrakt hets mot de konsekvente anti-imperialistiske organisasjonene.
1. mai i år trakk de seg fra arrangementskomiteen p. g. a. parolen »Sovjet ut av Tsjekko», og viste her at de støtta Sovjets
sosialimperialisme. Riktignok hang de seg på lasset i siste lita av
opportunistiske grunner.
I slutten av september i år var det planlagt en stor demonstrasjon mot juntaen i Hellas og mot NATO. KU-ledelsen forsøkte på alle måter å splitte arrangementet, og opptrådte i virkeligheten som sabotører. De ville bl. a. makulere løpesedler
som allerede var trykt. Til slutt trakk de seg fra hele arrangementet fordi alle de andre arrangørene ville ha med sammenhengen mellom juntaen i Hellas og NATO, og fordi alle de andre ville fordømme Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia. Dette
ville KU-ledelsen ikke. Dermed trykte de og delte ut egne løpesedler.
De har også trukket seg ut av anti-NATO-arbeidet fordi det
her har vært fordømmelse av invasjonen i Tsjekkoslovakia.
Av samme grunn driver de hets mot den stadig sterkere antiimperialistiske organisasjonen Solkom. De skriker ut om at Solidaritetskomiteen har en »politisk plattform som nærmest bare kan samle medlemmer av SUF . . . » »For KU er dette en meget alvorlig sak, og vi kan ikke unnlate å si klart ifra hvor vi
står.» (KU's formann Georg S. M. Ovesen). At KU-ledelsen har
sagt klart ifra når det gjelder deres holdning til ærlige anti-imperialister, er riktig nok: KU-ledelsen går imot dem. Men når
det gjelder KU-ledelsens viten om hvilket grunnlag de sjøl står
på i Vietnam-arbeidet, er dette slett ikke så klart.
De har fire forskjellige grunnlag som alle er deres eneste
grunnlag for å drive Vietnam-arbeid.
KU4edelsen har til og med ikke gått tilbake for å oppfordre
til splittelse i det anti-imperialistiske arbeidet! Arvid Løkke365

berg, sekretær i KU's sentralstyre, skrev i et innlegg i Friheten
(nr. 20/1969) at det eneste grunnlaget for Vietnam-arbeidet
måtte være parolene »Diplomatisk anerkjennelse av DR V» og
»USA ut av Vietnam». Under disse »eneste riktige hovedparolene» . . . »bør de som er enige i parolene gå på tvers av ledelsens
feilaktige plattform og danne sine egne grupper og arrangere
møter og demonstrasjoner . . . ( ! ).
KU-ledelsen forsøker ikke bare å splitte, de forsøker også å
spre løgner om det vietnamesiske folket: På landsmøtet i Solidaritetskomiteen sa KU's organisasjonssekretær Tor Olsen at
»Jeg håper ikke noen her tror at Vietnamkrigen avgjøres på
slagmarka» — Her spredte denne ledende tillitsmannen i KU de
samme reaksjonære løgner som imperialistene, som skal På det
vietnamesiske folket til å gi opp kampen (»Det nytter ikke likevel . . . »).
Sovjets sosialimperialister har nå satt i gang forsøk på å danne en »All-europeisk Sikkerhetsordning» sammen med USA for
å skape et nytt og verre NATO. Denne »All-europeiske Sikkerhetsordninga» betyr at Sovjet sammen med USA vil forsøke å få
et sterkere grep over utbyttinga og undertrykkinga av folkene i
Europa og Asia, og å skape en sterkere innringning av Folkets
Kina. Det er alle revolusjonære og patriotiske krefters plikt å ta
opp kampen mot disse fascistiske forsøka. Men KU-ledelsen har
aldri tatt til orde for å avsløre de sovjetiske sosialimperialistenes forsøk. For ikke å avsløre seg overfor alle ærlige anti-imperialister i denne saka, og for ikke å avsløre holdninga til samarbeidet Sovjet/USA,_har de klokelig holdt munn. Som de tro
tjenere til sosialimperialismen de er, har de i praksis derfor tjent
som støttespillere til Sovjet-ledelsens folkefiendtlige framstøt!
I sine handlinger har KU-ledelsen vist seg å være agenter for
sosialimperialismen i Norge. De er anti-imperialister i ord, men
ikke i handling. Deres splittelsesmakeri kan bare tjene en ting:
USA-imperialismen og deres lakeier, Sovjets sosialimperialister.
Men KU-ledelsen kan fortsatt sitte på sin bak i Grønlandsleiret
og »brøle som mus». De revolusjonære kreftene har bare forakt
til overs for dem.
Som kamerat Mao Tsetung sier:
»Å løfte på en stor stein bare for å slippe den på sine
egne føtter», sier et kinesisk ordtak, når man vil beskrive hvordan visse tosker oppfører seg.
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SF/NKP-PAMPENE
BERSERK I FRONTENE
I seinere tid har SF/NKP-pampene utvist stor iver med å utbre en spesiell særart av frontpolitikk som går ut på å angripe
fronter de er med i uten å ta opp problemene innen fronten
først, prøve å nedlegge fronter uten å spørre medlemmene, klage over at små »ekstremistgrupperingen> gjør masseinnmelding i
frontene og kupper ut deres store og mektige organisasjoner,
etc. .. .
Argumentasjonen deres slår seg sjøl effektivt og nådeløst i
hjel. Pampene gjør f. eks. aldri noen slags sjøLkritfick fordi deres
organisasjoner ilske aktiviserer seg i anti-imperialistisk arbeid.
Synspunktene deres er egentlig at de skal sitte i ledelsen av frontene og representere alle de som ikke driver anti-imperialistisk
arbeid. De benekter egentlig at en anti-imperialistisk front består av folk som driver anti-imperialistisk praksis, og på at de
som er med i fronten har rett til å bestemme frontens linje.
For å dekke over dette prøver pampene å vende tilbake til
snakk om »prinsippene for tverrpolitisk arbeid». Disse prinsippene går ut på — i følge pampene — at frontene i praksis skal ses
på som sammensatt av organisasjoner, ikke av enkeltmedlemmer. Et slikt »prinsipp» for frontarbeid lammer i virkeligheten
alt frontarbeid. En front som skal ta hensyn til deltakende organisasjoner med fastlagte programmer blir et slags »største felles mål» for alle organisasjonenes politikk, og får ingen mulighet til å handle der det hersker en viss uenighet. Erfaringene
viser at slike »fronter» aldri får gjort noe som helst.

ANGREPET MOT SOLIDARITETSKOMITEEN

På den ekstraordinære generalforsamlinga i Det Norske Studentersamfunn den 13. oktober hadde progressive studenter i
»RØD FRONT» satt fram forslag om bevilgning av kr. 10 000,til Solidaritetskomiteen for Vietnam i samband med høstens
Vietnamuke. Slike forslag er også tidligere blitt satt fram i studentersamfunnet, — seinest på den ordinære generalforsamlinga
i vår. Forslagstillerne var den gang SF-pampene sjøl, — dvs. det
»sosialistiske» kandidat-styret med Orientering-redaktør Lars
Allden i spissen.
Mange progressive uavhengige stemte den gangen for Alldenstyret i annen valgomgang nettopp fordi de trodde at det ville
bli lettere å få gjennom progressive vedtak av denne typen med
det styret. SUF(m-1) stud. argumenterte da mot denne holdninga, og forklarte at Allden-folka bare var opportunister som
prøvde å skaffe seg alibi overfor progressive studenter ved å
kjøre fram slike forslag.
Utvildinga på den ekstraordinære generalforsamlinga viste
klart at SUF(m-1) stud. hadde rett i dette. Før dette møtet hadde pampene i Universitetet SF diskutert saka, og funnet ut at
det nå var nødvendig »å foreta en politisk grenseoppgang mot
SUF» i samband med behandlinga av dette vedtaket. Aleine
trodde de seg ikke sterke nok til å gjøre denne »grenseoppgangen». Derfor rottet de seg sammen med en håndfull AP-studenter, Unge Venstre-SFerne, samt med styret og det ene medlemmet i Reidar T. Larsens studentgruppe. Sine egne menige medlemmer turde ilske SF-pampene diskutere saka med på forhånd.
I stedet sendte styret i Universitetet SF ut en tresiders skriftlig
direktiv til medlemmene med ordre om hvordan medlemmene
skulle stemme. (Dette er i parantes bemerket et godt eksempel
på hvordan den byråkratiske sentralismen i SF fungerer: Vedtak om hvordan Vietnamarbeidet skal drives fattes på styremøte
uten diskusjon blant medlemmene.)
SF-pampene og deres hjelpere klarte ilske å samle svært mange stemmer for synet sitt sjøl. Men med velvillig hjelp fra de
konservative klarer de å få forkastet bevilgningsforslaget. Mange
menige SF-medlemmer stemte i mot ledelsens linje. Enkelte
reiv i stykker medlemskortet sitt på stedet. Etter møtet inviterte Solidaritetskomiteen til et åpent møte der pampene blei bedt
om å komme med sine innvendinger mot arbeidet. Men SFpampene turde ilske møte, og forklarte seg med at de »ikke kunne diskutere på Sol. koms premissen>. Noen sa til og med »at
saka måtte diskuteres først». (! )
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VOR ?

KJENTE KVINNER OG MENN UTE OG KUPPER

Dagen etter den ekstraordinære generalforsamlinga gjorde
pampene et nytt framstøt — denne gang i Kampanjen Norge ut
av NATO. Flertallet av »kjente kvinner og menn» i kampanjens
hovedkomite (»kjent» bl. a. fra Kampanjen mot atomvåpen)
fant ut at de skulle »nedlegge» kampanjen. Begrunnelsen for dette var at 1) Osloutvalget av kampanjen på sitt årsmøte hadde
fattet vedtak i strid med kampanjens grunnlag og 2) at de to
SUF(m-1) medlemmene i hovedkomiteen hadde vært »umulige»
å samarbeide med. Flertallet kan ikke bare ha stukket fingeren i
jorda (men snarere i nesa) da de laget begrunnelsen.
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Hvis de hadde vært i stand til å analysere situasjonen, hadde de funnet ut at arbeidet i kampanjen har gått dårlig. Det har
faktisk gått så dårlig at det er fullt berettiget med både kritikk
av sentrale organers arbeidsstil og med diskusjon om det politiske grunnlaget for kampanjens arbeid. På bakgrunn av dette
vedtok Oslo-utvalget av kampanjen på sitt årsmøte å kreve innkalling av et nytt landsmøte.
Dessuten la Oslo-utvalgets årsmøtevedtak opp til en brei debatt om det politiske grunnlaget for arbeidet. Utgangspunktet
var en kritikk av grunnlaget for arbeidet i dag. Kampanjens analyse av sjølve NATO-paktens funksjon har vært feilaktig, og har
bygd på at NATO er en allianse rettet mot Sovjet og ikke mot
folket i paktens medlemsland. Denne analysen har ført til at
Kampanjen har lagt for stor vekt på reine militærstrategiske betraktninger og tildels har argumentert som en avdeling av den
sovjetiske generalstaben. Det agressive og sosialimperialistiske
Sovjetunionen er framstilt som en fredeligsinnet stat. Denne
feilaktige analysen har i sin tur ført til at kampanjen har tatt et
uriktig standpunkt for alleuropeisk sikkerhetskonferanse, — et
»alternativ» som i virkeligheten betyr opptakten til et nytt, større og verre NATO.
Nok en feil: Kampanjens ledelse har ilske forstått nødvendigheten av et nært samarbeid med det øvrige anti-imperialistiske
arbeidet, — i første rekke med Solidaritetskomiteen for Vietnam. Betydningen av et nært samarbeid er åpenbar: Folket i
Norge og folket i Vietnam kjemper mot samme hovedfiende,
— USA-imperialismen.
Hovedkomite-flertallets »argumentasjon» om de »umulige»
SUF(m-1) erne er det vanskelig å ta helt alvorlig. Kjente kvinner
og menn lar seg ikke stoppe av slike bagateller i sine velgjerninger. Bare to menige medlemmer i Hovedkomiteen var medlemmer av SUF(m-1), og det er virkelig »umulig» å skjønne hvordan
disse kunne lamme kampanjen. »Argumentet» er et usedvanlig
flaut forsøk på å velte ansvaret for dårlig arbeid over på andre.
Vi begynner her å komme fram til de virkelige årsakene til
at SF/NKP-pampene med sitt haleheng av visse heldags prostituerte fra DNA prøver å kuppe for å nedlegge kampanjen. Årsaken er sjølsagt at pampene utmerket godt er klar over at kampanjens medlemmer ikke vil støtte dem på et eventuelt ekstraordinært landsmøte. Derfor prøver de nå å ro seg ut av hele affæra, ved å velte skylden over på marxist-leninistene. Etterpå
håper de å kunne framstille det som om kampanjen bare består
av »ei lita gruppe ekstremister», og å isolere den.
STORTINGSVALGET OG BEHOVET FOR »GRENSEOPPGANG»

