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Vi skl-_.klce frykte notsielsene, :-Len se-e:n son on =lip;het til å ta et
T)artiot". Arbei
skritt fy=over i partibyggin(ra- "Uten =tsicelser
bevegel_n har alltid utviklet seg ujennon kn.n1::) moll= to linjer. Marx
og Enels skapte ein teori i sk.r-r.) kamp ned utc-J4sk sTpsialisne, anarkis r.
og nudre feilaktige retninger. Lenin op; Stalin utviklet leninisnen
{21e=r1 k=p not secialdenokrati, trotzkisne o(!-:; andre borcrlige avvik,
Tsetungs tenkning, er viderutviklet og
og vå re dagers n=xis2le,
=odd utover :terlen,gjennon opcjaret ned den moderne revisjonisnen.
Ved å lcse våre notsigelser vil vi skape klarhet o-,.1 nange viktige sporenål, og bli bedro skikket til å tjene arbeiderklassen her i landet.
Lofor nå in g en kPci'lerr;;;ber se notsielsenc son nec boklap:elig eller
ski-er:Ir:Lende , nen forstå dc som on naturlig tinp' ,. Diskusjonen son
for en
stor utfo-drin. fr oss, s>c)... 1=or lo-ter i
re
o[,;.ler
erfaren
norsk
ml-bevegelse.
sterk e
ejeLnon
en stor diskusIpn...
_
Denne der..icratiske netoe,cn til å lose notsigelser'i folket ble eannenftet i 1-942 i formelen 'enhet,kr-itikk,liet". I gå nærnerc inn på
det betyr å gå ut fra -;nsket on enhc;:t, lese 1-2.tsigelser
gjonno:ri kritikk eller knup og nå frr.,n til en .ny enhet ;,?7!, c t nytt grunL._:.
vå re ei-faringer er dette den-rotte r:otoden for lesning av noti folket.
Tsctung
Leeelse1.:3 i de tre ml-organasjoneno er blitt. enige on at den korrekt
metoden for lesning av motsiglsene er 'å skape enhet gjennon en felles
stor, k=eratsl_ig og .denekratisk diskusjon, der sp,3rsmål:ne enhetlig bli
lat _t»rwl for alle nedlinnene i de tre organisasjonene, slik at alle
:lediennwie får sjanse til å-settc, seg inn i probiceno, ta stilling
fru sitt. Syn.
feles utngspunkt for denne diskusjonen en at ntsiL;els(=
er iit±e--iltagonistiske, slik, at deuokratisk diskusjon sikkert kan lose
den. Det b,..tyr at vi skiller sporsnålct on notsigelser moll= folket
og fiendcn fra sTors241et .31:1 rett og • urett i folket, oc; innser at "den,
ilcolocisk natur eller stridseneste netoden til. å 1se
folkct
er
den
dcl.sokratiske
n3to1en, diskusjonsnotoden,
spor=å1
n,,todon T.c-e, kritikk, neteden :4,1ed Ovcrtalclee og undervisning." (Mao)
Motsigelsene i ::1i-beveelsen er notoiceiser i folket. .
Derfor bct--.1- disse -:Lotsigelsone ikke innledninga til noen splittelse
nclion 111-jnisasjonene, 3are klassefiendon o&; de SO2 tjener dens
inte,-csser, -lar interesse av si3littcle =11on kanerater. I diskusjonen.
u svarer til arbeide rklassens
on -en-,le-sL
går vi u'.; f-2L, e t -)n-kr.
behov. For=n Mao slår fast at "bare gjennom enhet i det konnunist-;ske
parti krn. Jet nås fram til enhet i hele klassen og hele nasjonen", e{.
bare da "kan en vinne ov,r fienden og fullføre oppgavene." DiskusjoneL.
'n-o til sterkere enhet, og bc.ty et skritt fram not en enhetlig
norsk nl-orcanisasjon og not partiet son seinere Vil
ønsket om enhet utelukker ikke p-)litisk ka.„. "Fo=clen
enhet - kritikk - enhet .,, betyr å gå ut f= ønsket on enhet, lose
motse:.ser gjennon kritikk og nå fr an til en ny enhet på ct nytt
grunnla" (Mao). l'atsåz nettem) fordi vi skal skape en ny og bedre
'enhet, nå vi utvikle diskusjon, nassekritikk og politisk kf-Jnp.

•
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Slik dc---_okrtisk Ciskusj: rn i f: lket 72
. å gjennonforcs på en k=erntslic
nåte. "Dc. t cr n ridvendig t kritisere nangler i folket... non en kan bare
gj(-;re
dersom en selv står på folkets standpunkt, o cut vi gjor i
denne retninc nå være gjennomsyret ctv liC,enskapelige bestrebelser for
å forsv= og oppfostre folket i behandle sine egne ka,--:.crz-ter slik
en be/land:er fiender betyr å stille scg Då fiendens standpunkt.' (PiTc.'
Di3kusj.men 2å være denokratisk. Det, betyr at sakene må lewcs på bo('
c.): det
skap(s (n atucefære som Ejr det nulig for flest =lig å ta
del og le:e fram sitt syn. Si det du ncner, legg fram ditt, syn uten
frykt. -11c kamerater ber kjwiDe
'"t; en slik stil tilem p es i diskusjonen.
R(ttnin(:slinj.cr O
- - 1n for diskusj.onen.
Ledelsene er blitt =ire oi t mosigelsene skal 1c,-es fr= enhetlig
Mnterinic vil ko:o i C. cn felles diekusjonsbulletinon, sen
de-Jt. e er det -, orete n=leret av.'Diskusjonsbulictinen til i stsrst
=li rad gå gjennom sp=snfilenc systematisk og planmessig og t for
Sc' sakene on for en. Dotte nDwineret bo=dlor noteigelser i =band -(_Kr-)en notEDC. Blan( 1,t andre saker =I vil bli behandlet ar sporsmål
samb-n( med linja for rartibygginga, den demokratiske sentraliencn,
nasselia
nom. Enkelte andre sporsmål, son av praktiske grunner ikke
vil bli, tatt op': skriftlig, vil bli lagt fr= enhetlig for medlemmene i
do tre (;Tganisasjon,_ne muntlig, slik at alle syn ko.::2:ier fran 9 f eks.
moter iznd innledere for alle syn.
Lo fr'_elsenos linje f-r redieringa av inf=asjonsbulletinen er denne: D.
en av 'organisasjonen° ons,cer tatt inn, skal tas inn uten frbchold. I
fellesskap vil vi imidlertid utelate en del saker sor, istedenfor infor-:..
eres on muntlig. Seinere vil bulletinen ta inn alle innief:L:g fra gruppe::
all= cfl - - eltlemmor i ml-bevegelsen, uten noen forn for politisk
sensur. 3)iskusjoron vil bli fullstendig fri (Sjr)lsagt unntatt cventuell
reine provokasjoner fra åpent borgerlige elementer son måtte ha sneket
seg j_nnaf r) Det ,r altså bare å begynne å ta aktivt del i debatten
..,e,delsenc. vil oppfordre grunnenhet= og moter til ikke å slå fast
s',;,.nd-Dunkt gjennom å sende inn resolusjoner til infornasjonsbulletinen
Då et
tidspunkt i diskusjonen. Tida for -,-esolusjoner o r i clut
fasen av di :kusjonon, n(-r alle sporsmål er lagt fram og diskutert, og
debatten n=cr sec en konklusjon. Dette skil sj±lsagt ikke hindre lag
motor og grupper av -:cdicnmer fra å sende inn innlegge der de legger
sitt syn f=.1 allerede nå.
Ledelsene har slått fast at diskuej nen skal være enhetlig - felles for
alle tre organisasjoner og alle medle=er i _ ,_1-bevegelson. Derfor kan
bulletinen o'g de sporsmåla son ko=er opp sjleat diskuteres fritt
mellom komnunistene må tvers av organisasj=sgrenscne. I en eiskusjen
med h-;yere grad a enhet ccm nhl er det ej.:leagt en fordel at nest
mulig av diskusjonen på grunnplanet er felles. Det er ingen ting i
a lage felles moter, diskusjonsgrupper sen tar opp bulletinen osv.
De syns-L,unktono som legges fram i danne lederen i bulletinen som åpner
diskusjonen, uttrykker de tro ledelsenes felles linje for 1,:,eninga
metsi-c‘lsene. Vi er sikrc på at rE:sultatet blir et riktig ideologi,
poltikk og arbeidssil seirer og at ml-bevegelsen skaper enhet på et
nytt grunnlag.
STYRK ML-BEVEGELSEJ GJENNOM ENHETLIG, DEMO=TISK DISKUSJON =FR
P.LROLEN: EN= - KRITIKK - ENHET!
STI=
TSETUNGS TENKNING SOM RETT2SN0R1I FOR.
M-L-BEVEGLSEN!
P= MOT DEN NORSKE .L.R.B.EIDERICL,kSSENS M=IST-LENINISTISKE KOMMUNISTP=

FOR.

JJJ

2"J

FOR -U MLG

FOR .LU SUF(m1)
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=JOUISME?
"1t pol Gisk partis holdning
sine ei1 er et av de vikti ste og
-'3-ikreEit kriterier i'or pariets alvor
0;:,
, for at det
opp,,y11er sine forplikte3ser overfor sin kl_asse og overfor do arbeidende
mal$J:.nc- Ypent 3, tilstå feilen, blottlege ?,i,rakene til den,
analysere
ciom bar f-,-'mbrakt den, omilygelig drdfte midlene til
r:te
- det er kjen-leteiknet på et alvorlig parti, det
er å O
0 ein plikt, det er å oppc',ra og skolere klassen, og cl ernes-b ogs
.assen." (Lenin)
Da E.-1.-enes linje i kaJ,Ipen raot I.JO (11110-dyrt:;.dslinja) ble lansert
•nt2:'rt i m-l-bvegelr.Jen tidljg -på son7leren, var det brud enighet
1..11();11 ledelsene i de tro n-l-organisajoner om at de= linja var
riktic. Hovedolomentet i linja var at kampen not EEC må'Jte ta utgangs.
pul-,.kt i de tiltakene som monopolkapitalens statsapporat allerede i
dag tar -Fsor å tilpasse dkon=ien og levefoten til ItMC. Videre at
kampen mot EEC måtte underordnes arbeiderklassens allmenne kamp for
sosialsmen, at den ut i fra do objektiv() vilkår måtte få on defensiv,
antikapitalistisk k=akter. Det ble slått fast at strategien i kampen
iflot =j måtte utnyttes i det partibyggendo arbeidet. Det var videra
allmenn oniglaot om taktikken og etappene i utviklingen i on agit/prop-,
on or,-_,-isasjons- og on aksjonsfase, og at vi måtto ta utgangspunkt i

maw'el^-ies nivå og holde takten mcd dot. Dette ble understreket av
fUlgo.n/:e sitat: Skal on irunne.holde et nært samband med massene, må on
ta utgangspunkt i massenes behov og dnsker. Alt arbeid for å tjene
nasesene..-3 interesser må ta utgangspunkt i mas3enos behov og ikke i noe
dnske
er crke'tperson, hvor velmotivert det =n måtte være. Dat or
ofte s1J at det objektivt i massene er tilstede ot behov for visse
o.ndann,,l,ler, men uten at massene selv subjektivt or klar over denne
nddvenheten. Do or onna ikke innstilt p, de bestemmer seg ikke ti"i
on omda=else, og i slike tilfelle må vi vente tålmodig. Tor fdrst nå.T:
11ortallot av massene som resultat av vårt arbeid er blitt sog bevisst
at dc. er ndd'rendig å foreta ondannelsone, og dusker viljefast å
gjonncrliJre dem, da fdrst br de gjonnomfdros. Dersom vi ikke går fram
på denne måten, risikerer vi å ldcrive oss fra massene. -nhver oppgava