Hva kommer det av at SF/NKP-pampene og deres haleheng
av furubotniker og avdankete DNA-»radikalere» akkurat nå er
så opptatt med å »markere» seg i frontene? Årsaken må sjølsagt ligge i noe viktig som har skjedd med SF og NKP (og restene
av det Reidar T. Larsen kaller »venstrekrefter») i den siste tida.
Og det viktigste som har skjedd er sjølsagt disse »kreftenes»
nederlag ved stortingsvalget.
Når småborgerlige partidannelser av SFs og NKPs type har
dårlige tider (les: mister stemmer) blir de alltid livredde for å ha
kommet »i utakt» med massene. Fordi de aldri gjør seg håp om
å kunne lede massene, løser de sine »kontaktproblemer» overfor massene ved å dilte etter dem.
Når de dilter etter massene, og likevel mister stemmer, følger
»sjølransakelsen» hos pampene ganske enkle retningslinjer. Årsakene kan fortone seg på tre måter: a) man har diltet for fort,
b) man har diltet for langsomt, og c) man har diltet gal veg.
Siden pampene gjerne tror godt om sine egne evner til å dilte,
blir konklusjonen på de fleste slike vurderinger at de har diltet
for fort. (Samme hvor absurd dette kan fortone seg. I pampenes
sjølransaking kommer dette ikke så godt til uttrykk fordi »dil367

Grenseoppgang mot SUF(m-l).
te» er erstattet med mer uklare uttrykk.)
Uttalelser fra en rekke SF-pamper i »Orientering» etter valget tyder på at det er nettopp denne konklusjonen de er kommet til. (Berge Furre: »Arbeiderpartiet hadde program for 100
dager — SF for 100 år.») Siden pampene tror de har diltet for
fort», er det ikke underlig at de tror at de kan ha forvillet seg i
nærheten av SUF(m-1), — at velgerne »har identifisert dem med
SUF(m-1).» I løpet av den siste tidas flittige jakt på syndebukker
i »Orientering»s spalter, har denne »forklaringen» stadig dukket
opp. Liknenede ting i mer difus form har en kunnet se i NKP.
Av dette kommer det plutselige og voldsomme behovet for
»grenseoppgang» med SUF(m-1) som er oppstått etter stortingsvalget.
SF/NKP DANNER BLOKK

Når småborgen>sosialistene» lider nederlag på den ene eller
andre front kommer også et annet trekk til syne. Dette består i
en sterk følelse av avmektighet. En føler at en »er for få», at arbeidet har vært drevet for snevert, at velgerne »ikke har vært
modne», at det trengs samling, mer penger og mer valgkamp
osv. . . Derfor føler pampene, hver gang de lider nederlag, et
voldsomt behov for å »samle». Siden det oftest i slike situasjoner
er vanskelig å »samle» masser omkring partiet, må samlinga skje
med andre noenlunde vennligsinnete pamper i samme situasjon.
Når opportunistene lider nederlag er det derfor svært ofte slik
at de samler seg i »store» blokker der de rotter seg sammen på
topp-planet og varmer seg med å fortelle hverandre hvor mange
de »representerer». Samtidig driver de med rasende og hysterisk
hets mot de revolusjonære.
For å summere: Nederlaget ved stortingsvalget har hos
SF/NKP-pampene skapt 1) et akutt behov for avgrensing fra
de revolusjonære sosialistene og 2) et lfice akutt behov for å alliere seg med vennligsinnete pamper i samme situasjon. Dette
fører til dannelse av en blokk av revisjonister og reformister, en
blokk eksplisitt rettet mot marxist-leninistene.
BLOKKENS REVISJONISTISKE SJRPREG

Alliansen mellom SF/NKP-pampene på topp-planet må sjølforts. s. 30
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ALL UNGDOM I UTDANNING
RAMMES AV MOMSEN
I forrige nummer av Ungsosialisten påviste vi at innføringa
av moms er et resultat av krisa i kapitalismen i Norge og verden
forøvrig. Når »klimaet blir hardere» og »konkurransen skjerpes>,
får ikke kapitalistene så høge profitter som de skulle ønske.
Derfor trenger monopolkapitalen momsen som et middel til å
sikre høgere og mer stabile profitter.
Moms (merverdiavgift) betyr indirekte beskatning, dvs. beskatning på forbruksvarer som mat, klær, husrom, brensel osv.
Dette vil sjølsagt ramme de som må bruke nesten hele inntekta
si til slike varer. De som derimot kan spare store deler av inntekta si, vil få fordeler av momsen fordi det vil bli en reduksjon
i den direkte beskatninga. Hvem er det som må bruke storparten av inntekta si til det daglige forbruk? Det er sjølsagt arbeidsfolk, småbrukere, fiskere og ungdom under utdanning: studenter, skoleelever, yrkesskoleelever og lærlinger.
For studenter og skoleelever betyr det at de må betale skatt
sjøl om de lever på lån. Sjøl om store grupper av befolkningen
er blitt lova »kompensasjon» i form av høgere barnetrygd, mindre direkte skatt, større stipender o.l., vil dette aldri kunne
»kompensere» de økte utgiftene momsen fører med seg. Det er
naivt å tro dette sjøl om borgerskapet og dets agenter, sosialdemokratene, prøver å framstille momsen i den offisielle reklama
som »skatt på en annen måte».
De som lever på lån vil få nesten uoverstigelige vansker. For
studentene betyr det bl.a. 20 % prisstigning på utenlandsk studiemateriell og ca. 22 % prisstigning i kantina på Universitetet.
I tillegg til dette kommer de vanlige forbruksvarene. Når vi så
veit at staten strammer inn lånene gjennom Lånekassa, betyr
det at mange flere studenter blir nødt til å ta seg arbeid ved siden av studiene hvis de skal ha noen mulighet til å opprettholde
livet.
For skoleelever betyr momsen at de også må betale skatt
sjøl om de ilske har noen inntekt. Deres forbruk av livsnødvendige varer vil bli en stor belastning for foreldrene, og verst blir
det for de som må bo på hybel under skolegangen. De får stipend, men lite eller ingenting i lån, og i siste omgang er det
foreldrene som må betale hovedtyngden av utgiftene under
skolegangen.
Momsen vil føre til lavere levestandard, ikke bare for foreldre med »forsørgelsespliktige» barn, men også for yrkesskoleelever og lærlinger som under så å si hele læretida er avhengig av foreldrene. De er faktisk avhengige av foreldrene til de er langt
over 20 år. Denne gruppa av ungdom under utdanning får absolutt ingenting av staten i form av lån.
Når denne ungdommen som er under utdanning skal stifte
familie i denne tida eller lfice etter at de er ferdig med utdannel•
sen, vil de stå overfor nesten uoverstigelige vansker. Gjennom.
snittet på innskudd og husleie for nye leiligheter ligger i dag på
ca. 25 000 kr. og 400 kr., og etter at momsen er gjennomført
vil disse utgiftene stige med ca. 16 %. Dette er det som kalles
»sosial boligbygging». I tillegg til dette kommer tilbakebetaling
av studielån med renter. Ingen tror vel at økt barnetrygd og annen »kompensering» vil kunne oppveie de økte utgiftene. De
fleste unge familier har i dag uten moms store vanskeligheter
med å klare seg, og det er vanskelig å forestille seg at disse fam-

iliene vil klare seg etter at momsen er innført uten å havne på
forsorgen.
Momsen er retta mot storparten av det norske folket. Monopolkapitalen prøver å velte virkninga av krisa i kapitalismen på
hele det arbeidende folket, og dette har arbeidsfolk avslørt. Vi
har sett at hele det arbeidende folket har gått sammen i kampen
mot momsen, og denne kampen er ikke slutt ennå. Monopolkapitalens stadige overgrep mot det arbeidende folket gjennom
f. eks. moms vil aldri kunne holde folket nede, men tvert imot
være med på å øke bevisstheten blant folk om at det er nødvendig med kamp, at kapitalismen må knuses. Disse overgrepa er
med på å gjøre det lettere for hele det arbeidende folket, dvs.
arbeidsfolk, fiskere, småbrukere, studenter og skoleelever å
samle seg til kamp for sine interesser fordi momsen er retta mot
hele folket.
Men for at arbeiderklassen sammen med resten av folket
skal kunne vinne endelig seier over monopolkapitalen og dens
lakeier, må arbeiderklassen bygge sitt eget kommunistiske parti som er grunnlagt på marxismen-leninismen-Mao Tsetungs
tenkning og bygd opp etter den demokratiske sentralismene
prinsipper.
NEI TIL ØKT UTBYTTING!
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ER SOVJET SOSIALISTISK?

MASSEARBEIDSLØSHET
I SOVJET
Avisen Økonomiske Problem (5/1965) skriver at arbeidsløsheten blant den bofaste befolkningen er »6-7 prosent i Moskva
og Leningrad, 20 prosent i landet som helhet, 26 prosent i Sibir og på visse plasser, f. eks. Novosibirsk, mellom 30 og 40 prosent.» Arbeidsløsheten i Sovjet i dag kan fullt ut sammenliknes
med den som den svenske arbeiderklassen fikk gjennomlide under 30-tallets verste depresjonsår.
Fra Sjtjenkino-kombinatet og Furmanov-fabrikken nr. 2 f.
eks. fikk mer enn 1800 arbeidere sparken på to år. Den eldre
arbeidskraften ble hardest rammet. Den sovjetiske LO-avisen
Trud rapporterte nylig at Shuru Kerimbekova og noen andre
eldre kvinnelige arbeidere som hadde skadet seg under arbeid
på sukkerkombinatet Kalinin hadde fått sparken for å »øke arbeidsproduktiviteten». De hadde alle arbeidet på fabrikken siden den ble grunnlagt.
Situasjonen på landsbygda er om mulig enda verre. Mange
bønder er blitt tvunget til å søke arbeid i byene fordi de har
fått sparken fra »kollektivjordbrukene»: Avisene Økonomiske
Problem skriver at antallet medlemmer i »kollektivjordbrukene» bare i Russiske Sosialistiske Føderale Sovjetrepublikken
minsket med 3,1 millioner mellom 1959 og 1961, dvs. en
minsking på 27 prosent. »Blant de som ble tvunget til å forlate
kollektiv- og statsjordbrukene», skriver avisen, »var alle arbeidsføre mennesker». Avisen Oktober avslører at på et »kollektivjordbruk» i Volgaområdet fins det nå bare 170 bønder igjen av
de ca. 400 som arbeidet der i 1953.

ARBEID FOR ALLE UNDER
PROLETARIATETS DIKTATUR.

Da proletariatets diktatur rådde i Sovjet og arbeiderklassen
og folket hadde makten, dvs. før revisjonistene tilranet seg makten i partiet og staten, fantes det ingen arbeidsløshet. Da var
det tvert imot mangel på arbeidskraft som følge av den raske
økonomiske ekspansjonen; et resultat av marxist-leninistenes
og kamerat Stalins riktige proletære linje. Ifølge artikkel 118 i
forfatningen fra 1936 hadde »Sovjetunionens innbyggere . . .
rett til arbeid, dvs. rett til å få garantert arbeid med en arbeidslønn . . . » Bedriftenes ledelse var pålagt å underrette fagforeningen »i god tid» ved eventuelle planer om å minske arbeidsstokken; og »arbeideren, om han ønsket det, måtte tilbys annet
arbeid i samme bedrift eller i annen bedrift i samme bransjen og
i samme distrikt». (Se Soviet Studies Series. Industrial Workers
in the USSR, s. 35).
Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Sovjets byråkratbursjoasi forsøker å frammane krigshysteri mot det sosialistiske
Kina og utfører gjentatte provokasjoner ved dets grenser. Det
er ikke første gangen en utsugerklasse forsøker å avlede folkets
misnøye med sabelskrammel.
(Oversatt fra Gnistan nr. 10/1969)

ARBEIDSLØSHETEN FØRER TIL
ELENDIGE FORHOLD FOR FOLKET.

UNGSOSIALISTEN
TRENGER NYTT NAVN

Arbeidsløsheten har ført til fornedrende vilkår for Sovjets
arbeidende folk. Mange arbeidsløse tvinges til å forlate sine
hjem og dra fra sted til sted for å søke arbeid. Trud innrømmer
at tenåringer tvinges til å arbeide fordi foreldrene går arbeidsløse, og at mange arbeidere drives til sjølmord fordi de ikke
klarer å tjene til sitt daglige opphold p. g. a. arbeidsløsheten.