som kre,-,ror ab massene er mod i gjonnomfdringeu, blir on tom formalitob
og ender med fiasko dersom -massen ikke har forstått at arbeidet er
noavcndg cg ikke frivillig ,9:år inn for å vJ3re med på det. ...Tier virker to prinsipper: det ene er massenos aktuelle behov og ikke slite
behov v4_ har utpUnsket for dom, og dat andro er massenes dpskor og at
do selv må best=o seg, og ikke sli:: at vi tar bestemmelsen for dem"
(bo) Dette ritige utangs-r)un::t for =bilisering, samt det faktum at
SK's fjerde plen= i SUF (m-1) allment hadde slått fast
gr foran aksjonen" gjorde det berettiget for alle n-i-ere å "Prep/agit
gå inn
:or on Juksessiv utvi=ng av ?r.anDon gjennom å fdro våre ideer ut til
massene gjennom skriftlig agit/prop; utfyl:c den skriftlige agit/prop
mod muntlig, lor tålmodig cg systematisk å gjdre "V-1::'e ideer til masse-les o:ine idoer.
Hvilke --3i1 ble gjort etter at don grunnleggende enhet on linja var
slått ±:.:,st? Allment kan man si at det iicke er nok å ba en riktig linje

om c= e.oJcto er hovedsaken (se artikkolon av Dinitrov• "Det er ikke
det litt uklart a fastslå ndyakti-, do omstendigheter som fdrtr, til
feilene, mon det synoå son on det sa =en ned retningslinjene for linja
va,' gått ut en tdsplan i diretivs form. Når så det tekniske opplegget
(trykking av ldpesedler) viser seg ikko å kunne bli ferdig til forutbestmt tid, altså at kay'tot ikke lenger stemner med landskapet, da
man ikke _enger gå etter kartet, non etter landskapet. Kel andre ord
(1,-t blir erfart at tidsram.i.a for agit/prop vil bli sprengt, burde
don bli forskjdvot for lionholdvis organiserings- og aksjonsfasen, for
å bevare det dialektiske forhold mullom agit/prop og aksjon. Hvis ila e
dette blir ,jort; hvis nan på tross wv 5Vik 1 ppPlegget for agit/prop
s,:-;tt,)r igang med aksjon må det ka=ktoriseres som aksjonismo.
Dette er det allmenne. Det spesielle forhold der kommunistene lanserer
nok åre en riktg linje" i "TI enhetsfrontens problemer") Konkret er
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en bolitak liezobienstillinggjenncm akson må vurderes svært nøye
ut i fra de objektive forholdene. Det er klart at i enkelte situasjoner, -2.eks, en tilspisset klasskamDsituasjon, en revolusjonær
situsjen, med et høyt politisk nivå i massene, en situasjon der
store dier av massene umiddelbart griper kommunistenes paroler og
gjør dem til sine egne,sriksituasjon 1= en politisk linje
1nser,:s ved aksjon, men dette vil arte se L, helt annerledes enn en
"ren m-i-demonstiasjon", som foreslått av AU i SUF (m-1), og dessuten allm e nt sett være unntakelsen som bekrefter regelen. Å bruke
aksjonen ,_om en "ren m-l-demonstrasjon" ville ha vært å kaste avantgarden ut i en viktig kamp uten at dette ville ha ført til særskilt
respons i massene, noe som ville ha vært en dumhet. I en tilspisset
situeLsjon ville det dessuten ha vært en forbrytelse. Den feil som ble
gjort er at. AU-ene i SUF(m-1) og LLG forveksler det berettigede i, i
visse situsjencr å bruke aksjonen til å lansere m-l-ornes paroler,
med "ren n-i-demonstrasjon", som i den form det ble fremmet tenderer
mstavantgarc',isme. I vår nåværende situasjon mcd en relativ treg utvikling av de objektive forhold vil det være brudd pa
"-Tilasselinja å
aksjno:2e før kommunistenes problemstillinger gjennom agit/prop er
blitt lansert overfor massene.
Argumerter som ble brukt var at hLF måtte ta hensyn til helheten "student-ne, som naturlig nok var langt f=skredne når det gjaldt å
ideer, ville bli sure og skuffetn ‹ demonstrsjon ville
sikkert greie å mobilisere 2000 mennesker" etc. 1,en helheten må og
kan aldri bli bestemt ut fra nivået blant studentene, men må bli
bestemt ut fra nivået i arbeiderklassen og i det arbeidende folk forøvrig, Iessuten ar det ikke primært et spørsmål om kvantiteten i en
demonstrasjon, kvaliteten må være det avgjørende. E.n demonstrasjon i
september ville sikkert kvantitativt ha blitt like bra som senere
aksjen= har vært, 1.Jc:n med demonstrasjon i september ville store deler
3.-v arbeiderklassen stilt seg uforstående til EEC- dyrtidslinja og don
ville ha fått svært liten respons i det hole tatt. Og det ville vel
også ha vært meget forlagt at selv de mest framskredne arbeidsfolk
uten eller med svært liten fcrhånds-agit/prop umiddelbart skulle ha
kunnet trenge igjennom propagandaen ( , m storborgerskapets tannløse,
ufarlige kamp mot EJC som den er blitt kanalisert gjennom Folkebevegclse. Ved senere aksjones2 har vi dog oppnådd at til dels store
deler av det arbeidende folk og relativt store deler av Folkebeveccls=s menige medlemmer har gre p et våre ideer og gjort dem til sine
egne, til tross for at de enntr , ikke er villige til å vise dette i
praktisk handling, og at de ennå ikke har tatt de erganisatoriske
konsekvenser, store deler av det ar:)cidende folk har i kraft av dyx
EC--dyrtidslinjas styrke og vår argumentasjon for denne linja gradvis
tilegnet seg den.
Det synes eom om angsten feer massenes spontane oppslutning om F r:ilkebevegels'In har influert AU enes dømmekraft, og ført til forsøk på
"hodekulls opptreden" som ville ha krenket både prinsippet om frivillig aksjon fra massenes side, og prinsippet om at massene skal
ledes på veien framover, uten å innse at en slik ledelse ikke kan
tpnås ved proklamasjoner, mn ved langdrygt, seigt arbeid. I en
slik situasjon må m-lernes analyse ikke svikte, men se det logiske i
at -P,"';C-notstanden i don innledende fasen utkrystalliserte seg ved
oppslutning om den kompromiss-vennlige ledelsen i Felkebevegelsen
sem ennåikke har avslørt maktosløshoten sin og forræderiet sitt
overfor modlemsmassen.
Hevedsva ,c. heten var det sene utkjør mcd løpesedler sem ikke ga noe
spiliercm sor systematisk arbeid i massen. Som eksempel kan nevnes
at den allmenne løpeseddel som lanserte m-l-ernes linje kom svært
seint, mange steder dager etter at demonstrasjonen etter opplegget
skulle vært holdt.
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rntte er : hovedsak de politisk,:,; innvendinger
i
_._ . fra FILF når det gjelder
Es.rfit om demostrasjenen: De sa= innvendinger kan i stor grad
gjøres gj e ldende for spørsmålet om møtet for danning av .Aksjonskomiteen

mot Ec og.. -yrtid. Fordi forarbeidet til både organiseringsfasen og
aksjonsfas
ikke var gjennomført planmessig, måtte nødvendigvis oppe :Tor demostrasjonen og møtet halta ganske betraktelig. Dett,_
førte til Xrrakratiske avvik Som tikk uttrykk av manglende tiltro til
masene. De kan da være n'duendig og minne cm den opiisummering av
liknen'Jde :_eil som er foretatt av SUF(m-fl i Bolsjevik nr. 2 1970: (..:_gynr -på side 12 pkt.T3 SUBJEKTIVISK.W. -tYl punktet "Bekjemp klikkvesen"
pa side 14.) Det er da nødvendig å .understreke at de feilenddet her
er pekt :.)å ennå ikke Gr blitt utryddet i ND-bevegelsens Tyrasis
Til forskjell for demostrasjonen ble iestot på grunn av de innledende
fw2bredeT_sors framskrodenhet likevel holdt. 1:22 måtte dog gjøre merka
Då at do følte seg utspilt taktisk og var bundet av situasjonen som
var opps'cåttgDot viste seg også at den dannede komite i stor grad kom
til 2. boJtå av noen "ordenskjolds soldater" som var bydd fram under
nye navn,
Avslutningsvis må NIF fastslå at vi anser at AUene i SU(m-l) og MLG
har en 'bra teoretisk forståelse av det allmenne dspekt ved de feil som
er blitt begått om kanskje ikke' når det allmenne t'-illemDes på de konkrete felene det her er tale om .•ien hvis en riktig tecri ikke gjenspeiles i_ don sosiale praksis, hvis den sosiale praksis er gal vil dett::
uunngåelig result?re i en fd2ilaktig teori. Det er derfor av vesentlig
"iptydning for hele ML-bevegelsen å kvitte seg med all subjektivisme og
ønsketenkling i planleggingen, og huske på at ,--for -nositive planer hr
en tendone til å ende i aksjonisme. "Vi må hatiltro til massene, og
vi rrlå, ha tiltro til partiet";

En

KL

i MLF.
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D.ONS'.1:JOK I SEPTEMBER 1970

Disset;:') artiklene går

På de

politiske linjene SL/.J og SL/AU . har.

kjrt fram på de sentrale felleam.øtEne.
0.q..np,- 29 rtene kan virke forvirrende med mange uklare punkter,

gjentakelser s› .v., så m'3_ka=ratene ha for øyet at de ble skrevet
for b: stemte sentale fellesmøter arlr sak r, flere måneder tilbake
p hva son hadde skjedd/blitt sagt der og
i tida for å klare op i
da. Mnge saker er dermed ikke ned i rapportena, andre er så knapt
be;,, krovet at de er vanskelige å . gripe for kamerater son ikke har de •
forutsetninger son fellesmøtene hadde for utfylling og presisering.
Likevel er det klart at de politiske motsigelsene også kommer frerT.
gjennom rapportene.
flen fJrst og fremst de rolitiske artiklene (SK/AUs-SL/AUs og MLFs)
Artiklen
tar c» (R .isse motsigelsene på en klar og prinsiÇiell
gjør det _ung å diskutere 2211iske linjer med sikte på å oppnå
full enhet on linjene for den videre kam p en -4.0-t EEC o.:Gyrtid.
Kamerater. Legg grunnlaget for denne enheten gjennom grundige
staier og skap ende felles diskusjon på de politiske artiklene.
SK/14.0

swrslet

SL/ AU

kan opp, hvordan det (r boh-ndl og hvorfor vi
ket
.inkuts
at det ville være en taktisk fordel
.
SU
r F (2-1)s .LU og
son null markerte
vi
1i1
i
r,.mstig
strategisk
ned g
motstanden not EEC på r:atene. -L).4.,;t,: var ikke ::Lent s r)n noen erstatning
for, 1-len som et supplement til den all:IL:Ine linje. Tled å sette
ble demonstrasjonen sett på
propaganda foran „?.ksjm. Fra .v-1r
son ct opplew for en
1 .sjonen uot EEC, og i
sou crl del av 11
t-Jcsjor for åslå tilbake KUC-framstotct. (En slik aksjon var tiden
.:.-)den for, fordi det ville krevd at vi var istand til å mobilisere store masser av arbeicrIlass en ut på gatene. På det tidspunkt
(_ette krives er situasjonen ennå ikke ioden for aksju i den fo:'stand. 5 Vi hevriet forst at initiativet burde Ico-.±:re"---1:ra-KIIULIT,
i:jorr.c s jolkritikk på dette og trakk synspunktet tilbr',ke Ja vi fik.
rikt . kritikk bl.a. fra knneratcr'i MIP. Vi mente iudlcrtid fortsnrikti agjennomf=e så snart so:-:1
at en 41:1.k deons* . asjen kwar
mC ,'. CO =xist-leninistis e i:,ranisasj)nehe sen initiativtakere.
Forrli c:enr,nstrasjonen burde skje raskt gjorde vi en rekke praktiske
'.)rberedclser på nellompin,nct son gjorde det mulig å sette i(-ang on
Lcuonssjon på meget kort varsel. Vi anså det son nstig, uansc-'~
hva cDF. ble utfallet av (le sentrale droftincenc. Forberedelsene va_
av en slik karakter at de kunne avblåses på timen.
en fbrste EEC-dyrtisli p eseC:eleu var blitt noe forsinket, og det
eksakte tidspunktet for demonstrasjonen var ment a justeres
med("et, slik at 1=seddelen alle stode/ ville ha vært ute for
hvnr::ln
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Len=st:,.-asj-nnen,Fås
s. TIJI,'-re-prcsortLnter. den gare:e.:) sntbe f:
-t
h.de
ut noen fa.=
"(:,irektiv" or..1 ti'''.s-olaner for
sa.vner
bliknytnin[;
til
virkeliheten,
_idet,
WIFs roresentanter f=hcidt at de ikke ville være ned jå å ta initia-t
til on lik ,::.e,.-Jonstrasjon, oE; som MIGs og SUF (11.1)s 1J.T.p?1Tcktc i et bre-,til ]..J.,F ville dc=nst-,-,.sj3nen ikke bli n3c v i et slikt tilfelle. "\/-;
satte =eten i :)-1--bevegeleen franfe- et -tktisk fra=t= vi nente v-.
riktj.g, og vi --ineEer at ant::..-c-arbeidct hadde tjent på on vår linje
bUtt fulgt.
Det er blitt :hevdet fra MLF-hcld at denne s;ka viser "frykt for naseers.' .
JJf (ul) og MLG. Vi
's
C-e'L; eksisterer fol.uenic,re i dotte. vi vil allikevel -;,;:k.e utelukke
skjellie- syn på nasL.;clinja i :1-beveelsen, slik som MLF-representante
har sagt. Diskusjonen =kring en lanlate j',.nonstrsj:nen i sptc.",,:i
bor bruices for å bri n ga klarhot i dutte spors::ålet, sjal -3-1-1 ingen ve":
sparslet vil bli helt avklaret TI'L et så tidlig tidspunkt.
SJ1r2E-1:311?:.'llii0ITSTR.,..SJONEN›

Vi -.Til ifølgende pIaVO å vise at det ville ha vært riktig å

:12C og dyrti:, i septcnber 1970. Vi vil
,?.:=3.gel..e en denorstrasjan
notsiL;elser i de innvenclinenc. ka::erater i MLF har reist
ta
og rosieF,parenål ved den.

v,r be5runncise for spT)tc,mberdeuonstrasjenen.
Hvc. siais c".emcinc;tr;-c-n -n9
nerat Stalin har TÆ en gli-ir,nd(. :låte ( i "Terninologiske 2.efinisj
og un,:.(.rsoklsesobjekt" trykt i spri on Stp.1-in) skilt nellon propagar:
aiTitsjonsrar:',1en, aksj-,nsparlen 3g dircktivct. Paralen "Kal-)
notET£ og c'.yrtid" var i soptenber i fjor en acitasj)nearolc. T3ehov ec
utl-trakt proTJa=da var forte:ttt cil stede, og er det ennå og
pagar, nen -carulen var fullt -,nvc=elic son agitasjons_
arole.
Dette
er anerkjent, indirekte rikbir;nok, av alle ni-organisa_
ned
at alle gikk inn for den acittoriske 1Jpeseddclen ".1,
ene, i )g
og dyrtid" pa sa=e tidspunkt. F,?.ktuu var at i septenber var
s":21 3Ver i c-n
og,, a ,jtasjonlen "K= =315 (":yrti:a" i ferd :vied
irl113å9
,Bos:Inlf.-,(
okratene
of
,-: iverksatte "90C-sekun
( T
r
streiken" 7. ok-uober) Motstniic'.en not EEC or:: dyrtid var stor i nassenc
sept=ber og-1:-Latn,.:n TOkO.. ida var i-.0:":en fur agitasjon . Ingen
:cn var 'oC.n for nasseksjon. D.
:-.1entc pL dLt
arbeidet ut fr-f:,:--VE'rsik-,;cd,,l(t vi (faktisk alle
ferbere2.e en aksjmsdar,; seinor(: i aret. Vi al--r)eidet ut fra en
sou under =saksjanen 1969. Dette viste sec s'--.;-iflere,- å v=
for c,T:,tiNistisk ,T_Jk, kort sikt, MEN det er =d a ..eIke seg at on denne
1-.11setni.s.-, eksisterte det inen uehet i 1970. Det er altså ikk e
vi
(2. ces, : ble en acitasj-msdag, og bare sTrectte steder ble det r'„IcL
er j cL;,itlig fordtanC:1
Den d,Tdon=asjonen vi tok til 'orde for i se-ptember var ::.ent son en -t
å sveise
fr:',iskredne
fy-11:_n av varar.itasjon. Den t-ok sikte
F3rdi den
var
c› a;;itere.4ovel.for Le lreic
nobiliserc; arbedemass._
haC:"i(le den heller ikke til sikte
i crcs titusener ut pa gatene. Faktisk var den _ent a ha sanne
10 .nov. jr: 2 C.cs. fikk
u,.d-ioristrsjencne
I tillegg var de=nstracjonen 1-:_ent som et initiativ fra nl-crne for
vie - -riscnc hvem i.lct var som gikk i spissen for kampen mot EEC.
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Vi f_i;:,n,--)r
f=-Ici fs2:- EF.2-rictst,ndon JE, r."1-bevegelse:at '2.et V= u=stig for
ou det LJc1e bitt.; noe av de=onstrasjonen,

utkjøret) at det ikke
(LO-streien e
ok=tiet
ble noe Lv. Hen vi anser det son umlerordnet. Vikticere er de-cr nâr det
iverksette 2.e=onstrasj blir e,-,tf fra:1 prih,9iielle innvend.iner mot
at vi nå _lir.
aos
r'.ktiue
tese
Fomann
ri
Det
vil
si
(le
i

breie
-

n1«,...

.1.

ci

- -

li.ac=i1r+-

k.)

‘`;

k.,

i titudencr o hi.LI.C.retusancr 9 blir brukt
onstrns ioner. -Et slik.t -2.isbruk r,r

111.3s riktige

linje
ser yl son en fare for den -.-)olitikken vi har fulGt i
bruke
de-lonstrasjner i aYitasjonens fjerneste. Hvis den
rcvis med
i septenber kan den lett utvides til
anses for
de ac;itci-cnde demonstrasjoner vi tar illiiat- , vet*til. Det ..1=_
til redsel for kam.-,-.) or ,::1 .(n ytterste sekterisme. Det kan :D ore til
i Vietnamuke
9
cirçrc.lenolac,±--c-ionent,
vi
avkall c
forsvinner fra atcnc i en årrekke . .
0 SV 9 kart sagt at vAre
JO.
_

•

[t fra dette vil vi =ei fasthet forsvare l'orsiaget om en aitcrende
de--5nstrasjor i Oslo i set. 1970.

Hva var situasjonen i september?
Dy ida. Den akutte forverri,-1:c. etter lonnso-op,j.-irct var meget filbart
for :lo
massene av arbei d ende 9 1-2,er enn på enkelte seinere tidspuner 1le (yrtida folt son,ct direkte l'rast,:;t. Situasjonen for masseait.:"yrtida var uhyre L:unsti;o.;, riulichete„ae for a knytte dette
sjon
sannen. i aGitasjon not EEC var bra. Ien vil vi minne om at storstedel
av rxbei: -.erklassen cg enkelte andre grupper var i dyrtidsaksjon den 7.
oktober. Sosialdemokratene grep dagen og grep tinen, noe ogs-, vi kunne
ha gjort, (Slik vi har vist tidligere f. eks. 21.:2Lai 1969 ved moms-

aksjonen. )

EC. _ots-.-anden mot EEC var stor i massene, noe sor-- kan bekreftes av

alle scn gikk 1Y1-;, d= ene ned Klassek=pen. M2N, enn:?3, hadde ingen narke;
nec vrolig initi a tiv overfor =assene. Mange var ute etter a fiske i
ft4u, det til. FB-utkjTiret ble fo:_-rert vann, mon in g en hadde_
bc:e, men hadde ikke hatt noe gjennombrudd. Situasijmen var svært
markere et initiativ i kampen.
Gunetg
.ae
lor
Kalheim og Co for å stille opp som den =lende antiMulihetc.
=C-bevegelen" ville -= .t svekket. Folk ville sett ,.,11 annen fane på et
tidlig tiCspunkt.
I dii=jonene omkrinrf denenst:r r sionen nevnte vi blant annet studentene:,
Dette ble avvist ned (.en bc=nnelsen at student= ikke
kunne erstatte arbeiderklasse n i krn.em. En helt riktig begrunnelse,
cal konklusjon. Situasjonen var neelic; den at stridentene onske
kje= not EEC oF: dyrtida og at ( ..ette kunne utnyttes som et viktig
Dotehsial for kanpen.
Det ;rar faktisk et s-pørs2-11 om denne gunstige situasjonen skulle utnytt
ei riktig linje, eller til fordel for ci feilaktig linje
til for:el for tiv
son vi foreslo ville ettur v . r mening ha styrket (e-,
initi a
Et
. Slik sor_i det ble, var det FE son fikk utetraktelig
riktige linja
nyttet situasjonen. De mer enn tusen medlemmer son FE vervet 13 -1 Unive:
ite,tet var FEs forst plattform i Oslo, °G den ble et viktio springi Oslo. Netto-op ned ti-221brett f o r FEs offensiv, bl.a. i bolic;st=kene
riktig
linj€,
ville det vart
ei
fer
vinae arb r dderIl assen
pf_
tidsmunkt.
tidlig
mob-ili3ere-tudetene7..7
et
En de=strasjon i scpte-Lber ville ha vært et nyttig agitatorisk hjelpe
Lliddel i on objektivt or r, taktisk gu,:.stig situr_sjon. Dessuten er vår
1970) o£. seinere (12.mars-demonstra.
erfaring L'ra ti=gere
sj',ncne for skoleelevene) at ved riktig arbeid kan cn agitatorisk
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.nSjn virke son en kinc til oriserin..Vi tror
t=sj
i scT,tecT.' ville ha styret

en denon-

:ter
'lent sc,ri var flittig i 'ruk frL ,=.erater i :ILF C.a septembers''ol:Isj,-)ne:LI ble .:::iskutert var: "Vi k-ll risikere å vekke on soven
on ivoll;J 10 bli
Vi =Tkeror oss n•L'L." Dell "ti;;L,ren"
v
en
eller
an=
grunn
brukes ikke dette
Xalhi'). og O
"-bruc:d
på masselinja"blitt skift(t ut
len,-:er. Det
~(- A. Grunnen -Gil ri.ct kon jo vare at sj:-:lve Lendincne hr vit
"tirene" var vknc, forb,rbeiet til Kalhin orr Co
Ug slik vurderte vi det (en ganen også. V-rt initiativ kunne
kunne 0.ct gj-re nc,e for å
lite for å-vekke" Knlheim,
ta.:tiske posisjon, noe so.: ville styrket ei riktig lin.j
den or: derrie:_ LEC---)tsw,ndon som helhet. Dessuten er det
EEC- 2.0t.
at =ere ville {•stille i Oorene av ,.oncyn til Kalhei-_1.
Ty, er (Ict på, slik det av ,r2; til blir hevJet, at let vrx vi son var
f. Kalheim orr_; Co? "Ti(;er"-arr:unentet er i ::otstri.'":--gil Maos
linje oi. "tiltro fil m:'ssepe, tiltro til partiet»'
det vart hewdet at vart forslag h.:-,d(le rot i "panisk
Kalhein
oP: Co kunne foreta ser:" slik at vi "ville p liv 0„:
for
rc ute for Kalhein Jt fr,?, de'J f .rste arg-a: entet korL-.cr jo dette i
7i var overhodet ikke redde for Karri(
rlic: lys. Nok en
ou
Je';
slik at det narKist-leninisticke
c),: Co, derinot -uurdert:; -vi
?t
"ta
fienden
alvorlig
taktik, sar:Itidig son vi fo=kt_T.)rins:Ippet on
bety
at
mm
utvikler en go(-). taktikk. Vi n.ns.
1=.. strater-is" net)) ,r_A
ti