SUF (m-1) har utviklet seg fra å være et pasifistisk anti-atomvåpenforbund til å bli et proletariatets kommunistiske ungdomsforbund i løpet av de siste åra. SUF (m-1)s 6. landsmøte vedtok
at SUF (m-1) nå står på marxismen-leninismen-Mao Tsetungs
tenknings grunn.
Redaksjonen er av den oppfatning at navnet »Ungsosialisten»
Ikke lenger er egnet som navn for SUF (m-1)s hovedorgan.
Navnet smaker av »venstresosialisme» og »radikal» ungdom, og
forteller ikke at det er tale om hovedorganet for et proletært
kommunistisk ungdomsforbund.
For at »Ungsosialisten» fra årsskiftet skal kunne stå fram med
et nytt og riktigere navn, ber vi leserne sende inn forslag til
navneendring før nyttår. Forslag sendes »Ungsosialisten», boks
6159 Etterstad, Oslo 6.

KAPITALISTENE ER SEG LIKE I ØST OG VEST.

Årsaken til arbeidsløsheten er sovjetrevisjonistenes strev for
å gjeninnføre kapitalismen i Sovjet.
»Det nye økonomiske systemet» som de har innført har gitt
bedriftslederne større makt; gitt dem utstrakte muligheter til å
holde tilbake eller skjære ned arbeidernes lønninger, ansette og
sparke folk, bruke alle mulige midler for å øke bedriftenes vinst
og dermed sin egen lønn. Det sovjetiske byråkratbursjoasiet
har i jord- og skogbruksområdene fulgt sine svenske kolleger i å
avfolke hele distrikter, for å legge industrien der deres vinst blir
størst, men der folk ikke vil bo.
369
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BIDRAG TI L DEN
REVOLUSJONÆRE KAMPEN
Sentralkomiteen i Sosialistisk Ungdomsforbund(marxist-leninistene).
Sammen med to av mine kamerater, D. L. og A. B. har jeg
tatt initiativet til en pengeinnsamling til sentralkomiteen i SUF
(m-1). Innsamlingen har pågått i 4 måneder blant folk som bor i
distriktet og som vi kjenner. På vegne av alle de som har bidr:tt til innsamlinga håper jeg sentralkomiteen kan dra nytte
av pengene i arbeidet flor den videre oppbygginga av ungdomsforbundet eller, hvis det er ønskelig, til oppbygginga av det nye
revolusjonære partiet.
Her er resultatene av innsamlinga:
Kr. 82,20
KA
Kr. 81,50
E. A. ikke medlem av SUF (m-1) .
A
E. A. ikke medlem av SUF (m-1)
D. L
T. ikke medlem av SUF (m-1)
K. A. ikke medlem av SUF (m-1)
G. P
P. J. ikke medlem av SUF (m-1)

Kr. 82,20
Kr. 81,50
Kr. 77,00
Kr. 76,60
Kr. 76,10
Kr. 60,60
Kr. 56,00

I. A. ikke medlem av SUF (m-1)
B
U. B. ikke medlem av SUF (m-1)
K. B
T. ikke medlem av SUF (m-1)
B. L
B. B. ikke medlem av SUF (m-1)
B. G. ikke medlem av SUF (m-1)
M. H. ikke medlem av SUF (m-1)
H. S
K. B. ikke medlem av SUF (m-1)
RH
P. E. ikke medlem av SUF (m-1)
A. H. ikke medlem av SUF (m-1)
TS
P. 0
T. S
0A

Kr. 51,60
Kr. 47,60
Kr. 45,80
Kr. 45,60
Kr. 27,00
Kr. 20,40
Kr. 18,70
Kr. 18,20
Kr. 16,00
Kr. 14,80
Kr. 13,80
Kr. 13,00
Kr. 10,50
Kr. 10,00
Kr. 10,00
Kr.
6,00
Kr.
3,00
Kr.
2,00

Til sammen

Kr. 884,60

Med kameratslig hilsen K. A.

CIA OG TROTSKISTENE PÅ CEYLON
Haakon Lie, generalagent for CIA og USA-imperialismen
i Norge gjennom et utall år, har skiftet jobb. Han er gått over
i »utviklings»hjelpen. Jobben som sjefsagent er overtatt av unge,
friske krefter, — bl. a. redaktør Per Aasen i Arbeideravisa i
Trondheim, som har sine erfaringer fra slikt arbeid blant annet
gjennom generalsekretærstillingen i den CIA-finansierte »sosialistiske» ungdomsinternasjonalen IUSY.
Haakon Lie har solid erfaring med »utviklings»hjelp. Erfaringa kommer bl. a. fra hans arbeid i noe som heter Arbeiderbevegelsens Solidaritetsfond. Denne organisasjonen er formelt et støttefond for faglige organisasjoner i utviklingslanda. Reelt er
organisasjonen en mellomsentral mellom amerikanske CIAfoundations og høyreorienterte faglige organisasjoner i fattige
land.
Prinsippet for arbeid av denne art er enkelt: Det begynner
å bli vanskelig å komme direkte fra CIA og fallby penger. Folk
blir mistenksomme. Derfor er det bedre om pengene kommer
fra noe som likner et veldedig fond opprettet av snille nordiske
sosialdemokrater. Midlene brukes til å konsolidere reaksjonære
faglige organisasjoner som kan fungere som et bolverk mot både moskva-revisjonisten og marxist-leninister. CIA-pengene
overføres diskret via transfer-accounts, og opprinnelsen kan
Ikke oppdages uten ved et tilfelle. Representanter for Arbeiderbevegelsens solidaritetsfond har ved flere anledninger reist i utlandet sammen med kjente internasjonale CIA-representanter,
— bl. a. med eksilungarere tidligere utvist fra Kenya for amerikansk spionasje.
Haakon Lie skal nå fortsette denne fruktbare virksomheten
med norske statsmidler gjennom Norsk Utviklingshjelp.
I Arbeiderbladet for 1. november forteller han litt om hvor.
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dan arbeidsmetodene er. (Intervjuer er Per Monsen, — agent,
tidligere med internasjonale presseorganisasjoner som hovedfelt.) Haakon Lie forteller om sitt arbeid for den internasjonale
arbeidsorganisasjonen (ILO) på Ceylon for ti år siden:
. . . Vi samarbeidet med trotskijistene . .
Med trotskijistene? (spør intervjueren). Det var da merkelig.
Ikke ta navnet så høytidelig. De var virkelige sosialister
disse gutta, og gikk inn for arbeiderne. Naturligvis var de ikke
trotskijister ... Navnet var en levning fra den gang lederne besøkte universitetet i London, der de ble opplært i sosialisme
og den fjerde internasjonale. Jeg spurte dem om de ikke kunne
gå inn i den sosialistiske internasjonale. Det ville de gjerne, bare
de fikk lov til å stå i den fjerde internasjonale samtidig!
Haakon Lie ler ved tanken på sine trotskijistiske venner.
Trotskijistene forsto at vi kom fra arbeiderbevegelsen og
det skapte etterhvert den nødvendige tillit . . . Vi kunne nok
politisk diskusjon med en eller to av dem en kveldsstund
Trotskij hadde jo vært i Norge, ikke sant. Men prøvde du å presse på dem et bestemt politisk syn, så var det pokeransikt. Etter
noen uker var isen brutt. Og da kom de med alt. De ble klar
over at de stensilerte lærebøkene våre svarte til deres grunnsyn,
og da skulle vi hjelpe dem med alle problemer . . .
Slik kan det gå. CIA og den fjerde internasjonale fant hverandre på Ceylon. Agentene var mistenksomme på hverandre
til å begynne med. Det er ilske alltid så lett å vite når en kan
være trygg. Men stor var gleden da oppklaringen kom. Tenk
bare, hvordan stemningen må ha vært, da de over en sein nattpjolter oppdaget at de var betalt fra samme sted!
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DE NYE TSA RENE I KREML RUSTER
SEG TIL KRIG MOT FOLKETS KINA
Etter Stalins død i 1953 begynte revisjonistklikken i partiet
mer og mer åpenlyst å tilrane seg makta fra folket og i partiet,
og dette kom helt åpent fram på den 20. partikongressen i 1956
med Khrustsjovs hatske angrepstale mot Stalins proletære linje.
Etter at renegatklikken i Kreml hadde tilrana seg makta,
grodde det fram et »nytt økonomisk system» som i formen er
byråkratkapitalisme (dvs. at statsbyråkratiet har den fullstendige kontrollen over kapitalen) og i innhold bygger på bonussystem; på det kapitalistiske profittmotivet. På denne måten
har Kreml-lederne forrådt proletariatets diktatur og også den
proletariske internasjonalismen. De spyr stadig ut fraser som
»hele folkets stat» og »vi er i ferd med å bygge kommunismen»,
for å prøve å dekke over det faktum at en ny herskerklasse leda
av renegatene i Kreml har tilrana seg makta fra folket og utøver et byråkrat-kapitalistisk diktatur over det.
Dette har sjølsagt ført til at Sovjets forhold til andre land er
forandra til noe helt annet enn hva det var under Lenins og Stalins ledelse: Den proletariske internasjonalismen er avløst av
sosialimperialisme, dvs. at Kreml-renegatene er sosialister i ord
men imperialister i handling. Akkurat som USA-imperialismen
er en følge av monopolkapitalens stadige behov for å kontrollere
stadig større markeder, er sosialimperialismen en nødvendig
følge av byråkrat-kapitalismens behov for ekspansjon.
I sine merknader om imperialismen påpekte Lenin i 1916:
»Tsar-Russland gjennomførte ustanselig ekspansjon også i
Øst-Asia i samsvar med en på forhånd oppsatt plan, en plan som
endres etter omstendighetene, men i sine vesentlige trekk forblir uforandret og som tar sikte på direkte anneksjon av veldige
områder helt fram til Den kinesiske muren og på hegemoni i
Øst-Asia».
Er ikke de nye tsarene i Kreml akkurat like sine forgjengere
i Tsar-Russland? Okkupasjonen av Tsjekkoslovakia var ikke noe
resultat av at Kreml-renegatene er »onde i sjelen», men et resultat av at det utviklet seg en motsetning mellom byråkrat-kapitalismen i Sovjet og byråkrat-kapitalismen i Tsjekkoslovakia.
For at Sovjet-lederne fortsatt skulle klare å beholde resursene
i Tsjekkoslovakia gjennom utbyttings»fellesmarkedet» COMECON, allierte de seg med lederne i de andre vasallstatene i ØstEuropa og okkuperte landet. Vi ser at imperialismen og sosialimperialismen er like i sitt vesen: For å øke profitten til de herskende klassene er imperialistene og sosialimperialistene nødt til
å undertrykke og utbytte andre nasjoner.
Etter å ha lagt under seg de områder for utbytting som Kremlimperialistene og USA-imperialismen er blitt enige om at de

371

nye tsarene skal utbytte, (Øst-Europa, deler av Midt-Østen,)
har både sosial-imperialistene og imperialistene vendt seg mot
folkets Kina med sosial-imperialistene i spissen.
Fra 1960 har Kreml-lederne gitt ordre til direkte militære provokasjoner langs Kinas grense. I 1964 ble de sovjetiske
grensestyrkene kraftig utvida, og etter den tid har grenseepisoder med blodsutgytelse blitt mer og mer vanlig. Denne sosialimperialistiske politikken førte våren 1969 til grensekrenkningene på Chenpao-øya, og den 13. august i år trengte hundrevis av russiske soldater med tanks, fly og helikoptere flere kilometer inn i Sinkiang-provinsen, men disse ble resolutt drevet
tilbake av Folkets Frigjøringshær.
Det er sjølsagt ikke nok for sosialimperiblistene å drive med
militær opprustning og grenseprovokasjoner. På det politiske
plan må Sovjet-revisjonistene i samarbeid med USA-imperialistene bli garantert støtte fra reaksjonære regimer i Asia, slike som
India, Indonesia og Formosa. Derfor fremmes det nå forslag
om kollektive »sikkerhetssystemer» både i Europa og Asia.
Et slikt system i Europa vil i praksis bli en sammenslåing av
styrkene i NATO og Warzava-pakta; med andre ord et enda mer
effektivt undertrykkelsesredskap som kan administreres mye
enklere. På denne måten trengs det mindre styrker til undertrykking og utbytting i Europa, og større styrker blir frigjort
til overflytning til Asia i et forsøk på å erobre folkets Kina.
Denne forflytninga har allerede skjedd i en viss grad fra ØstEuropa til grenseområdene mot Kina.
I Asia vil denne »sikkerhetspolitikken» først og fremst ta
sikte på militærallianser som ikke bare sikrer USA-imperialismen og sosialimperialismen fritt spillerom, men også nye medhjelpere i kampen mot folkets Kina. Hittil har både Nord-Vietnam, Nord-Korea, Kambodja og Pakistan sagt klart ifra at de
ikke vil være med på et slikt imperialistisk eventyreksperiment,
som sjølsagt vil føre til imperialismens og sosialimperialismens
endelige nederlag og seier for verdensrevolusjonen.
»Når det gjelder spørsmålet om verdenskrig, fms det bare to
muligheter: den ene består i at krigen vil føre til revolusjon, og
den andre i at revolusjonen vil forhindre krigen». (Mao Tsetung).
Under ledelse av Kinas Kommunistiske Parti med Kamerat
Mao Tsetung i spissen er Kina i dag blitt et lysende eksempel
for verdens undertrykte folk. Det kinesiske folket har klart å
frigjøre seg fra utenlandske undertrykkere, og det har gjennomført en sosialistisk revolusjon og oppretta og styrka pro!etariaforts. s. 30
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KINAS LINJE I GRENSEFORHANDLINGENE:

FRED MELLOM STATENE KAMP MOT REVISJONISMEN!
Enkelte vestlige »observatøren> har prøvd å framstille det
som om den siste tidas utvikling med grenseforhandlinger mellom Sovjet og Kina betegner noe nytt i Kinas politikk overfor
revisjonistene i Kreml. Enkelte har til og med gått så langt
som å si at de forskjellige uoverensstemmelsene mellom Sovjet
og Kina er i ferd med å bli utvisket. Slike synsmåter har sjølsagt ingen ting med virkeligheten å gjøre.
I sin tale ved Folkerepublikken Kinas 20-årsjubileum sa Chou
En-lai:
»Vårt land er et virkelig sosialistisk land og vi kommer aldri
til å angripe andre . . . Men den fred vi holder på er en fred som
er basert på prinsipper, dvs. en fred basert på de fem prinsippene
om gjensidig respekt for den territoriale ukrenkelighet og suverenitet, gjensidig ilske-aggresjon, ilske-innblanding i hverandres
indre anliggender, likeberetigelse og gjensidig fordel, samt fredelig sameksistens. Vi kommer aldri til å kjøpslå om prinsipper.»
Linja med grenseforhandlinger representerer altså ikke noe
nytt i forhold til den kinesiske regjeringas tidligere linje. Som
Lin Piao sier i sin beretning til KKPs 9. nasjonale kongress:
»Allerede så tidlig som den 22. august og 21. september
1960 tok den kinesiske regjering med utgangspunkt i sin konsekvente holdning i grensespørsmål, to ganger initiativet til å
foreslå for sovjetregjeringen at det skulle føres forhandlinger
for å ordne det kinesisk-sovjetiske grensespørsmålet. I 1964 ble
det innledet forhandlinger mellom de to partene i Peking. Avtalene vedrørende den nåværende kinesisk-sovjetiske grensen er
ulikeverdige avtaler som ble påtvunget det kinesiske folk av
tsarene, men ut fra ønsket om å bevare det revolusjonære vennskapet mellom det kinesiske folk og sovjetfolket, hevdet vi Ificevel at disse avtalene skulle danne grunnlaget for ei ordning av
grensespørsmålet. Men den sovjetrevisjonistiske renegatidficken
svek Lenins proletariske politikk og tviholdt på sitt nytsaristiske sosialimperialistiske standpunkt; den nektet å erkjenne at
disse avtalene var ulikeverdige og forlangte dessuten at Kina
skulle anerkjenne at hele det kinesiske område som de har okkupert eller forsøkte å okkupere i strid med avtalene, tilhørte
Sovjetunionen. Dette stormaktssjåvinistiske og sosialimperialistiske standpunktet som sovjetregjeringen inntok førte til at forhandlingene ble brutt.»
Av beretninga til den 9. kongressen i KKP går det klart fram
at den kinesiske politikken basert på prinsippene for fredelig
sameksistens har båret frukter i forhold til andre land.
» . . . Når det gjelder disse spørsmålene, har vårt parti og vår
regjering alltid gått inn for forhandlinger gjennom diplomatiske
kanaler for å komme fram til en rettferdig og rimelig løsning. I
påvente av en løsning bør status quo opprettholdes for å unngå
konflficter. Ut fra dette standpunkt har Kina på tilfredsstillende
vis løst sine grensespørsmål med slike naboland som Burma,
Nepal, Pakistan, Folkerepublikken Mongolia og Afghanistan.
Det er bare grensespørsmålet mellom Sovjetunionen og Kina
og mellom India og Kina som ennå ikke er blitt løst.»
En grei sammenfatning av Kinas holdning til løsningen av
grensespørsmålene mellom Sovjet-Kina blir gitt i Uttalelse fra
det kinesiske Utenriksdepartement av 13. juni 1969:
22

»1. En må skjelne mellom rett og urett i historien og stadfeste at avtalene som gjelder for den nåværende grensen mellom
Kina og Sovjetunionen er ulikeverdige avtaler, som den tsaristiske russiske imperialismen påtvang Kina i siste halvdel av det
19. århundre og i begynnelsen av det 20. århundre, da makten
ildce lå i hendene verken på det kinesiske eller det russiske folk.
Under hensyntaken til de aktuelle forhold må en la disse
avtalene danne grunnlaget for en generell løsning av det kinesisk-russiske grensespørsmålet gjennom fredelige forhandlinger
og grunnlaget for fastsettelsen av hele grenselinjens oppmerking. Kina krever ilske tilbake det kinesiske territorium som
Tsar-Russland annekterte ved hjelp av disse avtalene.
Enhver av partene som okkuperer den annen parts territorium i strid med disse avtalene, må i prinsippet tilbakelevere
det betingelsesløst til den annen part, men de to partene kan
foreta nødvendige justeringer av de grenseområder det er spørsmål om, i samsvar med prinsippene for drøftinger på like fot
og for gjensidig forståelse og gjensidig tilpassing, samt med hensyntaken til de lokale innbyggernes interesser.
Det må inngås en ny likeverdig kinesisk-sovjetisk avtale i
stedet for de gamle ulikeverdige kinesisk-russiske avtalene, og
det må foretas en grenseoppgang og oppsetting av grensemerker.

I påvente av en generell løsning av det kinesisk-sovjetiske
grensespørsmål gjennom fredelige forhandlinger, opprettholdes
status quo ved grensen, væpnede konflikter unngås og kamphandlinger mellom den kinesiske og den sovjetiske partens væpnede styrker innstilles ved at disse styrker trekkes ut av, eller
ved at man avstår fra å la dem rykke inn i de omstridte områdene langs den kinesisk-sovjetiske grensen, dvs. de områder
der de to partenes avmerkning av grenselinjen på kartene som
ble utvekslet under de kinesisk-sovjetiske grenseforhandlingene
i 1964, avviker fra hverandre.»
forts. s. 26
372

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

FOLKEREPUBLIKKEN
KINA 20 ÅR
Vi har ingen mulighet til å ta opp alle de store hendingene i Kina siden revolusjonens begynnelse i 1927. Derfor oppfordrer vi alle revolusjonære og progressive mennesker til å studere formann Maos verker nøye. I dem får
vi de teorier som har vegledet Kinas Kommunistiske Partis lange kamp under ledelse av kamerat Mao Tsetung.
Disse teoriene er allmenngyldige for revolusjonen overalt i verden.
STUDER FORMANN MAOs VERKER MEGET NØYE!
Vi gjengir her SU F(m-Os hilsningsadresse i anledning Folkerepublikken Kinas 20-årsjubileum.
I anledning av 20 -årsjubileet for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina.
SENTRALKOMITEEN I SUF (m-1) har fått i oppdrag å
oversende hilsningsadressen til KINAS KOMMUNISTISKE
PARTI som blei vedtatt på SUF (m-l)s 6. landsmøte.
Samtidig sender SUF (m-1)s sentralkomite en spesiell hilsen til KKP i anledning av 20 -årsjubileet for opprettelsen av
Folkerepublikken Kina.
Den Kinesiske Revolusjonens største internasjonale betydning ligger i at den har frambragt Mao Tsetungs tenkning, som
er marxismen-leninismen videreutviklet for vår tid. Ved å spre
Mao Tsetungs tenkning til proletariatet og det arbeidende folket i hele verden, har den ført verdens kommunistiske bevegelse
over i et nytt og høyere stadium, og lagt grunnlaget for nye
store seire i verdensrevolusjonen. Dette har vi i SUF (m-1)
sjøl erfart gjennom vårt arbeid med å forene Mao Tsetungs
tenkning med den norske klassekampens praksis.
Folkets Kina under ledelse av KKP og Formann Mao Tsetung er et lysende eksempel på at Mao Tsetungs tenkning er
uovervinnelig. Frykten for dette eksemplet er årsaken til de
skamløse provokasjonene mot Kinas grenser. Verdens folks
største fiender, USA-imperialismen og den sovjetiske sosialimperialismen, slår sine krefter sammen for å forberede en angrepskrig mot folkets Kina.
Formann Mao lærer oss, at »Å bli angrepet av fienden er ikke
en dårlig ting, men en god ting». . . . »Når det gjelder spørsmålet om verdenskrig, så er det bare to muligheter: den ene er at
krigen vil utløse revolusjonen og den andre at revolusjonen vil
forhindre krigen». Dersom USA- og sovjetimperialistene angriper det 700 millioner store kinesiske folket, som er leda av
KKP og har væpna seg med Mao Tsetungs tenkning, så vil de
med sikkerhet få merke at vi lever i den epoken da imperialismen går sitt fullstendige sammenbrudd i møte, og sosialismen
går fram mot verdensomspennende seier.
Alle verdens revolusjonære, arbeidende mennesker, hele den
norske, marxist-leninistiske arbeiderbevegelsen og SUF (m-1)
står last og brast med det kinesiske folket, med KKP og formann Mao, og vil kjempe sammen med dem til slutten, dersom
USA- og Sovjetimperialismen skulle våge å starte en angrepskrig.
VÅRE BESTE HILSNER TIL FORMANN MAO TSETUNG OG VISEFORMANN LIN PIAO VED 20-ÅRSJUBILEET FOR GRUNNLEGGELSEN AV FOLKEREPUBLIKKEN KINA!
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LENGE LEVE KINAS KOMMUNISTISKE PARTI!
Faksimile av SUF(m-l)s hilsningsadresse til KKP slik
Folkets dagblad gjenga den .

På vegne av Sentralkomiteen, Arbeidsutvalget i SOSIALISTISK UNGDOMSFORBUND (marxist-leninistene).
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HO CHI MINH -EN STOR REVOLUSJONÆR
410111110•11=11

Oslo 15/9 - 69.
Kamerater,
Tillat oss å gi uttrykk for vår dype sorg og vår medfølelse
med det tap det vietnamesiske folket har lidt ved dets store leder, Ho Chi Mins død.
Ho Chi Minh har for alltid skrevet sitt navn inn i historien
som w-unnle gger av vietnams arbeiderparti, leder av det vietnamesiske folkets store frigjøringskrig og av det vietnamesiske folkets mektige nasjonale, demokratiske og sosialistiske revolusjon.
Den store internasjonale betydningen av Ho Chi Minhs verk
ligger i følgende:
At han i praksis viste at kampen for folkets frigjøring må
begynne med opprettelsen av et marxist-leninistisk parti, og
derfor personlig grunnla Vietnams Arbeiderparti,
At han i praksis viste at metoden for å vinne seier for folkets brede masser i et kolonialt og halv-føydalt land er langvarig
folkekrig, ledet av det marxist-leninistiske parti, der bøndene
under ledelse av arbeiderklassen utgjør hovedkraften og taktikken i gerilja :på landsbygda,
3) At han i praksis viste at seier over imperialisme og reaksjon, også for de små lands vedkommende, bare kan vinnes
gjennom kamp med våpen i hånd på slagmarka, og at væpnet
kamp kan bringe også små land seier over en tilsynelatende overmektig fiende.
Ho Chi Minh ble revet bort på et tidspunkt da det vietnamesiske folket står midt oppe i en mektig kamp mot USA-imperialismen både i nord og sør. Vi er sikre på at ved å følge den veien
som er staket ut av Ho Chi Minh vil det vietnamesiske folket
vinne full seier over USA-imperialisme og all reaksjon.
LENGE LEVE MARXISMEN-LENINISMEN MAO TSETUNGS
TENKNING!
Sentralstyret i SUF.