K:Lcd-le:til oc Co. OF
k_rlarkere et intivI
f
r(-_e det ut fra folkets interesser. Volkt har ikke interesse av
lodels.:ens feilaktige linje, et taktisk initiativ son kunne a styrke..;
ei feilr2,ktig linje, ville ha vert i
J_ tig linje på bekostiling av

-2:7ke-',;3 interesse.

linje var å kaste -rortro-ciDen alene ut i kaLlpen,
Det er ca,..t at
det va. "avantardisme".
For dec forsto må vi minne °TI at dc-J var snakk om en dcri-mstrasjon, e
a[-itatcrisk denonst;rasj:-)n, og ikke on streik, eu frontalangrep for å
gri-ne et3n p.Dliciske r=kta eller noe annet sor2. krever =ssencs
voldende deltakelse. lic.,,d(o det vwrt det, ja do ville saka stilt seoverforc ar:u.-:cntonc fra en slik situasjon til el'
-.'rneredcs. Men
ja det er å sette sakene på
a,-;:i'Jeronde dcm-ms-Jrn.sjon i

hodet. L--loratene (-lomner jo da at =joriJoten av (le dem)nstrasjone-2
Dg deltatt i har nettorp vart
ml--ueve.-e_sLn har
0r4Jr( .,:'Dmonstrejoner. Etter vårt syn har dc vart riktige, og vi
trodde nl_tså at kameratene i T,22 h,-'Ce det =lue synet.
ka=en alenen har altså ikk;,
ou dnkaste fortroppen i i
c).rc,-ur_iInt-ajon
å dette punkte
vart _...eLst, så enten skyter MIFernes
lrt over målet, eller så eksisterer det en grunnleggende uenighet
heten av å ta i bruk de»onstråsjonen son ::Liddel i auitasjoncL
rtidsi)unktet
'or masscaksjon er nådd.
. -

er or sagt at vår linje var i linje son satte aksjon foran propa —
Uok ,1 gang: Demontrasjonen var :dent sen et tilskudd til aitasjog ikc som aksjon i nr-:,rxistisk betydning. Vi anser altså enn:.-1 ikKe
fscn for nasseaksjon for inntrJt i Lette spirsmAlet, likevel foresl.
vi s:.)tombor,,-1emons-=sjonen, st:)ttet vi lo.nove=ber-C..enonstrasjonen,
22. deJember-demonstrejnen osva
Det er sagt at linja ikke var spredd blaneTt :lassene i s-e-otember.

pinn ville -ftlgende -r=pnandamateriell ha vart =edd: 2

/1112'__Cl-

KE.-, EEC og dyrtids1')pescd,',elen, demonst=jonsnateriell (plakat,
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1po.ed(1,[:laP 'Lar

Noe s=liL

v= heller :t-!-‹-ke-sredc"fr
._
lo. novamber.
iT støt bot 15-.---wve;.mber-den=t=jonen.

Oi.-)r-ume-,-;
Reskyl(- -1.--nuene
tHru(d på nasselinja", ";--ksjonis2-J.:;" 08V. svner enhver tilknytning til virkeliuheten. Le byel- å
on fullstcnige fo-:.fencrion eller misforstheicn at -v(?,-1:t fors1
drcid se&., cm et for
n:J til r=seaksjon.
IIV1(".t

ekssterer noen n.otsi(ielse med brennpunkt i massolinja i f
)inc,e1;e me(' r'erion c-urcsjoncn i spiptenel= så TI
cIOJi bLstå i nt
y:Lener . t 'Cu-. er ILil
LTUe c'eg=t1.-s2-ner SD121 ait::.sjon, at
pd
1ro
(:lemont2-3,(Jjo-2er so= ,-'itasjon. Vi mener
er i
us-vr.r Ted
S 3 i
lijO n ee, pro-oaF=
bre demonst=joner iot r1 L k -, ye-leC Vi. vil ITJ22- . ,
.n3re lv_:Fs syn på dette.
J-Jvis dct er g
t 111.2 =ner at c -,et er forkastelic
bruke demonstrasj (',
er sliI så vil vi sp=re ora det ikke betyr
r t vi nå, gi avkall på Rod
-./;Jt2ic,c,.-frontd:_lonstr-sjoner
VietnaJukedenonstrasjoncr og en
rokke
-F>

Hvis -Lc-ft-, er slik at 1:: 1.-JF tar avstand fra n,-,itatoriske '.cm'onstrasjoner
.c-Jz=, vil
sp=re c.:.m det ikke :r ser f=lic iniLp?t redsel for komp Vi
vil spore oi.a det ikke --I-enser farlig inn p -1, å nekte ::larxist-lonin
::-ne etvcrt initiatv for massene cr re:' ..e til kam-:
dc
, . Vi vil sprre c
ikke grenser farlig inn På i nja ned å sitte med hendene i fanet
og vente Y-). at andre skal gj=e arbeidet v 23,rt. 0.; vi vil sporre:
massene noensinne bli i stan.C. til å Gå til Fiksjon etter c:
riktig
hvis ikke de mest fr=skrcne er trenet, og har vist vei(
=-t i 'f_cmonstrasjener av aitatoriEk ".L,c
Er det ikke;-j-,:- . eiatcl, en fare for at linja deres i så fall ar,:iktor?
kan fore oss ut i
Das:siv-::tut
vmre til skr-.de for uassenes krip?
nvi, ikke det er slik at MLF tar avstand fra ,, c-i t::,
,toriske derwnsti
zjonc:, vil vi srre,: Hvoror vr
cr c fla not en acitn,torisk de:mone-,
sjon i september? Var ikke tidspunkte-t for agitasjon korraet? Men dere
lente jo sj-.)1 at det var i=3.ct ( den agitatoriske EEC/dyrtids_lopcseC_delon). Hvorfor bruker dere
argnentet "T=pa{-_nda for aksjon Hvorfor snakker deie
om
slik demonasjon
være " å
-C
kaste
--nlene ut i .J.r-___-en?
•
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SUF (!s-1 OG MGss SYN

A ...AIIPEN MOT EEC.

Et av de fremste kjennetegnene ved kantalismes-lAampTis:igf..ish stadium, er
Eenol,alenes og finanskapitalens objektive beho-.r for å dele verden mellom seg.
Faitaleksporten, monopolkapitalisteres ekspansjon ut over Jo nasj-nale grense—
ne, få-' stadig større betydning, Denne "internasjonaliseringa" av økonomien er
det :mm legger grunnlaget for den barbariska politiske og miliLære undertryk-

helse em de imper4alistiskiske stormaktene øver mot tilbakestående stater. Le;1
er bakgrunnen for de store imperialist/landenes dominans over de mindie, kapitalistiske land cg overgrepene mot deres nasjoPale suverenitet, og for den omfattende sktierpinga av motsigelsene mellom imperialiststatene.
At EEC er oppstååt og at det nå forsøkes utvidet, er selvsagt et resultat av ut-

vildinga av den monopolkapitalistiske verdensøkenollien etter 2. verdenskrig. Let
er nok d peke på motsigelsen mellom europeisk og amerikansk nonopolkapital, sau-

mensmeltinga av vest-europeiske storkonserner og banker, den europeiske herskerklase2ns voksende behov for et felles forsvars- og angrepsvåpen mot den europeise arbeiderklassen og not folkene i koloniale og halvkoloniale land. I denne
forstand er det selvsagt riktig å si at IÆ,C er en "logisk" og "nødvendig" konsekvens av utviklinga. Nen det betyr ikke at en allianse sou EiX og norsk medlemskap i EiC er noe "uavvendelig". De son hevder sånt benekter at rassene er de
kelige heltene, at det arbeidende folket er den viktigste drivkraft som skale:.
historia. Forsøkene på å lemme Norge inn i EEC er et angrep på det norske foln:e*e
po'itike, økonomiske og kulturelle interesser fra både utenlandsk og norsk 11-10polkr;)11. Mot dette angrepet er det at arbeiderklassen og de andre lag av 1:orket må ne!Jiliseres. Blir denne kampen ført på et riktig grunnlag og ned stor
også folket kunne slå angrepet tilbake, hindre med.lemskap i LEC.
kraft
vest-tyske monopolkapitalens angrep. Vest-tysl‹moncp,:kepital, som var hovedkraften bak iitler og nazismen, kom seg raskt ovenp n.
igjer etter den 2. verdenskrig aktivt støttet av USA-imperialismen. Alt i dag er
dee knmmet så langt at tida er moden for nye store framstøt for økonomisk eg p litisk ekspansjon. Dette vises både ved de aktive tyske bestrebelsene på oppkjsi;
aV Lovjet-unisnsn, pp-R 06 zina,c ,,,:t.-eurnpeiske revisjonist-land og ved at Vestpågående kralta når det gjelder å utvide EEC. Alt idag står
Tyskland er den
Vest-Tyskland for over 50% av vareeksporten i EEC. Og kapilaleksporten, investeringer og pengeplasseringer, øker meget raskt i alle deler av verden. Samtidig
er :jen vest-tyske monepolkapitalen nært alliert med USA-imperialismen, og skal
KeLekret er 1= først og fremst den

ifølge Nixon-doktrinen ner eg mer ce;-erta US/./s politiske og økonomiske leder.stilling i Europa, akkutai som Japan skal det i Asia.
På denne bakgrunn slår SUF (m-1) og MEG fast følgende:

TaeF,trebelsone på å f'-'1 Norge innmeldt i EEC er et imperialistisk angrep,
vest-tvsk monopolkapital, på det norske folket og den norske nasjonen.

ledet av

Norsk medlemskap i EEC vil økonomisk og sosialt føre til verre kå- for hele det
arbeiden;le folket. 7kt arbeidspress og arbeiderfiundtlige lønnssystemer kjennetegner a.le de internasjonale og gjennourasjonaliserte storkonsernene. Dyrere
varer og husleier følger automatisk med et ukedleisskap. Tvangsflytting fra
bygda o,,?: småbyene, bortearbeid og fremmedarbeid, alt er utviklet systematisk i
_Lf;elanda. Også mindre næringsdrivende, f,eks. småhandlerne, har objektive int
resser ws å bekjempe EiX-Undas monopolistiske industri og varehuskjeder.
Politisk og kulturelt vil også et EEC-medlemskap få alvorlige konsekvenser.
Nor;epo:kapitalistene planlegger i dag å utvikle .= til en politisk, økonomisk 1:111'tor union. Alt dette peker i eetning av en flernasjonal, vest-europeisk ste.,
f..m?erislismens epoke vil dette bare kunne bety en ting: de små statenes overgivelse av all nasjonal suvereni;ket til rovgrisk utenlandsk monopolkapital. På

grz_nn r motsigelsene mellom imperialiststatene kan dette bare realiseres gjennom
"fredelig" politisk tvang eg økonomisk press, eller med krigorske midler, som
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Et ne•ile, skap i EUC vil derfor systeuatisk ;lyt' ‘s--/le-darestene av den nasjonale
sjolrdetetten. At utenlandsk storborgerskap får herredømmet over Norge vil
d ates',.: forverre folkets muligheter til å kjempe ler sine reLf,igheter. økt Icorportiv-", sering, styrking nv voldsapparatet mot folket, hardere undert?sykkelee
av fafel'eninger, folkelige og politiske organisasjoner blir resultatet.
Kamp . g ot EEC er derfor kamp mot imperialistenes nasjonale undertrj7:kelse, det er
å ursve
folkets økonomiske og p' li tiske livsinteresser.
Kapitalistenes uedløpere; trotskistene, hevder idag at det er å gå på akkord
med smborgerskapets "snevre interesser" når kommunistene oppfordrer til kamp
mot imperialistenes angre p på den nasjonale suvereniteten. rien når imperialistene idag prater on "internasjonalt sailarbeid" i stedet for nasjonal suverenitet, ei' det nettop-) for å kunne utbytte og undertrykke det arbeidende folket
enda ;:..trdere. Når komuunistene kaster seg inn i kampen for å slå , slike fra.ustot
tilbake, er det nettopp for å forsvare folkets livsinteresser. Stalin har sterkt
unders'oreket hvilken stilling alle kommunister bør ta i den nåværende histori•
ske fasen:
ble borgerskapet betra:-itet som nasjonens leder, det forsvarte nasjoTidligere
nelees rettig heter og uavhengighet og satte disse 'hi , ye,Rt av alt'. I dag gjeY,står ik::e et spor av 'de nasjonale prinsippene'. I dag selger borgerskapet na
sjorkenes rettigheter og uavhengighet for dollar. Den nasjonale uavhengighetens
og den ua-jonale suverenitetens faner er blitt kastet over bord Det finnes ik ►
tvil om a-, denne fanen må løftes og bæres fram av dere, re presentanter for de
kommunisttske og demoktatiske partier, hvis dere vil være patriter i deres lat»,
løfte denom dere vil bli nasjonens ledende kraft. Det fins ingen andre som kan
,
ne faren.,"
Kailpen _lo ti norsk medlemskap i EEC vil med nødvendighet bli langvarig. Det har

klart at motsigelsene mellroll imperialiststatene og folkets motstand
lenge
i s,:_corl:Inda gjør en utvidelse vanskelig. Finanskapitalistenes ministre og
Brysol--oyråkrati rekner 1972 som det tidligst mulige tidspunkt for norsk medlemsk‘ap, dg om forsøket på en slik innlemmelse ikke blir slåt tilbake, vil de
red:sjon2re kreftene utvilsomt for,,,ok,.• seg med en ny offensiv. Folket må derfos
forberedes på en lang ulolt,,noda-kamp, det må utvikles et massearbe id scm både
politisk og organisat,:risk tilfredsstiller dette perspektivet.

•
oppgave i å rydde ut alle illusjoner
Marxist-leninistene har der for enviktig
!ri.y.gres..
at
dovne
hampen
kan
gjennom
press på eg arbeid i parlamentafolket °IA
riske organer. For både norsk og -Lieniandsk munorolkapital har et EEC-mediemliknende
skap - ellerr en —
— markeds"løsning" - strategisk betydning. Monopolkapitaltsmens 'ovmessige kapitalkonsentrasjen og LasI ► taleksport vil alltid følges opn

av fol-søk på 2. o3itis ke tiltak, undertrykkelse av folk og nasjoner, som bidrar til
å styre finanskapita_listenes diktatur. Et nei til EEC i Sto r'tinget vil utvilsomt
utsette imperialistenes planer

en vics tid, det samme kan bli resultatet av

en fo-,;keatstemningDette vil være en seier for folkets kaup, men den vil være
høvst, midlertidig. Historia litrer oss at den herskende klassen og store amper:
liststr alltid vil sette seg ut over en "folkemening"som bare kommer til ut
trykk i 1;arlar:legtariske former. Det 1 ,-an alt skje gjennom m anipulasjoner med sei.
ve "avstemningen"gjennn å presse gjennom andre " tilk nytniugsformer", foeks.
assc:Isloring, eller rett og slett gjennom å tvinge saka gjennom u'e
Nordvik
ee.
hensyn til folkemeningen.

Derfor er det k-,?mmuni stenes plikt å gå i spissen for at det arbeidende folket
overalt må sette makt bak sine krav, b a k parolen om nei til Edie. bare gjennom at
folket de Eti ne. trerer sin styrke, setter i verk aksjoner, dem onstrasjoner eg poltiske strelker som klargjør sakas revolusjonære betydning, kan uonopolkapitalis
tene tviges til å gi etter. Marxist-leninistene må derfor knytte kampen mot E'2C
for den sosialistiske revolusjonen. Bare p r oletariatets revolutil .,s:alepeU
sjonwre ddktatar kan fullt og helt sikre folkets livsinteresser og en virkelij
nasjonal suverenite t . Lenin hd.r på en glimrende måte pekt på s almenhengen melloa
denn ?-armøen fer dagskrava, for demokratiet og for den sosialistiske rev21u-
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sjonen;
"For ikke bare nasj.-menes selvbestemmelsesrett, men samtlige grunnleggende krav
om pol'eftisk demokrati under imperialismen er 'gjennomførbare' kun i ufullstendig eg :Zorvrengt form, og som sjeldne unntak (f.eks. Norges løsrivelse fra Sverie),...Men av dette framgår det på ingea måte at sosialdemokratiet, skal gi
på orogående og besluttsom kamp for alJe disse kravenr), å gjøre det ville
bare vzeee til fordel for borgerskapet og reaksjonen: tvert imot er det nødvendig å feemulere og sette disse kravene ut i livet på revolusjonært og ikke re-.
forniAtisk vis. En nå ikke nøye seg ned taler i -Çariamentet og verbale proteter, en må trekke massene ned i aktiv hendling, utvide og oppildne og lede pre/e
grunnleggende demokratisk krav fram til dire-etarintei,s kaup for ethvert
te angrep på borgerskapet, dvs til den sosialistiske revolusjon som vil ekspropriere le :gerskapet." (Lenin, "Nasjonal politikk..." s. 128, Ny Dag 1971)

Dette -tiee'spektivet fornektes idag både av

revisjonister og venstre-sosialdemoNXF og SF-ledelsen. Istedet forsøker de å hylle folket inn i
krater, av
par.inuennariske illusjoner Om kampen, de frailstiller det som om den norske monopolkapit-listiske staten kan sikre nasjonal suverenitet i imperialismens epok(.

Skal follet både på kort og på lang sikt kunne seire i kampen not EEC og andre
ev reono.polkapitalens framstøt, Lia slike myter hensynsløst bekjempes, ikke minst
hvis de skulle oppstå i kommunistenes egne rekker.

Tv
kampen not EEC er det nødvendig at arbeiderklassen - som den mest revolusjowere klessen - tilkjemper seg en ledende rolle. Nen enhver tendens til å framstille det som ml bare arbeiderklassen er å stole på i denne kampen, må avvises.
Både kortsiktig og strategisk (kampen for revolusjonen) er det ev særlig viktighet å mobilisere det arbeidende småborgerskapet som en forbundsfelle for arbeiderklassen. Det må utvilez former for masseorganisering som tilfredsstiller
både behovet for fasthet og for brei mobilisering.
Fra fars to stund i kampen mot EEC har SUF (m-1) og NLG lagt vekt på formann
Maes oppsummering av WPs erfaringer:
Vår nuv-edoppgave er nå å mobilisere de brede lag av massene til å delta i den
revolusjonære krigen, og med denne krigen som middel styrte imperialismen og
Kuominta g, spre revolusjonen over hele landet og drive imperialismen ut av
Den som ikke legger tilstrekkelig vekt på denne hovedoppgaven er ingen god rein,lusjo= kader. Om våre kamerater virkelig fatter denne oppgaven og forstår at,
revolusjonen for enhver pris må spres over hele landet, da bør de ikke i noen
henseende forsømme eller undorvurdere spørsmålet on de brede massenes
bare interesser, deres velferd. For den revolusjonære krigen er massenes krig,
den kan .tare føres ved at man mobiliserer massene eg stoler på demo" (Mao
tung, "Siugg for massenes velferd, rett oppmerksomhet
mot arb-cid~,ndqv,

Store rød, sv. utg. s. 45.)

Da kW.:Tell mot

EEC for alvor 2tartet på ny i fjor sommer la vi derfor avgjørende
vekt n:5: at den måtte knyttes nøye sammen ned alle de EEC-forberedende tiltaka
rammer nassenes velferd. Derfor ble det gjennom parolen KAmp mot EEC
som
og 't,/d trukket opp en helt riktig linje for kampen.
Overnn hvor marxist-leninistene og de mange andre progressive, som støtter
denne linja har klart å.knytte arbeidet mot medlemskap i imperin,listalliansen
LIX .eonkret til dyrtida på stedet eller til andre EEC-forberedende tiltak har
kampen hatt fraugang, det gjelder bl.a. enkelte boligdyrtidsnksjoner. Uttalelser fra bl.a. Oslo Sporveisbetjenings Forening, og klubben ved Trondheims mek0

verksto;4 og ovnshusarbeiderne i Sauda er også tydelige tegn på

at den fram-

skredne del av arbeiderklassen har gjort denne linja til sin egen. Også i tida

fr&elo7er tyder alt på at dette vil være en riktig h<irvedparole for kampen. Den
siste indeksreguleringa gav på ingen måte skikkelig kompensasjon for høstens op"prisstopptidas" prisstigning. Samtidig er det klart at prisstigninga på ny vil

bli intensivert. Bare i mars steg indeksen med nye 0,7 poeng. Alt tyder på at
prisgaloppen vil skyte enda raskere fart utover sommeren. :,)ette vil ned nødvendie-,het bli :nøtt ned kamp fra det arbeidende folkets side,fra arbeiderklassen,pen-

s,',onistel, elever, studenter og den arbeidende del av småborgerskapet. Nettopp
fordi LEC-dyrtidslinja forener denne holt nodvenige kampen
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føl de materielle livsinteressene ned den politiske kampen mot imperialistsikrer den en nest mulig effektiv utnyttelse tv- folkets motstandsvilje og slagkraft.
„,(1. „,31,J1"-e
"""

^

r.

den, firoriteP-i.sPL ;',.. ii4)1g,- tg. står. to i-

og clyii4)-±d,

4;19.4e9glitiskelinfiai'MdtstandsabeidtiSoWikatt:s4kre,,e/2.:~siiarl~.,

V.
Helt fra ifjor høst har linja med kamp mot EEC og dyrtid vært forfektet av Arbeislutten av september 1970.
derl.romi•en, som ble dannet på et åpent møte i. Oslo
SUF (m- -Ø og MLG støttet komiteen aktivt fra første stund, men så hele tida klaret
at den ikke kunne oppfattes som det endelie uttrykket for arbeiderklassens organiseriag mot EEC. Etter vår oppfatning burde Arbeiderkomiteen være en ledende
komite for spredning av agitasjon og propaganda mot EEC og dyrtid på et landsomfottende plan, samt for danning av lokale frontaksjoner og komiteer. Spørsmålet
om når og hvordan en landsomfattende frontorganisasjon evt. kunne dannes måtte
nødvendigvis avgjøres seinere