22. september 1969.
Kjære venner,
Vi har blitt dypt rørt over deres kondolanse i anledning vår
elskete president HO CHI MINH's død.
I det vi ærer minnet til den store lederen som har gitt hele
sitt liv til kampen for frihet, for uavhengighet for det vietnamesiske folk og for menneskeverdet, og i det vi setter ut i
praksis de lærdommer han har gitt oss i sitt testamente, akter
vi, den vietnamesiske ungdommen, sammen med hele vårt folk
å vende vår sorg om i revolusjonær dåd og intensivere kampen
mot USA-agressorene inntil den endelige seieren, og slik skape
et fredelig, forent, uavhengig, demokratisk og velstående Vietnam.
I tillit til deres voksende solidaritet, overbringer vi dere vår
oppriktigste takk og broderlige hilsener.
Sentralkomiteen i VYF

VIETNAM-UKA I- EN SF I FR
Under hovedparolene NATO UT AV NORGE og BEKJEMP
USA-IMPERIALISMEN, har Den norske solidaritetskomite for
Vietnam arrangert sin 5. Vietnam-uke.
Formannen i Solkom., Svein Johnsen forteller til Ungsosialisten at oppslutningen har vært større enn noen gang før over
hele landet. Det var aktivitet på mer enn 50 plasser, og flere
FNL-grupper gikk sammen med de lokale utvalga av Kampanjen Norge ut av NATO om salgsaksjoner, løpeseddelutQklinger
og møter.
I Oslo gikk 2000 i det avsluttende demonstrasjonstoget, og
i Bergen og Trondheim 700 og 200. I Oslo holdt formannen i
Oslo/Akershus-utvalget av KNUAN, Roger Bodin, hovedtalen.
Til tross for SF- og NKP-pampenes forsøk på å danne en
anti-marxist-leninistisk front gjennom angrep på Solkom. og
KNUAN, har ikke forsøket ført til noen minkende oppslutning
om det anti-imperialistiske arbeidet. Særlig mange SF-medlemmer vendte pampene ryggen og jobbet aktivt i FNL-gruppene
med salg og brosjyreutdeling o. 1.
Økt innsats i kampen mot USA-imperialismen og NATO,
for FNL's frigjøringskrig, er det svaret anti-imperialistiske akti-
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vister fra ulike politiske organsisasjoner har gitt pampene i
SF og NKP.
Den 20. desember vil Solkom. markere FNL's 9-årsdag med
landsomfattende arrangement og nytt For Vietnam som bl. a.
omhandler det anti-imperialistiske enhetsfront-arbeidet og
»kollektivt sfickerhetssystern» i Asia, foruten artikler om FNL
i 9 år, Ho Chi Minh m.m.

FNL 9 R
Husk møte og demonstrasjon i Oslo den 19. desember.
Slutt opp om Solidaritetskomiteen for Vietnams landsomfattende arrangement pa FNL's 9-årsdag den 20. desember.
FULL STØTTE TIL FNL !
USA UT AV VIETNAM !
BEKJEMP USA-IMPERIALISMEN !
NATO UT AV NORGE !
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FOLKETS ALBANIA
BYGGER SOSIALISMEN UNDER
PROLETARIATETS DIKTATUR
Den 29. november i år fyller Folkets Albania 25 år. Da er det 25 år siden fascismen led sitt totale nederlag
og proletariatets diktatur blei oppretta.
I sommer gjestet for første gang en delegasjon fra SUF (m-l) landet etter invitasjon fra Albanias Arbeiderungdomsforbund. Samtidig gjestet også for første gang ei gruppe norske marxist-leninister landet.
Invitasjonen fra Albanias Arbeiderungdomsforbund.
Kjære kamerater,
Vi ønsker å fortelle dere at vår ungdom med sympati følger
med i kampen til norsk progressiv ungdom, kampen til deres
organisasjon og dens medlemmer mot det kapitalistiske systemet, for norsk uttreden av NATO, mot imperialisme og moderne
revisjonisme. Vi er sikre på at den norske ungdommen, side om
side med arbeiderklassen, under ledelse av dens Marxist-Leninistiske Parti, vil beseire sine ulike fiender og sikkert en dag oppnå sine målsettinger.
Fylt av den internasjonale proletariske solidaritet, har vi fra
tid til annen sendt dere artikler og forskjellig materiale vedrørende vårt land, dette i forvissning om at vi på denne måten yter
en beskjeden hjelp i den felles kampen mot amerikansk imperialisme, sovjetrevisjonisme og internasjonal reaksjon, Vi vil gjerne
vite om dette materialet har vært dere til noen hjelp, om hvilke
problemer dere er mest interessert i, og om dere ønsker at vi
skal sende annet materiell til dere. På vår side vil vi ønske materiell fra dere velkommen, på engelsk eller fransk om mulig.
For å bli bedre kjent med den norske progressive ungdommens kamp og målsettinger, for å utveksle erfaringer mellom
våre to organisasjoner om ungdommens internasjonale demokratiske anti-imperial istiske og anti-revisjonistiske bevegelse,
for å gi dere muligheten for å ha god kjennskap til vår
sosialistiske virkelighet, til virksomheten og standpunktene til
vår ungdom og vår organisasjon, Arbeidernes Ungdomsforbund,
Albania, i spørsmålet om den sosialistiske oppbygginga såvel
som om den nye generasjons internasjonale problemer, har vi
den glede å invitere to representanter fra deres organisasjon til
et vennskapelig to ukers besøk i vårt land i løpet av sommeren.
I påvente av svar og mer detaljerte opplysninger om navn på
de to delegatene, avreisedato, etc, sender vi dere de varmeste
broderlige og revolusjonære hilsener.
ASIM BEDALLI
SEKRETÆR I SK I BRPSH
I tida 24. juli til 7. august besøkte en offisiell delegasjon fra
SUF(m-1) Albania etter innbydelse fra det Albanske Arbeiderungdomsforbundet. Omtrent samtidig dro ei gruppe på 29 medlemmer av forbundet nedover for å få bedre kjennskap til landet og til hvordan albanerne bygger sosialismen.
Turen blei gjennomført etter den demokratiske sentralismens prinsipper med en valgt ledelse for turen som var ansvarlig for opplegget. Deltakerne dreiv hele tida sitatstudier, først
på togreisa for å bli klar over hva en ville med oppholdet i Albania, hvilke ting en ville legge vekt på osv. , dernest under oppholdet for å summere opp inntrykkene og erfaringene.

Gruppa av norske marxist-leninister blei hjertelig mottatt
av kameratene i Arbeidets Parti i Albania. På turene rundt i
landet blei de møtt av folk fra de lokale partiavdelingene, og det
blei dessuten arrangert foredrag og diskusjoner med ledende
kadre som var tilknyttet sentralkomiteen i Arbeidets Parti i Albania.
Her tok en opp emner som: Partiet, Dannelsen av Partiet,
Revisjonismen, Revolusjoneringskampanjen og Revolusjoneringa av skolen.
Under oppholdet fikk deltakerne et godt inntrykk av utviklinga av den sosialistiske produksjonen i Albania, både når
det gjaldt industri og jordbruk.
Albania var før frigjøringa et av de mest tilbakeliggende landa i Europa, med fullstendig føydale eiendomsforhold til jorda,
og nesten ikke noe industri i det hele tatt. Albania var utsatt
for to okkupasjoner; da folket hadde drevet italienerne tilbake,
(slik at de bare hadde kontroll over de største byene,) overtok
tyskerne. Dette var sjølsagt ei hard påkjenning for landet. F. eks.
kan det nevnes at alle veier og bruer var fullstendig ødelagt og
at 1/3 av h'usdyra hadde strøket med.
Ikke desto mindre har albanerne, i løpet av den tida folket
har hatt makta, greid å øke industriproduksjonen 52,2 ganger
og jordbruksproduksjonen 3 ganger.
Reisedeltakerne så med egne øyne hvordan albanerne »bygger opp landet med flid og sparsommelighet» og>støtter seg på
egen innsats og strevsom kamp». Innsatsen i jordbruket f. eks.
gjorde et dypt inntrykk. Her foregår intens nyrydning (tørking
av sumper, terrasser i fjellskråningene osv.) samtidig som jorda
utnyttes effektivt i store enheter (statsbruk, kollektivbruk).
Kontrasten med nabolandet Jugoslavia var slående. Der kunne
en se masse land som lå udyrka, mens det som var dyrka blei
utnytta dårlig fordi det lå spredd i små private lapper.
Albanerne har vært helt nødt til å >stole på egne krefter og
ikke forlite seg på hjelp utenfra» etter at Khrustsjov-revisjonistene stoppet all hjelpa til Albania i et forgjeves forsøk på å tvinge albanerne til lydighet. Sovjet-revisjonistenes »hjelp» til Albania gfick dessuten ut på at Albania skulle utbygges til et slags
»ferieparadis» for pamper, og i tillegg bare dyrke litt appelsiner
o. 1. Når det f. eks. gjaldt korn, skulle Albania være fullstendig
avhengig av Sovjet.
Også når det gjelder industrialiseringa stoler albanerne på
egne krefter og bygger opp en sjølstendig industri. Landet er
rikt på olje og mineraler (petroleum, gass, jern-rukkel, kobber,
kull osv.) men før frigjøringa gikk disse rikdommene rett ut av
landet og i lommene på de utenlandske imperialistene (særlig
italiensk monopolkapital). Før frigjøringa eksisterte det bare
50 små arbeidssentra med ikke mer enn 15-20 arbeidere i hver.
Etter frigjøringa blei bankene, gruvene, fabrikkene og transportmidlene folkets eie. Eiendommene til storborgerskapet
blei konfiskert og konsesjonene til de utenlandske imperialistforts. s. 31
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NGS TI ÅR I BORGERSKAPETS TJENESTE
Allerede fra starten var NGS en organisasjon uten særlig
kontakt med elevene på den enkelte skole. NGS besto bare av
noen få lokale »elev-pamper» som så dannelsen av en landsomfattende organisasjon som et hjelpemiddel til å komme et hakk
høyere innenfor det borgerlige byråkratiet, og ved hjelp av sin
»praksis» fra elevbevegelsen senere vinne innpass som »ledere»
på mer avanserte områder i samfunnspolitficken. Disse pampene
var på samme måte som NGS-ledelsen i dag folk som likte å slå
seg på brystet og uttale at de »representerte alle landets gymnasiasten>. Hva landets gymnasiaster mente brydde de seg lite om,
og de var i ordets egentlige forstand »førere uten folk».
I de ti åra som er gått siden stiftelsen har NGS på ingen måte utviklet seg i progressiv retning. Fortsatt sitter ledelsen fullstendig uten kontakt med den elevmassen den hevder å representere. Alt arbeidet foregår over hodet på elevene, og elevene
forstår mer og mer at NGS aldri kan bli noen organisasjon for
dem, med at NGS-ledelsen tvert i mot stiller seg i veien for elevenes interessekamp. Elevene har liten eller ingen mulighet til
å kontrollere hva disse pampene foretar seg, og derfor kan de
disponere arbeidskraft og økonomiske midler til de formål de
sjøl er mest interessert i, uten å ta hensyn til hvorvidt dette er i
samsvar med elevenes interesser, eller det som er vedtatt av
NGS' høyeste organ, Landsmøtet.
Fordi NGS-ledelsen i dag fullstendig har vendt elevene ryggen, møter de stor motstand de fleste steder. Stadig flere skoler
vil melde seg ut av NGS, og derfor driver pampene nå en utstrakt reisevirksomhet for å fortelle hvor viktig det er at elevene står samlet. Men er NGS en organisasjon hvor elevene samlet
kan fremme sine krav? Nei, det eneste NGS representerer er
små og store pamper innenfor elevbevegelsen. Dette er pamper
som bruker det progressive oppsvinget på skolene til å mele sin
egen kake. Det er politiske noksagter som vingler fram og tilbake etter som vinden snur seg. De utgir seg for å representere
elevenes interesser, men i virkeligheten er de borgerskapets
agenter innenfor elevbevegelsen.
Disse agentene spiller en viktig rolle i skolemyndighetenes
overgrep mot elevene. De hjelper til med å holde skolepolitisk
aktive elever i tømme ved å pådytte dem oppgaver med »identiK I NAS LINJE I GRENSEFORHANDLINGENE:

FRED MELLOM STATENE KAMP MOT REVISJONISMEN !
forts. fra s. 22
Denne konsekvente kinesiske politiloken basert på den fredelige sameksistensens prinsipper, betyr iluke noen bileggelse av
striden mellom Sovjft og Kina. Sjøl om KKP og det kinesiske
folket fører en kompromissløs kamp mot renegatlacken i
Kreml, betyr ikke dette at en forkaster en fredelig løsning av
grensetvister. Bare revisjonistene i Kreml kan være interessert
i å utvikle en krig på grunnlag av disse motsetningene. Det er
sjølsagt derfor at sovjetrevisjonistene så lenge har nølt med å
godta det kinesiske forslaget om forhandlinger.
Årsakene til at den russiske regjeringa nå har skiftet oppfatning, og har gått med på forhandlinger, kan være så mange. En
av mulighetene er at den spente situasjonen i øst-Europa for
tida ilske tillater at store troppestyrker settes inn på den kine-
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tetskort for elever» og andre »velferdstiltak». Til disse oppgavene må progressive tillitsmenn bruke mye tid som de ellers
kunne ha brukt til å ta del i elevenes interessekamp. Myndighetene trenger en organisasjon som NGS, som utgir seg for å
.være elevenes talerør. Da kan de si at elevene har fått si sin mening når NGS-ledelsen har sagt sin, og de kan slå ned på elevenes interessekamp uten skrupler ved å vise til at elevene må
fremme sine krav på »demokratisk vis» gjennom NGS. NGSledelsen leder elevbevegelsen på villspor både fordi de sprer
villedende ideer og fordi de søker å kvele ethvert initiativ og enhver aktivitet blant de breie massene av elever i et planmessig
byråkrati. Mange progressive elever har tatt konsekvensen av
dette, og har trukket seg fra verv i elevbyråkratiet. Dette har
ført til at NGS nesten bare sitter igjen med folk som bruker
elevbevegelsen som springbrett for høyere stillinger. Dette har
ført til at NGS-ledelsen i det siste har ført en helt igjennom
elevfiendtlig politilok.
Men kan NGS bli et redskap for elevenes interessekamp dersom den reaksjonære ledelsen blir sparka? Åpenbart ikke.
NGS som organisasjon er ingen ting verdt. Grunnorganisasjonene er elevrådene, som får virksomheten sin bestemt av rektor
og skolemyndighetene. NGS er i praksis ilske noe mer enn topppampene, som sitter der de sitter fordi skolemyndighetene trenger slfice folk. De trenger slike folk til å slikke skoene sine i
elevenes navn, og til å tale monopolkapitalens sak for elevene.
Flere og flere elever skjønner at de ilske kan føre fram sine
krav gjennom disse agentene i elevbevegelsen, og derfor går
mange elever til aktiv kamp mot NGS-ledelsen. Denne ledelsen
er den første hindring på elevenes vei fram mot frigjøringa fra
den stadig økende fascismen i skolen. Ved å rette et knusende
slag mot NGS-ledelsen, retter elevene også harde slag mot de
reaksjonære skolemyndighetene, fordi NGS-ledelsen er myndighetenes beste middel til å kanalisere elevenes kamp inn i fredelige former. Derfor må enhver progressiv elev avsløre NGS-ledelsens forsøk på å sko seg på elevenes rettferdige kamp, og aktivt motarbeide ledelsens forsøk på å spre borgerskapets ideer
innenfor elevbevegelsen.

riske grensen. En ting er iallfall sikkert. Den kinesiske politikken med forhandlinger for å løse grensespørsmålet, betyr
bare en konsekvent oppfølging av den ekte proletarisk-internasjonalistiske politikk som hele tida har vært Kinas linje overfor andre stater.
Dette forklares klart i den kinesiske regjeringas uttalelse av
7. oktober der det bl. a. heter:
»Den kinesiske regjeringen har aldri skjult det faktum at det
eksisterer uforsonlige prinsippielle motsetninger mellom Kina
og Sovjetsamveldet, og at den prinsippielle kampen mellom dem
kommer til å fortsette i lang tid. Men dette behøver ikke avholde Kina og Sovjetsamveldet fra å opprette normale statlige
forbindelser på grunnlag av de fem prinsippene for fredelig
sameksistens. Den kinesiske regjeringen har alltid hevdet at det
kinesisk-sovjetiske grensespørsmålet bør løses fredelig og at, selv
om det for tiden ikke kan løses, status quo skal opprettholdes
ved grensen og at det absolutt ildte skal gripes til vold.»
Dette er Kinas linje under forhandlingene:
FRED MELLOM STATENE — KAMP MOT REVISJONLSMEN!
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TIL KAMP MOT NORDØK!
Et typisk tegn på krisa i kapitalismen er at kapitalen allierer seg over landegrensene for fortsatt å stå imot
den uunngåelige undergangen. Kapitalen har ikke lenger noe hjemland, men beveger seg fritt over landegrensene. Dette er altså et ledd i monopoliseringa som er nødvendig for fortsatt å heve og om mulig øke profitten. På kort sikt betyr denne monopoliseringa først og fremst i Norden en kapitalsammenslutning som kalles
NORDØK, en sammenslutning av den nordiske kapitalen.
VEDTAK FRA SUF (m-ps 6. LANDSMØTE.
Planene om et »utvidet samarbeid i Norden» — NORDØK
— vil i den kommende perioden bli lagt fram for Stortinget.
Årsaken til dette er at de nordiske land ennå Ikke kan oppnå medlemsskap i EEC, derfor er det nødvendig for monopolkapitalens ekspansjon at det opprettes et mindre fellesmarked
på nordisk basis som kan bidra til å øke takten i strukturrasjonaliseringa og lette inngangen til EEC seinere.
NORDØK vil bety opprettelsen av en tollunion i Norden.
Slike tollunioner opprettes alltid for å sikre monopolkapitalen
store og beskyttede markeder. Det er alltid den sterkeste og
mest allsidige monopolkapitalen som vil dra mest nytte av en
slik markedsløsning, i Norden vil det være den svenske.
NORDØK vil også innebære en sterkere invasjon av utenlandsk kapital i Norge, både fra Wallenberg og amerikanske
monopolkonserner.

I industrien vil NORDØK bety en fortgang i nedleggelsen av
de bedriftene som er minst profitable, og vil innebære nye
plassoppsigelser og økt arbeidsledighet.
NORDØK vil derfor forsterke konsentrasjonen av arbeidsplassene og kapitalen. For utkantstrøka vil en realisering av
NORDØK-planene bli en katastrofe. Det skal opprettes fiskerifond og landbruksfond, men det disse midlene skal brukes til,
er ficke en opprettholdelse av bosettingsmønsteret og utkantbygdene. Midlene skal i følge rapporten fra det nordiske Embetsmannsutvalg brukes til å subsidiere fraflytting fra »fiskevær
som nedlegges» og støtte nedleggelsen av bruk som ikke er
»rasj onelle»På bakgrunn av dette ser vi tydelig at NORDØK på alle måter er rettet mot det arbeidende folket i Norden. Det er monopolkapitalen som vil tjene på at et slikt fellesmarked blir dannet.
Debatten om NORDØK som hittil har vært ført, har grundig avslørt at samtlige tre partier som i dag hevder å tale arbeiderklassens sak går inn for et utvidet økonomisk samarbeid i
Norden. I praksis støtter de altså monopolkapitalens interesser.
SF og revisjonstene i NKP forsøker til og med å innbille arbeidsfolk at NORDØK vil bli et alternativ til NATO og EEC.
Men alle konkrete forslag som hittil har blitt lagt fram om
NORDØK viser mer enn tydelig at dette ikke vil bli tilfelle.
NORDØK tar tvert imot silde på å gjøre inngangen i EEC lettere, og vil heller ikke berøre Norges og Danmarks NATO-medlemsskap.
SUF(m-ps 6. landsmøte vil på det skarpeste ta avstand fra
NORDØK-planene og sosialdemokratenes og revisjonistenes
halehengspolitfick for kapitalen. I likhet med EEC vil et nordisk
fellesmarked ramme det arbeidende folket og må derfor kompromissløst bekjempes.
Det eneste nordiske samarbeid som er til fordel for arbeidsfolk, er et samarbeid mellom arbeiderklassene i de nordiske
land, mot monopolkapitalisme og imperialisme..

STOPP GREEN BEREIS!
Reaksjonære krefter i Norge setter mye inn på å få vist den
reaksjonære amerikanske filmen »The Green Berets», som er
rein fascistpropaganda. Den glorifiserer USA-imperialistenes
folkemord i Vietnam.
Progressive folk har vist at de vil gjøre alt for å stoppe denne
fascistpropagandaen, og SUF(m-1) støtter disse folka.
Seinest demonstrerte 150 FNL-aktivister mot fascistpropagandaen i Oslo Bystyre da de folkevalgte skulle »behandle saken». Ordfører Bull fikk vedtatt sitt forslag med anmodning om
»varsomhet ved antakelse av film som kan virke brutaliserende»
osv.
SF's Georg Johannesen var ikke så varsom. Han ar slørte seg

fullstendig som den skremte småborgeren han er. Han slo fast
at SF's bystyregruppe tar avstand fra >sekteriske venstreopportunister som ødelegger norsk Vietnam-arbeid. Hva vet Georg
Johannesen om hvordan norsk Vietnam-arbeid skal drives, som
aldri har og aldri kommer til å gjøre det minste for Vietnams
folk. Revolusjonistiske kulturradikalere har ingen forutsetning
for å klare det.
Kampen mot »The Green Berets» er ikke slutt ennå. Dersom
kinodirektør Engh fortsatt ønsker å gå USA-imperialismens
ærend, er vi sikre på at progressive mennesker vil gjøre alt for
å stoppe filmen.
STOPP FASCISTFILMEN »THE GREEN BERETS»
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STUDENTENE MÅ FORSVARE
SEG MOT MONOPOLKAPITALENS
RASJONALISERINGSTILTAK

mer. For å få slutt på dette, er det nødvendig å føre en aktiv
propaganda overfor lærergruppene, slik at de kan forstå hva
Ottosenkomiteens tiltak vil bety for dem i form av økt arbeidspress, rasjonalisering, redusert tid til forskning etc. I dette
propagandaarbeidet må marxist-leninistene føre an.

forts, fra s. 9
ialistiske arbeidet foregå på universitetet. Det er ikke bare slik
at enten tjener virksomheten på universitetet det eksisterende
samfunn, eller så gjør den det ikke. Særlig med hensyn til under.
visningspolitikken finnes det et visst slingringsmonn. Dette slingringsmonnet gjelder det å utnytte. Hver bok som kan byttes ut
på pensum, hvert nytt seminar og hver ny forelesningsrekke
lan være et ledd i nedbrytningen av det sosiale og ideologiske
hegemoniet som storkapitalen utøver over folket. Det gjelder
derfor å tøye rammene i det eksisterende samfunnet så langt
som mulig og bevisst bruke de liberale trekk i det til å tjene
målet».
Slike folk som Stjernø er monopolkapitalen og Ottosens
beste hjelpere på universitetet. De gjør sitt ytterste til å spre
forvirring, illusjoner og til å lede studentmassen bort fra det
viktigste. Ideologien deres er like innviklet som den er dum.
MARXIST-LENINISTENES FRONTPOLITIKK

Grunnlaget for enhetsfront ligger i det at massenes grunnleggende interesser er truet. Enhetsfronten innskrenker seg til å
ta opp en eller flere nært sammenbundne saker. Faglig Studentfront er en slik front.
Det har vært endel folk fra SF/Ap-hold som har hevdet at
fronten er for smal, — at det er galt at fronten er anti-kapitalistisk, — at fronten burde omfatte alle som er mot Ottosenkomiteen på et eller annet grunnlag. Marxist-leninistene må avvise denne absolutt feilaktige kritikken. Årsakene er bl. a.:
En front som bare har paroler mot Ottosenkomiteen vil ikke
kunne skille mellom viktig og uviktig, — mellom strukturspørsmål og ideologiske fagspørsmål, mellom hovedmotsigelser og
undermotsigelser osv. Derfor vil en slik front aldri kunne forstå
sin hovedoppgave fullt ut, og enda mindre kunne fylle den.
Dessuten vil ikke en slik front kunne skjønne særlig av årsakene
til statens politikk, og dermed ikke kunne sette Ottosen-komiteen i noen sammenheng. Videre vil fronten lett bli for stor og
for uensartet slik at tida går med til splid og strid som river opp
fronten. Dermed vil ikke fronten kunne klare å forene seg med
de mellomliggende mindre utviklete massene på konkrete defensive kamp-paroler når det er nødvendig.
En annen viktig oppgave i marxist-leninistenes frontpolitikk
må være å bygge opp en levedyktig front med lærerne. En slik
front har hittil bare vært forsøkt utviklet på grunnlag av spørsmål vedrørende fag og studieopplegg. Denne fronten har hatt en
rekke svakheter. For det første har den lett blitt et forbund
med reaksjonære lærere: Dvs. med lærere som var mot Ottosenkomiteen fordi de ønsket opprettholdelse av et slags antikvert
akademisk dannelsesideal. Slike fronter er sjølsagt neppe særlig
bra.
Dessuten har disse frontene hatt den feilen at de ikke har
dreid seg om hovedmotsigelsen på universitetet, — om Ottosens
strukturreformer og deres virkninger bl. a. med økt arbeidspress
for både lærere og studenter. Samarbeidet mellom progressive
studenter og lærere har i hovedspørsmålene begrenset seg til abstrakte solidaritetserklæringer der lærerne blir bedt om »å synes
synd på» studentene som får det så ille med Ottosen. Det er
klart at denne sorten abstrakt og virkelighetsfjern front ikke
tjener verken studenter eller lærere, og at oppgaven med å utvikle et bedre frontsamarbeid på dette feltet er av stor viktighet.
I dag blir velmenende lærere som prøver å gjøre faglige reformer i god retning ofte gisler for ottosenske strukturrefor28

LÆRDOMMENE AV VALGET
forts, fra s. 3
gjørende innflytelsen over samfunnsutviklinga bare tilstrekkelig
mange SF'ere og NKP'ere velges inn. Dette viser at begge partier
har en urokkelig tro på Stortingets makt og »fredelig overgang
til sosialismen». Derfor hadde det vært reaksjonært om marxistleninister hadde stemt SF eller NKP fordi det ville forvirret den
mest framskredne del av arbeiderklassen.
De fleste arbeidsfolk som stemte har tydeligvis funnet kun ett
interessant aspekt — nemlig valget mellon 53 onder: Koalisjonen
og Arbeiderpartiet. Grunnen til at opposisjonen gikk fram ved
valget, er at valget først og fremst var prega av krisa i kapitalismen: Misnøya med den arbeiderfiendtlige politileken rettes
først og fremst mot de partiene som sitter i regjeringsposisjon.
SF og NKP prøver å bortforklare sitt nederlag med at dette
var et regjeringsvalg; at Arbeiderpartiet derfor fikk »deres»
stemmer. Det er riktig at DNA gikk noe mer fram enn SF og
NKP gikk tilbake, men det skyldes ikke som borgerpressa skrev
at SF- og NKP-velgere gikk over til DNA. En del steder har det
tydeligvis skjedd. Men undersøkelser omkring årets valg tyder på
at godt over halvparten av førstegangs-velgerne stemte DNA, og
at dette har utgjort mesteparten av DNAs framgang. Det er
lite sannsynlig at SF- og NKP-velgerne stemte på et av de borgerlige partiene. Derfor må deres tilbakegang og nederlag skyldes valgboikott.
Vi hevder sjølsagt ikke at alle som unnlot å stemme fulgte
SUF (m-l)s og andre marxist-leninisters parole om valgboikott,
fordi det også finnes folkets egen valgboikott som er et resultat
av at folk ikke skjønner vitsen med valget og ikke ser forskjell
på de forskjellige partiene.
SFs nederlag med tap av sine to mandater skyldes dette i
hovedsak at den allmenne politiske bevisstheten blant folk er
blitt høyere enn før, dels som en følge av krisa og den økende
misnøyen på arbeidsplassene, dels som følge av marxist-leninistenes agitasjon og propaganda. Dessuten isolerte partiet seg
fra den framgangen de revolusjonære har hatt det siste året ved
å ekskludere SUF (m-l) i februar.
NKPs nederlag var først og fremst Reidar T. Larsens nederlag. Det var hans og den høyrerevisjonistiske ledelsens opplegg
som velgerne avviste. Partiets tilbakegang viser at venstreorienterte arbeidere er mer avanserte enn Larsen-revisjonistene.
Dette valget var en seier for marxist-leninistene fordi det var
et slag mot alle opportunistiske grupper i arbeiderbevegelsen.
Bare ved å føre en offensiv kamp kan vi klare å knekke revisjonismen og reformismen i arbeiderbevegelsen. Dette er nødvendig for at arbeiderklassen skal klare å skape sitt eget revolusjonære klassekampparti som kan samordne, utvikle og lede vår
kamp til endelig seier over monopolkapitalen og denslakeier.
Sjøl om dette ficke er gjort på kort tid, er det ingen tvil om at
arbeideHdassen sammen med alle sanne marxist-leninister vil
klare denne oppgaven som historia pålegger oss.
FRAM FOR ARBEIDERKLASSENS REVOLUSJONÆRE
KOMMUNISTISKE PARTI, VÆPNA MED MARXISMENLENINISMEN-MAO TSETUNGS TENKNING!
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SUF(m-l)s SEIERRIKE 6. LANDSMØTE
STAKER OPP VEGEN FRAMOVER
forts, fra s. 3
Som et eksempel på hvor grundig landsmøtet gikk til verks, kan
vi nevne at de viktigste punktene på dagsordenen blei diskutert i
grupper før landsmøtets plenum behandla dem. På det viset
kom det fram mange gode forslag og endringer. Grunndraga
i programmet er beholdt slik de var etter landsmøtet i 1968,
men på mange punkter er de blitt styrka og forbedra.
SUF (m-1)s politiske program er derfor blitt et enda bedre
våpen for det arbeidende folket i kampen mot monopolkapitalen og dens Lakeier i arbeiderbevegelsen. Særlig viktig er det å
merke seg at forbundet denne gangen klart har sidestilt den
sovjetiske sosialimperialismen med USA-imperialismen som verdens folks fiende nummer en. Dette stiller hele den revolusjonære bevegelsen i Norge overfor oppgaven å reise kamp mot
Kreml-klikken og dens norske agenter. Dessuten har forbundet
avslørt den moderne revisjonismens talsmenn, SF- og NKPledelsen, som den kommunistiske bevegelsens taktiske hovedfiende i dag.
SUF (m-ps politiske program er av den største viktighet for
arbeiderklassen og alle revolusjonære mennesker i Norge fordi
det er det mest sammenfatta uttrykket for den allmenne kursen i den norske kommunistiske bevegelsen. Med programmet
som rettesnor vil den norske arbeiderklassen utvilsomt løse sin
første strategiske hovedoppgave, som SUF (m-1)s program peker på, nemlig å skape sitt eget marxist-leninistiske kommunistPartiSUF (m-l) HAR STAKA OPP
RETNINGSLINJER FOR EI VIRKELIG
DEMOKRATISK SENTRALISTISK ORGANISERING.
Allerede i 1968 fastslo SUF's femte landsmøte at forbundet
skulle streve etter å tillempe den demokratiske sentralismen.
Gjennom de erfaringene forbundet har gjort i dette arbeidet,
var det mulig på skapende vis å anvende den vitenskapelige sosialimens sammenfatning av det proletariske organisasjonsprinsippet. De nye vedtektene for SUF (m-1) slår uttrykkelig
fast: >Prinsippet for forbundets organisering er den demokratiske sentralismen. De ledende organer på alle plan blir valgt
gjennom demokratisk rådslagning. Hele forbundet må strengt
underordne seg en gjennomført disiplin: den enkelte er underordnet organisasjonen, mindretallet er underordnet flertallet,
lavere organer er underordnet høyere, og hele forbundet er underordnet sentralkomiteen.>
Dermed har SUF (m-1) tatt enda et skritt videre siden vedtaket om tillempinga av den demokratiske sentralismen fra
1968. Denne gangen har forbundet på en klar og utvetydig
måte skilt seg fra tendensene til ultra-demokratisme som til
dels kom fram i det forrige vedtaket. På denne måten har SUF
(m-1)s sjette landsmøte igjen vist vei for alle norske marxistleninister. Den demokratiske sentralismen som gjennom NKP's
forfall har vært stilt til side i mange år her til lands, har med
SUF (m-ps utvikling og vedtakene fra 6. landsmøte blitt styrka både teoretisk og praktisk. Ikke minst vil dette ha en stor
betydning for den norske arbeiderklassen i kampen for, å skape
et virkelig kommunistisk, marxist-leninistisk parti, og det vil
virke som et grunnlag for en ny stil i arbeidet.

parti sammen til partiets veldige politiske kamp. Løser ikke partiet denne oppgaven, vil det heller ikke kunne løse noen av sine
politiske oppgaver.»
Utfra den erkjennelsen som Mao Tsetung summerer opp her,
.var det at SUF (m-l) fatta vedtaket om at studiene av marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning er forbundets hovedoppgave. Ved å gå grundig til verks med lære av fortidas feil
for å unngå feil i framtida» og å analysere de objektive forholda,
har forbundet nå slått fast at studiene av forbundets grunnsirkel må settes i sentrum. Dermed har tidligere feil med å legge
hovedvekta på praksis og aksjoner før det teoretiske grunnlaget
er blitt lagt, satt til side, og en ny proletarisk linje satt i stedet.
(Se artikkel annet sted i bladet). Betydningen ligger her i at
dette vedtaket ficke bare gjelder SUF (m-l). Det er også i høyeste grad et vedtak som gjelder alle marxist-leninister i Norge.
I annen del av det samme vedtaket blir det understreket at
propaganda og agitasjon er forbundets høyest prioriterte arbeidsoppgave. Særlig blir det lagt vekt på salg av arbeideravisa
Klassekampen og Ungsosialisten. Dette vedtaket var absolutt
på sin plass og kom i rett tid, fordi det er slik som formann
Mao sier: »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 Massen.»
På samme måte som vedtaket om studiene er dette et vedtak som også gjelder alle norske marxist-leninister.
»DEN NORSKE ARBEIDERKLASSENS
FØRSTE STRATEGISKE MÅL ER Å SKAPE
ET MARXIST-LENINISTISK KOMMUNISTPARTI»
Både i det politiske programmet og i et særskilt vedtak slo
landsmøtet fast dette. I vedtaket blir det summert opp lærdommene av DNA's, NKP's og SF's fall og det ble gjort klart at
SUF (m-1) er fast bestemt på å klare oppgaven med å skape et
virkelig kommunistisk parti sammen med andre marxist-leninister. Dette partiet må forberedes grundig gjennom studier,
propaganda og agitasjon og utrettelig kamp mot alle slags opportunister. I det politiske programmet heter det >Sett i samband med å skape partiet er reformistene og revisjonsmene i SF
og NKP den taktiske hovedfienden».
Vedtaket om å kjempe for partiet betyr en avgjørende vending i den norske arbeiderklassens kamp, i og med at arbeiderklassen nå har et program og praktiske retningslinjer for å gjenskape sin fortropp.
Alle disse vedtaka er såleis viktige og de bør studeres nøye
av alle revolusjonære mennesker i Norge.
Sett studiene av marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning i sentrum!
Sett Mao Tsetungs tenkning i ledelsen på alle områder!
Slutt opp om kampen for arbeiderklassens marxist-leninistiske kommunistparti!

STUDIENE AV MARXISMEN-LENINISMENMAO TSETUNGS TENKNING I SENTRUM.
Formann Mao lærer oss:
»Arbeidet med sikte på å få et fast grep på den ideologiske
fostringa er nøkkelleddet når det gjelder å få sveiset hele vårt
379
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FORMANN MAO
OM UNGDOMMEN

SF/NKP-PAMPENE
BERSERK I FRONTENE

forts, fra s. 13
om at han »er for sosialismen»? Var ikke også Mussolini »sosialist» for tjue år siden? Men hva er slike folks »sosialisme»? Ikke
annet enn fascisme — det er klart! »Trodde» ikke også Tsj'en
Tu-hsiu på marxismen? Men hva gjorde han deretter? Han løp
over til kontrarevolusjonens leir. Trodde ikke også Tsjang Kuot'ao på »marxismen»? Og hvor er han havnet? Han tok bena på
nakken og løp rett ut i hengemyra. Enkelte unge mennesker
kaller seg »unge forkjempere for de tre folktes grunnsetninger»,
og de regner seg som rett-troende når det gjelder disse grunnsetningene. Men hva er det så blitt til med dem? Det viser seg
at deres nasjonalisme er et komplott med imperialismen, deres
folkemakt intet annet enn undertrykkelse av det jevne folk.
Nåvel — og hva er så deres folkevelferd? Intet annet enn at de
drikker folkets blod, og ikke så rent lite av det heller. Det er
bare i ord at de er tilhengere av de tre folkets grunnsetninger.
Skal en vurdere et menneske, da gjelder det å prøve om han er
en falsk eller ekte marxist. En trenger bare undersøke hvordan
han står i forhold til de brede arbeider- og bondemassene, og alt
vil da straks være klart. Dette er det eneste kriterium; noe annet
fins ikke. Jeg håper at hele den kinesiske ungdom vil vare seg
for å havne i den trøstesløse strømningen som , går imot den generelle retningen for bevegelsen. Jeg håper at den vil forstå
klart at arbeiderne og bøndene er deres venner og at den vil
gjøre framsteg på veien mot en lys framtid.

forst, fra s. 17
sagt ha en viss ideologisk overbygning. Denne overbygningen
ser ut til å bli den moderne revisjonismen. I NKP har ledelsen
lenge ligget i hendene på revisjonistene, og i SF har revisjonismen vokst stadig sterkere fram siden »det tredje standpunkt»
begynte å bli vanskelig å hevde. Noen få eksempler: Angrepene
mot SUF i anledning hilsningsadressen til Sovjetunionens 50årsjubileum. (I denne adressen ble det rettet angrep mot sovjetrevisjonismen og dens politikk.) Ledende SF-folk som Gustavsen har lenge drevet skytteltrafikk fram og tilbake fra Øst-Europa på partikongresser. På en slik kongress i Jugoslavia uttalte
Gustavsen bl. a. at den vegen Jugoslavia har vist »er den formen
for sosialisme vi ønsker». Videre har store grupper i SF begynt
å ri utpregete sovjetiske og øst-europeiske kjepphester som anerkjennelse av DDR, alleuropeisk sikkerhetskonferanse, fredsvennlig Sovjet osv. i voksende grad.