1

av høsten ikke så stor framgang som ventet
Likevel ble det oppnådd en hel del positive resultater. I Oslo ble det på kort mobi.liscrt en demonstrasjon mot det EEC-vennlige statsbudsjettet, som samlet 150()
deltoke-,.e En rekke komiteer ble opprettet rundt om i landet. Arbeiderkomiteen
tok ogs i. j ,itiativet til den landsomfattende aksjonsdagen 2. desember. Selv om
det vise seg at komiteene mange steder ennå var for små og svake til å samle

Arbeidorkomiteens arbeid gav i løpet

virkelig nasseoppslutning, var resultatet stort sett meget godt. Aksjonsdagen Tar
til da det første eksternc , mobiliseringa mot EEC i noen større målestokk siden
kaeipere first i 60-åra. En rekke steder ble det oppnådd svært gode resultater.
s :y let demonstrasjonene i Trondheim og Bergen flere deltakere enn noen a-atiim?erialistiske arrangementer eller lød Front-tog hadde gjort før. De viktigste
s ,.a1:-hete..le lå utvilsomt i at den sentrale komiteens arbeid var endel svekket av
byråxeatiske feil, ned dårlig kontakt til lokalkoniteene :og manglende grep om
e I .
opletting av-nye.' .
. a , oa

Bloa•

•

. r. det føtste . kvart.,ålet i 197I: ( harelbid1etidarbelde rtbåde sØntralt,
I lopet'd<
lokalt utviklet seg med stor fart. Lokalkoniteene har fått et bredere nassegrunn-

lag, antallet komiteer har steget fra omlag 40 til 70-80. Sentralt har grepet om
planlegginga blitt styrket, og kontakten ned komiteene har blitt bedre, selv om
den ennå kan utbygges kraftig. I Cslo/akershus er arbeidet nå kommet så langt at
det i slutten av mai vil bli arrangert en kongress son bl.a. foretar valg på en
egen fylkesledelse for ergionen0 Cærlig betydning har også den store framgangen i
studiealtåeidet. På arbeidsplasser, skoler og i boligstrøk har studiene vist seg
et nøkkelledd i arbeidet ned å utville sjolstendige "arbeideraktivister" eg
å
utb ygge frontens organosasjon. Slike massestudier blir også i framtida et avgjørende middel til å styrke folkets motstandskamp.
Kam--ouka rat EEC som ble arrangert 22-28 mars, ble et konkret uttrykk for denne
I Oslo samlet demonstrasjonen 2-3000 deltakere. I Fredrikstad vn.
fraugrngen.
det en -eget vellykket demonstrasjon ned 200 i toget, Omlag 70 steder rundt o:-1
landet var det eksterne manifestasjoner: stands, nøter, dørsalg, denonstrasjoliee
Det først e nummeret av Arbeiderkomiteens avis ble solgt i 40000 eks. i løpet av
uka. ELC•-yrtidshefte t , son er grunnboka i studiearbeidet, ble solgt i nye 50..;
eks. I alt har spredninga av den nå kommet opp i nesten 30 000..
At det, har være fraregang betyr ikke at det ikke fremdeles fins viktige feil.
Mange steder har f.eks. ko,oiteene lagt svært liten vekt på å verve nye medie .gyt
til eelT e llet. Arbeiderkomiteen sentralt har imidlertid tatt et avgjørende skr L,
for d rette opp dette. I forbindelse med frontens omfattende aktivitet l.mai
vil nettopp rekrutteringsarbeidet bli satt i høysetet. I tillegg foreligger det
en rokke planer for nye propagandainitiativ, bl.a. med en brosjyreserie son tne
opp .t.pos.:elle problemer: EEC og skolen, EEC,imperialismen og den nasjonale suvo-

ren teten, EEC og boligdyttida osv. lat i- altdet sies at'Axbeiderkomiteen

bdè hal hatt 'stor framgang i sitt arbeid, og at'Idenne etter z11-t å dembe vil
i ti ,la framover.
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Noen kar:. rater
MIT' har irsidlerti2. fert frael hard kritikk not _rbeiderkoleitees
a:beid. :e har hevet ar, dette stort sett går dårlig, og at dette skyldes svakheter . m er "innebygd" i Arbeierkoltiteen fra sterten av. Let dreier seg i forste rekke on at koriiteens nmvn er til hinder for at den skal oppfattes son en
injvkoleite.De ønsker et 1aves på komiteen eon narl:se-rer (lette direkte. Sanrlet-også blitt hevdet fra de sanne kareeratem: at ..2ol!rebev,:gelsens strke i fo!ld til. Lrbeidbrkeiteen særlig skyldes at ,.len siste ikke har peokinMirt en landskongres's som et viktig mål.
ovennatisk, og
-Etter ''.11'.(n-1)'6g:rktiG-s oppfÅn14:r
(2.rbeid må-bytxe
ä'ët
mener vi 'at phS'tn&nli
pa LeTst mangelfulle inforr,lasjoner. Vi har konkret pekt på en rekke utmerkete
resultaer som alt er op-)nådd i 2rontens arbeid. Å underslå dette eller undervurde-e det bør marxist-leldinister =e de siste til å gjer. Sjølsagt finnes d&,
ogeå feil. Len å tro at det å kalle Arbeiderkoraiteen for Tiltakskomite vil styre
areidet noe vesentlig, er etter vår menig å forveksle virkeligheten med begreper. slik vi ser det er den største hindringa for en enda raskere framgang en:rel•te rtiarxist-leni”isters vakling og uvilje til å kaste seg med full kraft inn i
massearbeidet. Mange steder har det eksistert en dårlig tendens, nemlig at arbe
det blir "delegert" til et fåtall m-l-medlemmer. Arbeidet mot EEC og dyrtid er
ideg den sentrale kampoppgaven. Å utvikle m-l-bevegelsen til en virkelig ledel
kre.4.ft i det arbeidende folkets kamp mot dette imperialist-framstotet er også
helt avo:jørende for framgangen i det partibyggende arbeidet. Våre kamerater i
Kinas Kemunistiske Parti understreker sem en av sine viktigste erfaringer at
massearbeidet
"partiet bygges i kamp". Å kaste alle marxist-leninister inn i
not .= eg dyrtig er derfor helt nødvendig for å kunne løse de strategiske
cP1)gavene
Skape et kommunistisk parti eom kan lede arbeiderklassens og folkets li.ree
for ,.en sosialistiske revolusjonen.
0
A

sette srrangement av en landsomfattende kongress son et alla og omega i notsteueec.rbeidet er etter vår mening å stille behovene nokså på hodet. For frontra nødvendigvis være nt det over hele landet er utviksele:1124,s.!n for en kongress
frontkomiteer med et stort antall medlemmer og et aktivt massearbeie
iett: erbeidet driver Arbeiderorsiteen med idag, og det har sore påpekt hatt st
freeefan,. Nettopp dette vil bidra til å hindre at et møte for komiteene på lse-eb(esie blir en "papirkongress", det vil sikre at et slikt arrangerent virkelig
kan stvrke
.demoksratiet i fronten og ,sikre et bedre grep på arbeidet framover.
y
VI
Da Folkebevegelsen not WC ble danne;t, jfjor sommer av et "ninisterråd" var dei
marrist-leninistenes vurdering at (len heller ikke ville utvikle seg til noe anen papirorganisasjon. Delte har vist seg å være en overflatisk og feilnet
aktig analyse. FB har idag titusener av nediemteer, de fleste av dem fra proletariatet og det arbeidende snåborgerskapet. Dette viser at vi da undervurderte
de ewtsigelsene ELC-spørsnålet skaper i borgerskapets rekker (bl.a. baekes FB
kraftig av enkelte borgerlige aviser og får stort sett en velvillig behandling
av steteihstitusjonen IW), sant tempoet i nobiliseringa av småborgerskapet
likerits-erøka. De siste gruppene kunne vi ikke vente umiddelbart kunne vinues
en ri;rt.g- linje. At det samtidig i enkelte deler av pressa ble gjort sekteris.
fe51;see., ignorerte den objektive motsigelsen mellom ledelse og medlemmer i FB;
(bl.e. X( nr. 10/70), bidro til å skyve endel progressive FB-medlenreer fra oss,.
At slike feil gjentas s.+, seint som våren 1971 i Røde Fane er etter vår mening
kruetikervrrdig.
I ...agens situasjon må sjølsagt hovedvekta av arbeidet leges på utviklinga
utbvsinea av arbeiderkomiteene. Men det vil være sekterisk av kouteuhistene å

neglizee de store deler av de progressive massene soN idag er organisert i 21),,
Vi må akr,ivt arbeide for å vinne oppslutning om den riktige linja for ka:Ipen kar) ot EEC og dyrtid - overalt hvor det er mulig. Enkelte steder, hvor det
arbeieer idag marxist-leninister innafor FB. Netto,,»
bess tjener kampen /sot
for," den politiske linja er det c,runnleende, ser SUF (n-1) og 141,G dette som
en rilltig og nødvendig ting. Til nå bar det vært gjort alt for lite far å bek'
reaks:onære ledelse, utvikle enheten med .de vanliF;e leedlemeeene og på ''en
pe
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måten sikre at fo-lketø---Icamp mo EiC virkelig kan styrkes og seire.
VII
Kort formilert. Det arbeidet marxist—leninistene hittil har drevet mot E'J;C har i
ali hovedsak vårt bra. Vi har staket ut en riktig linje for motstandskampen, og
stått sentralt i å bygge ut en landsomfattende front på dette grunnlaget. Denne
an-(,i—kutalistiske fronten, Arbeiderkomiteen mot ELC og dyrtid, utvikler seg
idag meget godt. Å vurdere dens arbeid negativt finnes det ikke noe objektivt
grunnlag for.

I m,irist—leninistenes arbeid eksisterer det imidlertid ennå visse avgjørende
svakhel,er. Vi vil særlig framheve at det blant enkelte fortsatt hersker en viss
usikKerhet på det nasjonale spørsmål, at det har vært for få initiativer for å
utvikle enheten med FDs grunnplan, og spesielt at ikke alle marxist—leninister
er vanskeligheter som vi med
hr.r kastet seg aktivt nok inn i kampen. Dette
felles anstrengelser fra de tre m—l—organisasjonene burde kunne løse.
For arbeidet mot EEC og dyrtida er framtida lys

-

-r
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'1) MtTE

OM 17TT O r' DYPTID

holdt tidli i se .ct. 1970.. 'Yjt-'c var innka3,t av ALT-ene
i ILL, II-gruppene og SU“m1), og de resoektivo oranisasjon-,rs X15fOr c innoholift
1tu3
me(11- Tritr saEt st.ldie-.1tvaig-mcdT l e7= v <=tr
2=1irk9
mrklarinR:
on sa=beirapport om dt -1,: 1 1 (=, s
;len.
Videre:
ferdet;
olitjsk k r itikk av g-urnsirk ,
lette folt, O
slf3g o ra denonstr-3sjon (22 soptemb,—r) mot i= og .21kfrtid0
Fr . z = i s side ble det l agt fram kikk av en lo rls - F;us Sem gjentok seg
dennc passusen ble
feu z, ,'te ,ler i studisirkolen - ondoP; Eon sr:c5re .R .
bli
flinke
til å lage ref.r:‘iholdt at - ::'omålet med stud-ier var å