DE NYE TSARENE I KREML RUSTER
SEG TIL KRIG MOT FOLKETS KINA
forts, fra s. 21
tets diktatur. Gjennom den store proletariske kulturrevolusjonen som kamerat Mao Tsetung tok initiativet til og leda, har
folket kvitta seg med det borgerlig-byråkratiske lag leda av
Liu Shao-chi, som forsøkte å gjeninnføre kapitalismen i Kina.
Kina representerer i dag en trusel mot Kreml-herskernes
ekspansjonspolitikk. og deres herredømme over det sovjetiske
folket fordi Kina i dag representerer det bolverket for sosialismen som Sovjet var under Lenins og Stalins ledelse; Kinas eksempel oppildner verdens undertrykte folk til kamp mot imperialisme, revisjonisme og opportunisme.
Derfor forbereder de nye tsarene i Kreml i samarbeid med
USA-imperialismen seg på angrepskrig mot folkets Kina, men de
vil aldri kunne knekke det 700 millioner sterke kinesiske folket eller sosialismen.
Kamerat Lin Piao sier det slik:
»Den amerikanske imperialismen og sovjetrevisjonismen prøver til stadighet å »isolere» Kina. Dette gjør ære på Kina. Deres
rabiate bekjempelse av Kina vnl ikke kunne gjøre oss den minste skade, det bidrar tvert imot til å styrke vårt folks faste forsett om å bevare uavhengigheten og beholde initiativet i våre
egne hender, stole på egen innsats og arbeide hardt for å gjøre
landet vårt rikt og mektig; den bidrar til å bevise for hele verden at Kina har trukket en klar skillelinje mellom seg på den
ene siden og den amerikanske imperialismen og sovjetrevisjonismen på den andre. I dag er det ikke imperialismen, revisjonismen og reaksjonen, men proletariatet og det revolusjonære
folk i alle land som bestemmer verdens skjebne». (Fra »Beretning til Kinas Kommunistiske Partis 9. nasjonale kongress»).
HENDENE VEKK FRA FOLKETS KINA!
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Ved siden av denne framveksten av revisjonistiske ideer, har
det også vært antydninger til ultraradikalistiske, antiparlamentariske, trotskistiske o. likn. ideer, især i SFs tynne ungdomsrekker. Det er imidlertid i dag helt klart at den revisjonistiske
linja er blitt den dominerende.
Gjennom denne utviklinga er grunnlaget for Reidar T. Larsens sagnomsuste »samling av venstrekreftene» i et stort »marxistisk» parti blitt lagt. Allerede før valget var det mye snakk
om samrøre og valgsamarbeid mellom SF og NKP. Dette ble
det Ike noe av sjøl om »eit breit venstresamarbeid kunne skapt
ein annan situasjon med mandatsjangser ... Men vilkåra var ikke
til stades . . . Hadde sentralstyret prøvd å pressa eit slikt opplegg igjennom ville vi ha sprengt partiet ein gong til . . . ». Men:
»Vi får lyta for at denne situasjonen er gjennomtenkt på førehand neste gong . . . » (Berge Furre i »Orientering»).
SF/NKP-pampenes oppførsel i frontene er ikke noen isolert
foreteelse. Den henger nøye sammen med, og har sin årsak i
bestrebelsene på å danne en anti-marxist-leninistisk blokk av
revisjonister og sosialdemokrater. Meningen er at denne blokken i sin tur skal utvikle seg til et »stort parti» på den moderne
revisjonsmens grunn. Den siste tidas hendinger i NKP viser at
berserkergangen i frontene bare er en begynnelse.

»Inside» SUF (n7-1)

forts. fra s. 2

>Fasit av Tron Øgrims og SUF (ni-1)s hektiske aktivitet de
siste åra blir at de i stor grad har hemmet arbeidet for mange
viktige saker på venstresida. Samtidig har de skaffet mellom
1500 og 2000 fine ungdommer grå stær på sitt politiske gangsyn, og mange av disse vil ha store tilpasningsvansker når
SUF (m-l) om ikke så lenge er passe . . .
Hauges »analyse» er typisk for hvordan borgere forklarer foreteelser i historien. Enkeltpersoner, — gode eller onde, — er de
som skaper historien. I SUF (m-1)s tilfelle er det sjølsagt snakk
om svarte engler, — og da særlig en ved navn Tron Øgrim. Den
målbevisste Tron Øgrim »seiler til topps» i SUF. Deretter tvinger han andre inn i SUF, og øker dermed sin makt (liksom skurkene i »Supermann» stjeler styrkene fra heltene.) Pratet om
»onde» enkeltpersoner er typisk for borgerne når de vil bortforklare ubehagelige kjensgjerninger i historien.
I Hauges tilfelle betyr en slik »analyse» bare å slå seg sjøl for
munnen. Hauge har — i motsetning til det han tror om Øgrim —
Ikke lykkes i å »skaffe seg et utgangspunkt». Dette kan bare
forklares ved at enten 1) Hauge er en noksagt, 2) analysen er
feilaktig og 3) begge deler. Vi tror det siste er rItigst.
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FOLKETS ALBANIA
BYGGER SOSIALISMEN UNDER
PROLETARIATETS DIKTATUR
forts. fra s. 25
ene avskaffet. Albanerne hadde lagt vinn på å bygge opp en allsidig industri, etter det marxist-leninistiske prinsippet om å
prioritere produksjon av produksjonsmidler framfor forbruksvarer, slik at de skal kunne greie seg sjøl. Dette betyr imidlertid
ikke at de ilske tar i mot internasjonalistisk hjelp fra brodernasjoner. Før revisjonistene kom til makta i Sovjet ffidc Albanerne teknisk og økonomisk hjelp derfra. Men dette endra seg
raskt etter at revisjonistene talrev seg makta. Revisjonistene påstod at Sovjets industri også ville tilfredsstille Albanias behov, og
at det derfor ilske var nødvendig å bygge ut industrien i Albania.
Men til tross for disse hindringene greide albanerne å utvikle
økonomien og industrien i stadig større tempo. (Nå mottar
Albania en del internasjonalistisk hjelp fra Kina. De norske marxist-leninistene kunne sjøl se moderne kinesiske maskiner under sitt besøk i Albania, blant annet på en fabrikk som produserte reservedeler til traktorer, på en tekstilfabrikk og på et
kraftverks-anlegg. Kineserne sender helt up-to-date utstyr, også
maskiner de sjøl ikke har nok av.)
Albania har, som albanerne sjøl sier, utviklet seg fra »et tilbakeliggende agrar-land til et agrar-industrielt land», og holder
nå på å bli »et industriell-agrar-land». Det som tidligere blei
produsert i løpet av et år, blir nå produsert på 6 dager. Industriproduksjonens relative andel av økonomien har økt voldsomt:
I 1965 utgjorde den 56,6 % mot 8 % i 1938.
Den kolossale utvildinga siden frigjøringa hadde sjølsagt ikke
vært mulig om ilske massene hadde blitt mobilisert i kampen
for produksjonen og hadde innsett nødvendigheten av sosialiseringa i industrien og jordbruket. Partiet har fulgt linja at ingen skulle tvinges. F. eks. blei jorda etter frigjøringa delt ut til
bøndene. Seinere blei de ved eksempler overbevist om at den
kollektive driftsforma var bedre. Det politiske nivået blant
massene er kolossalt høyt sammenliknet med andre land.
Partiet legger da også stor vekt på studier: Særlig studeres
Parithistoria og verkene til Enver Hoxha, men det arrangeres
også kollektive studier av artilder i »Zeri i Popullit» (»Folkets
røst» — organ for sentralkomiteen) på arbeidsplassene.
Over alt kan man se egne »partirom» eller »partilijørner» i
nær tilknytning til arbeidsplassen, hvor det er studiemateriell,
aviser osv.
Men sjølsagt er ilske alt fullkomment. F. eks. henger mye av
den gamle overbygninga igjen. En må huske på at Albania i lang
tid var under tyrkisk herredømme og at samfunnsforholda var
helt føydale. Minner fra denne tida finnes fortsatt i form av
gamle vaner og skikker, fordommer, patriarkalske forhold med
undertrykking av kvinnene osv. For å rette på dette har albanerne satt i gang revolusjoneringskampanjen. I likhet med kulturrevolusjonen i Kina tar revolusjoneringskampanjen sikte på å
revolusjonere overbygninga og motvirke revisjonistiske tendenser. Men det er en viktig forskjell: Revolusjoneringskampanjen
i Albania har ilske fått så voldsom karakter som kulturrevolusjonen i Kina, fordi det ikke har vært noen revisjonist-klikk

SVERIGE:

som har inntatt noen maktposisjon, det har ikke vært noen Liu
Shao-chi.
Men albanerne har tatt lærdom av den degenereringa og bakvendte utviklinga som har funnet sted i Sovjet og de andre tidligere sosialistiske landa i øst-Europa, og setter inn kreftene
for at ikke det samme skal skje hos dem.
Revolusjoneringskampanjen retter seg mot gammel ideologi
(f. eks. i skolen,) religionen, konservatisme, patriakalske skikside 3 Ungsosialisten Albania v/mak
ker osv. Men kampen føres også mot tendenser til revisjonisme
innafor partiet og statsapparatet og mot revisjonistiske ideer
ellers i samfunnet. Enver Hoxha har påpekt at revisjonismen
kommer snikende i form av tendenser som er svake til å begynne med, som individualisme, egoisme, og etterlikning av
vestlig og borgerlig livsstil.
Partiet må være den ledende krafta i landet. Uten et parti
ville arbeiderklassens stå uten våpen overfor et væpna og hensynsløst borgerskap. Derfor tar revolusjoneringskampanjen sficte på å styrke båndene mellom partiet og massene (bl. a. gjennom masseorganisasjonene,) og beholde partiets vitalitet. Når
det gjelder statsmakta er det om å gjøre å motvirke tendenser
til byråkratisme. En må forhindre at det danner seg en
gert overklasse, atskilt fra massene. Dette skjer bl. a. ved tiltak
som å redusere kadrenes lønninger, fjerne de militære gradene
og sette kadrene i produksjonen minst en måned i året. Videre
har en gjennomført en strukturendring av statsapparatet slik at
en har frigjort 15 000 kadre til produktivt arbeid.
Et viktig ledd i kampen for å sikre arbeiderklassen ledelsen
på alle områder er systemet med arbeiderkontroll. Denne består av tre former: Ovenfra og nedover, gjennom arbeiderklassens eget parti og statsapparat, nedenfra og oppover, gjennom arbeidernes direkte kontroll over kadrene, og parallelt,
ved at arbeiderne kontrollerer hverandre.
Og denne kontrollen er ilske noe som bare forekommer på papiret, over alt hvor de norske marxist-leninistene kom Sd( de
høre og se konkrete eksempler på arbeiderkontroll. Et sted
hadde det f. eks. vært en tendens til å overlate planlegginga
av produksjonen til ingeniørene og kadrene. Nå blei imidlertid
planene lagt fram for arbeiderne som diskuterer dem og forandrer og godkjenner dem. Kontrollen innskrenker seg ilske
bare til det som har med arbeidet å gjøre, arbeiderne kontrollerer bl. a. standarden på sykehus, barnehager osv., og også
innholdet i filmer og teaterstykker.
Dette er noen av de inntrykkene de norske marxist-leninistene fikk av hvordan albanerne bygger opp landet under proletariatets diktatur.
Kamerat Enver Hoxha har sjøl summert opp Albanias situasjon i ei tale han holdt 28. juni 1968:
».Sjølsagt mener jeg ilske med dette å si at vi har oppnådd alt
i vårt land, at vi uten unntak har overvunnet alle følgene av
vår tidligere tilbakeståenhet og alle vanskene, og at vi har løst
alle problemene.
Vi er fullt klar over at vi fortsatt trenger hard,'vedholdende
og langvarig kamp bg arbeid for å bygge sosialismen, for å oppdra det nye mennesket, for å videreutvilde og stadig bedre folkets levekår, for å gjøre livet vårt bedre, vakrere og lykkeligere.
Men vi er på rett vei, vi er fast bestemt på å gå videre uten å
nøle, og ingen vil være i stand til å stoppe oss. Vårt folk og vår
ungdom ser på framtida med optimisme.»

NORDISKE MARXIST-LENINISTISKE AVISER OG TIDSSKRIFTER.

DANMARK:

M-L Gnist».

Månedlig marxist-leninistisk arbeideravis. Abonnement gjennom: Danelius bokhandel, Husargatan 41 A, Goteborg C. Utgitt av KFML.
Marxistisk Forum. Teoretisk tidsskrift. Abonner gjennom Peterson, Studentstaden 1011, Uppsala.
Clarte. Organ for Svenska Clartefbrbundet. Abonnement: Tidsskriften Clarte, Surbrunnsgatan 43 A, Stockholm VA.

Kbmmunist. Organ for KFML. Abonnement: Buen 11 v , 2000
København F.
Rød Front. Organ for KUML. Abonnement: c/o Hansen, Nygårdsvej 41 B 1 , 2100 København Ø.

31

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012
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Arbeidet med sikte på å få et fast grep om den ideologiske
fostringa er nøkkelleddet når det gjelder å få sveiset hele
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