-låtr! ble

rprescntnter i studietvalget hajd , : opplaget dc:nno feil= i den
det o p prinnlige utkastet til stli,ntudibroSjyren, men msmto
represntanter
formu1orin2:.
dibros:;yre hadde hatt en in c-It
isc fasene fbr brosjyren forelå ferlaÇLdde ike kunnet kontrolcr d
dig (r,ligerin p- kor r -,ktur -te ) o r). kunn , derfor ikke avklare når fei1 e71 vaa' opostLtt Dhadde imidlrti rl O OI11P;itt be s'ikjd om at
var orient,:rt, mcn brQsjvren vr al
forekm, o,?;
sa ferigtrykt.
fra 111F's side framholdt at det var en -lvorlig feil ders)m en
Det
alk f.Llaktig o pp fatnilig av ml-ernes o p pgave i 1lassk9npen ble lansert i ,n studibrosjyre - og en slik feil vistt at masselinja ikke var
riktig tolket.
Den Viere debatt avkl-:,rt- , at det hadde væ r t meget kluss når det gjaldt
f , /bL-redelsene til og mulighetene for kol g munikacj'm innad i trekant-utvat, og det ble enighet om å rette opo dette fr å hindre liknende
sit--,-:ener i framtiden.

t:5.717te

MdtiJ var også enig i at den på p ekte passusen i studiebrosb„yren var
som ble
p()li-t-dsk feilaktig, cg at de,imått.) rettes snarest0 i et vedtak;Iiebrosjydett,
het
det
at
de
trykte
eksemplarer
av
stu
gjort
cn c] :[-np, hvor det ble forklart at passusen
sup plere
formidle
va": feilaktig, mens det riktige å tjene arbeiderklassen ved
re-,-uluEjonær teori etc., var det som egetlig skul le fram. i nytt oppla:; av studiebrosjyren skulle dette selvsagt rettes direkte.
Når det gjaldt en eventall demonstraF_:jon mot EEC og dyttid ble det
klargjort at bl.a. SUr i (ml, - gjennom sine folk i frontorganisasjonene
mot EEC og dyrtid. Meningen
ITaide lansert p lanen om en deuonrr
var at 'Kampanjen Norge ut av NATO skolle stå som ar=ag .dr av denne.
representanter mente at dette ikk,, kunne være rikti;_:, og anså i
tilfelle en s l ik demonstr-sjon som brud'', på=sselinje
1=-bresjvren
rtid
og
ut noen p l_'opaganda om E
Det va-r' i 1 ç g e:At _
'..r
"ti
-.flffn r , o?„
-var bl a. itÇke
skkkoli ( l iskusj4_n om strate»ln for kampen- inc sin Platfomo bli ledonje i
m
skulle
,
'iderklase
arb .

FL -i.o_ . ;. et til Folkebevegelsen mot =, og alternativet til den, nemlig
vikj_g_-,,etn av å te utg-iagspunkt for kampen i dyrtida, var kort sagt
nådd ut til
hv , :ken skikkelig dicutert utenfor organisasjonene el l e r
mas sene3

IrJ_F's representanter p åpekte videre at det særdeles var g2.1t å be en
frontorganlsasj I n som Kampanjen Norge'ut av NATO - gjennom sin toppled .lsc - å vedta en slik aksjon uten at medlemmene hadde mu l igheter
var endog forutsatt
trekkes med i o p ple g get. (Demonstrasjonen
'or
_ingen
av Kampanjen ble
l
stod dagen fbr årsmbtet i Gsloavde
å
r(Tresentanter framholdt vi d ere at det hor måtte være lagt opp
et tidsskjema fra SUF(m1) sentral, og slik MLF så saken br'dt dette
bifilt tidli, Itegi for mobilisering som v
ra: :ici- opprinneligedstr
te
om
EEC-aksjonen.
På,
dette
tidligere
El'citet var
.
gro i felles kaderm

20 partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) 2012
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs
rar planlagt mobilisert i lang tid c•,:lerede, at det var umulig Q. stoppe
lLa - og hvis det var så at arbeiderne på Norgas ikke skjbnte betydninen av dette måtte de heller holdes utenfor. SUF(m1)'s representanter
:unne fortelle at alle rapporter de hadde få t fra arbeidsplassene forthlte at folk så å si lå klar i startgropa for å sette i gang arbeidet
ot EEC og dyrtid - i over on måned hadde de fått rapporter som hadde
jort det klart at det var fullt grunnlag for å sette igang med demonstr-tSjonen.
'-essvarre fdrte heller ikke dette mdte til nærmere avklaring om saken.
)en 28 sept ble det innkalt til mdte angårnde ml-organisasjonenes
.oldning vei opprettelser av arbeiderkomiteer i kampen mot EEC og dyreid - et initiativ som hadde sitt utspring på mbtet som Sporveisbetjeninen og bedriftsklubben på Norges skulle avhe)lde dagen etter.
';:presentanter fra SUF(m1), MLG og MLF mdtte.
Tovedsaken på dette mdtet var å enes cyJ fornlzg på et navn for og mandat
den komite som skulle velges på Sparvoisbetjeningens og Norgas-klubbens åpne mdte. Det ble fra MI-gruppene og SUF(m1)'s side foreslått at
komiteen skulle ha navnet: Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. Dette ville ikke MLF's representanter gå helt med på - med begrunnelsen om at et
slikt navn var klart bindende.
debatten på mdtet så det fdrst ut til å bli enighet om at den komite
som skulle opprettes på det kommende mdte av fagorganiserte, skulle være
en tiltakskomito - og ut fra dette ble det fra MLF's side framsatt forslag om at komiteen måtte få et navn som ikke bandt: Det ble bl.a foreslått et navn som "AkSjonsutvalget for norske arbeiderkomiteer mot EEC og
dyrtid.
Et slikt forslag kunne imidlertid ikke alle representantene gå med på,
spesielt var ML-gruppenes repr4Awntanter imot dette fordi - ble det hevdet - et slikt navn ga rom for fortolkninger.
Det ble sagt at et slikt navn ville være et tegn på at her forelå to linjer, hvilket ville få "folk" til å lure. I navnet på komiteen måtte det
ikke, ble det bestemt hevdet, komme fram noe somkunne gi rom for tvil
spekulasjoner omkring linja - og i tilleg ble det hevdet at forslaget som
kom fra MLF ga muligheter for en plattform for den linja MIF representerte.
.En av ML-xuppenes representanter sa like ut at han påtok seg ansvaret
for å avArjære mulighetene et-1_1 at on slik plattform kom fram - og han foreslo så at komiteen skulle n
- navnet: ksj.onskomiteen mot EEC og dyrtid.
Det ble i den videre debatt også hevdet at det her var kommet fram to
linjer og to oppfatninger som hadde betydning for ML-bevegelsen. MLF's
linje og oppfatning bl i dette tilfelle representert ved forslaget om
tiltakskomit4 en k.rakteristikk som etter SUF(m1)'s og ML-gruppenes
representanters mening ikke tilstrekkelig gjorde klart hvilken ledende
, faktor den planlagte komiteen skulle være. SUF(m1)'s og MI-gruppenes representanter fremholdt det viktige i at det ledende ved komiteen kom
klart fram alt i navnet.
MLF's representanter ga som grunn for sin holdning at en ikke hadde
gjennomfdrt tilstrekkelig arbeid med mobiliseringen på arbeidsplassene,
slik at en kunne vente bred representesjon fra arbeiderklassen på det
kommende mdte i Oslo. Fdrst om dette hadde vært tilfelle kunne en representativ krbdderkomite dannes sentralt.
MIF's linje var å ta initiativet på det åpne mdtet, arrangert av Norgasarbeiderne og Sporveiebetjeningens forening, og la det munne ut i en
tiltakskomite som skulle arbeide for d2.teni'gal~krisko mål: Arbeiderkomiteer lokalt i tillegg til bostadsaksjonsutvalg, og ut fra dette
grunnpan danne den endelige og sentrale "Arbeiderkomiteen mot EEC og
dyrtid" som et valgt organ - ut fra prinsippene om den politiske plattform, som det hersket full enighet om.
MLF's representanter måtte imidlertid innse at SUF(m1)'s og ML-gruppenes
egen propaganda og mobilisering overhodet ikke hadde noen forankring i
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na:-Jelinja blitt presisert, ogstudiee ha .jde vær-L knyttet til Mao 'iset i sitatLk side 137)
mdtet nå :r orsv=te i fdrete omn g spes-lt SUF(ml)s representanter
i det foreslåtte opIolegget om demonstrasjonen, ',lien c:tter en tids debatt
s= gjorde det kl-r at enkelte av deres e ,ne representanter ikke ville
forsvare oppl g r;ut, uttrykte swtlige rpresentanter at oppleget med
Kanpanjen Nore ut av NATO som =rangdr ratf drop p es - det var feilaktig, og SW(m1) 2 s represent 2 nter ville korri r - ro dette.Men SUF(mi)fs
endrinrepresentanter forsvarte o pplegget for ovrig om d ,:morsrasjon
: n gikk nå ,S at det skulle være ri ml-demonstr-sjon.
MLF's rcpresent ,litr fr'.:-.hr.)1 'it at hovedsaken fortsatt ikke var korni hen-hold til masselinja (kf r . 11. 1-,-" s argumenter om demonstrasjonen;
Mdtot kunne sluttelig bare konstat,re at Jnighet ikke vr oppnåd'i, og [Len drfor måtte edke å få et nytt ndte ette r at org=isasjonene hver på
sitt hold hadde studert Bpdrsmålebs politiske sider.
Det ble veltatt å hol-:e nytt mo 3 da'Ter seinere med ropresent-v,ter
for organisasjonene.
På dette motet ble det fra SUF(m1) foreslått ,-() ca:. orden som Idd på
. Dette ble papekt fra
den praktiske gj, e-qnonfdringen av domonstrasjo
$idc som minnet on at en p å forrie mote '.kke var kommet fram til
noen demonstrasjon0 Etter r ette ble dagsorden enenighet om å avliol
drei på p apiret ail diskusjon o: Ihvorvi : t demonstrasjonen skulle holdes,
or hvordan en matte mobilisere for k-,mpm. I praksis falt imi.:11erti-1
S1JP(mi) og L-gruppenes reor sent-nter tilbake til den opprinnelige
dagsorden De kon stadig vekk tilbake til gjennomfdringen av demonstrasjoen En represent , nt fra SUF(ril) som gjorde det klart at hun var engaert i arbeidet = r1 den p raktiske gjennomfdringen av demonstrasjonen,
orienterte om at ldpesudler om WC allerede var under spredning, og
framholdt at "massene" bare ventet p å at -',emonst=jonon skulle settes
i gang. Som et slags argument ble det fra SUF(m1)'s representanter ogs;:',
hevdet at "massene" ville bli sure ()g skuffet dersom ikke demonstrasjonen fant sted.
-tut avsliittet uten at man kon til eni.ht. ='s representanter gjorde det klart -t de ville ta saken pa ny opp i MIF, og preiserte. at
dersom demonstrasjonen ble avhol 't måtte MIF bli orientert, slik at organisasjonen kunnu vt..1.4re den videre situasjon i henhold til demonstrasjonen. Det ble slut 4--lig nevnt på dotte mdtet - uten at noen nærmere
avgjdrelse ble tatt - 't nytt nite burde avholdes.
MLF ble kort tid etter dette F2dte kunt ..'_ktet v SUP(ml) og bedt om å
Representanter fra MLF
komme på mote for å 'rdate saken wijr, en gan
o SUF(ml) mdtte. NI-gruppene V - 2 ikke re p resentert på dette mdtet.
Det ble klart at SUF(ml) også mdtte med representanter for de arbeidsgrupper som var satt ned for å ordne ned den praktiske gjennomforingen
av demonstrasjonen, og.dacsorden som ble foreslått på dette motet var
den samme som fdrst kom fra m på forri ge m'dte, altså Den praktiske
.jennomfdringen av demonstrasjonen.
Dette ble selvsagt På ny påp ekt fra ='s representanter som ikke kunn
gå me r p a diskut=e (len 'prakti,ske gjnromfdrinen av en demonstrasjon
de slett ikke var oniN i ble avviklet. Denne gan;; ble det fr-. SUF(ml)s
representanter sv'-rt at en ondring av dagsorden ikke ble godtatt. Mdtet
var innkalt nettopp for å di-kutere den praktiske gjennomfdrinen av
d(monstrasjonen, og en endring av dagsordc:n ville gi et helt annet mdte
onn hva det var lagt opp til .
MLF's formlnn gjorde det da klart at han ikke kunne være med p å en slik
fdlte
diskusjon, og at han måtte forlate motet da han ihvertfall
uten
å
kcnferere
med
organisyn
seg forpliktet til å ikke gi opp 1).'W's
sasjonen. Dette mcdfdrte at SUF(m1)'s representanter strUk dagsorden og

foreslo en diskusjorsrirnde på eventuelle andre aksjoner. Men det gikk

med denne diskusjonsrunden som det h p.dle gått på forrige mdte - bort:,'ett fra at det nå fra SUF(ml)s side ble hevdt at innvendingene

nede demonstrasjonen fra MLF's side var -rell9ktige, at demonstrasjonar
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dette syn, og at :let var knapp tid til å ta dette opp på nytt i disse
organisasjoner, Satt på bakgru= av at det nå var et åpent måte samme
d:,g (kl()kka nærmet seg 02.00 på natta da en fant å måtte avbryte dette
1.2batt-mdtet), var det uheldig å få en åpen konfrontasjon om uenighet i
ml-organisasjonene =king de to syn som her gjorde seg gjeldende.
MLF's representanter måtte da bdye av i markeringen av sitt syn under
hensyn til det som her er nevnt, oÇ'; under forutsetningen av at innledningen o,..; eventuelle forslag på det kommende mdte ikke avskar MLF's syn
i spdrsmålet.
Det ble sluttelig derfor enihet om ikke å provo=e frem konfrontasjon
mello m de ulike synpå -let åpne mdtet. M±on skulle konsentrere seg om
den politiske hovelsnka - linja som kjdrte kamp mot EEC oq: dyrtid frem
do ra hovedpar3le - og spesielt de fagorganisertes plattform for kampen,
den særegne oppTlven ved dette radtet.
W.2's re-presentanter sa klart fra at de fdlte seg utwpilt taktisk og
var bundet av situasjonen som var oppstått p.g.a. S-U_Kml)s• og ML-gruppenes suverene utkjdr i saken inntil da. Derfor måtte denne saken få
et etterspill i form av et politisk oppjdr på et felles trekantmdte,
hvDr de tre sentralkomite ene måtte ta nsvaret for den praksis som var
fdrt i EEC-saken, bl.a, gjennom de fanaige utvalg.
'Papporten er utarbeidet av MLF's representanter på
mdtene.
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SY4U I SkkBAYD,
EE2-ARBEIDET.
.
•

om samarbeid/.samarbeidsproblemer i EDC-arbeiDet foreli gger 3 raporter
-o
de• ±ii de flles sentrae motene. Den ene raPperten er en fellesrapport
MLF's fdrste rapport er langt mer detaljert enn denne og gjegir uttalelser av enkelte kanerater i bestemte sammenhenger osv. Det er denne rapporten, ikke felles-rapporten, som har gitt utgangspunkt for Dg_,F's kri- rri,t med hen= til dtet natten fdr
T r9 'kke
tikk av SI,/,\U co.
-.:_nga av E.0 og dyrtidskomiteen. 7,-tier vår mening er dette et meget dål'lig utgangspunkt =is rapport er her uriktig på vesentlige punkter.
Vi skal her 1) forklare hvorfor Sl-PLU o57., Wkl: ikke bar villet belaste
du siste m"c;tene med en konkret diskusjon om mdtet natten f.dr danninga
EDO og dyrtidskomiteen og 2) gi den framstillingen av mute t vi mener er
dnn korrekte. •
10 Det enstemmig uttalte formålJt med ra-oport-punktet på nest siste mdte-r.
var at vi skulle trekke den polticke essens= ut av rapportene m EECarbeidet for slik å frYrbedre oppsummeringa, den mer prinsip1el.e diskusonen f4m linjene i.2Zo-arbeidet og synet på masselinja i samband med dette. 1 tråd med dette var det enighet om å gjdre raportpunktet kortest
dvs. unngå debatt om konkrete saker ut ove.). det som var n'ddvendi
for å avdekke sentrale politiske meningsdivergenser
>jd1 om vi var uenig i den framstillinga MJF ga av mdtet natten fr danninga av WiC og dyrtidokomiteen, mente vi det var viktig av oss å gjdre
vårt for å fastholde den målsettingen vi alle hadde fr rapportpunktet
v,3c1 £1 være tilbakebQlfne m.h.t. på k3nkret vis å imdtegå MI,Ps framstilling. Vi kunne ikke se at on diskusjon av typen det skjedde/skjedde ikke,
den sa/sa ikke ville bringe oss næm= den gjennomgripende politiske
diskusjonen vi må ha em vi skal styrke ,-mheten i ml-bevegelsen.
I:-Iidlertid kan ikke MIdUT og SK/AII godta at MTF's framstilling av mdtet
natten fdr dsnnings. av T-?,-W og dyrtidskr.miteen blir stående s,sm den eneste. Ikke bare fordi den etter vår mening er uriktig på vesentlige punkt-tir, men også fordi representantene fra ML? gjentatte ganger har framholdt sin framstilling som den eneste korrekte, den objektivt riktige =sett hva vi måtte si.
2. Hva skjedde på mdtet natten fdr danninga av EC;)g- dyrtidskomite.
Bakgrunnen foe dette nattmdtet var at det skulle opprettes en kmite mot
iband me", dett var en antydet eller mulig
E-.0 og dyrtid og u det i
uenighet nm komiteens karakter og navn. Gtiftelsesmdtet var satt til degen etter, KM skulle ut samme dag med stdtte-proklamasjon fra de tre orge,nisasj,enene.
Studiene på "delen c;g helheten" gikk på vårt felles ansv2r for enheten
utad i den gitte situasj(nen, pekte pa den ndd=dige begrensa mcålsetting for -,ildtet ns nddvendighet= av srfidighet m.h.t. å kom= fram til
enhet på definert grunnleg, em nddvendis ve kompromiss.
Under studiene ble det full enighet 'mat rillsettinga for mdtet skulle
begrenses til 1)- bli enig cm politikken på mdtet dagen etter som kjdrtJ
komiteens =dat vi alle kunne være enig om
ut ei riktig linje
2) bli enig om et nv-.1\ på komiteen som kunne kjdrew ut, som ikke låste
linja m.h.t. komiteens karakter og oppgaver, men ga åpning for en diskusjon em dette på trekantmdte-r med fulltallige AU'er. Ule var enig i
denne målsettinga, m.a.o. at den prinsipielle diskusjonen ikke skulle
foregå der og da, men tas seinere. Ingen reagerte negativt—studiene
på mdtet De var tvertit både gode og målrotta.
SL/A.0 la så fram et forsl-g til hovcdpolitisk linje på mdtet dagen etter som tok opp komiteens mandat. Dette forsl-get til foreldpig mandat
slo fast at komiteen ikke kunne anses som det endelige uttrykket.for
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folkets crganisring r,.v motstanden mot =0 Komiteen måtte supplere
seg sjdl etter som kampen blei utvikla, o- det skulle arrangeres åpne ... Hndter av fagorganiserte og andr.) for å diskutel-, utviklinga av k?,mpen
mot EEC ') ,0p. dyrtid. Dat var ingen uenihet OM detto mandatet.
Spdrsmålet om navn p å komiteen skiile vise seg å bli mer innflUkt
Idse. SL/kU og SK/kU satte fram forslag på, "Arbeiderkomiteen mot EEC
og dyrtid". MLF's representanter var uenig i forslaget og stilte notforlsag på "=t-kskonite for oppretelse av arbeiderkomiteen mot EEC
og dyrtid". Debatten dreid . : seg i hovedsak, og i tråd med motets målsetting, on hvilket av de to forslagene det var som ikke låste linja
m.h.t0 p rinsipiell debatt om komiteens mandat og o pp gaver, herunder
forslg låste
spbrsmålet om kongress. SL/AU og SK/AU hevdet at
linja ved at det klart stilte arbeidet for on kongress som den sentrale oppgaven for k=ituen, samtidig som forslaget understreket det ikke-_Ledende og foreldpi p-e ved komiteen for sterkt. Dette samtidig sw, vi
(jfr. innleiinga om mandatet) ikke så komiteen som noe mer enn en initiativkomite, men en ledende initiativk=ita.
YLF's representant
var uenig i vårt forslag samtidig som han mente
at nettopp deres forslag ikke låste linja, men ga åpning for videre
diskusjon På mer prinsi p ielt grunnlag. Denne debatten opptok 4/5 av
navnedebatten. Få et tids punkt do. debatten dels holdt på a låse seg,
dels gå utover motets målsetting, minte en av MLG-representantene om
det felles ansvar for å o ppnå enighet. Han påtok seg ikke noe "eget"
ansvar for å begrense debatten, eller hindre LLF's syn på komiteens
plattform a kom-le fram. Han holt enkelt minnet motedeltakerne om at en
prinsipiell debatt om plattformen gikk ut over motets målsetting (og
ville kreve langt mer av tid og forberedelse). For å unngå at debatten
låste seg omkring de to framsatte forslagene, sitte ST,Ru fram et
kompromissforslag: UÇsjonsko-nitoen mot SEC og dyrtid. Dette forslaget
slutta SK/UI seg 'til. Etter en kort debatt om dette forslaget la
biLF's representant fram et eget kompromissforlag : Aiksjonsutviaig for
opprettelse av norske arbeiderkomito= mot Ec og dyrtid. Debatten
om disse to kompronissforslgene var langt kortere og tangerte i
langt mindre grad prinsipielle saker enn den foregående debatten.
SL/Au og SK/u syntes ="s forslag var langt, kronglete og ikke
ble noe "sterkere" forslag enn det vi sjd1 la fram. Vi ble ikke
overbevist av MLF's argumentasjon o g holdt fast ved vårt eget forslag som det forslaget som burde kunne samle alle og var "åpent"
n.h.t. den seinere diskusjonen. Resultatet av denne diskusjonen var
at MLF sa seg enig i dutte forslaget.
SL/AU og SK P,U vil hevde at YLF's rapport og MLF's framstilling av
ndtot har fdlgende vesentlige mangler
I. Den presiserer ikke i tilstrekkelig grad den be grensa og på
forhånd d)finertu målsetting motet haÇ3do.
Den glemmer for en stor del den viktige fdrste del av mdtet:
Enigheten om innleiing og foreldpig mandat til utkjdr dagen etter.
frsto forslag til nwn: Tiltkskomite
Den ri_emmer
for opprette l se av ;u-beiderkoniteen mot Ec o dyrtid.
Den glemmer at 4/5 av navnedebatten dreide) seg ey,_: dette navnet
kontra 'rbeiderkomite,:n mot EEC O dyrtid og implikasjonene
ved å velge ett av disse forslagene
Den hevder at MLF's forslag om "ksjonsutvalget for opprettelse
av norske arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid" ble satt opp not
"Arbeidurkomit ,Jen mo -c EEC og dyrtid". Dette forslaget fra MLF var
en reaksjon på SL/.U's kompromissforslag on "&ksjonskonite not EEC
og dyrtid", og ble alstå satt fram etter dette forslaget.
Ved at don overfirer uttalelser og argumenter fr2, den fdrste del
av navnedebatten til kompromissforsl o,g-debatten, blir feeks. den
ene MG-representantens op p fordring om å holde fast ved motets begrensede målsetting satt ut av sin s=enheng og blir således totalt misvisende og delvis meningslds.
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'o intensjon riod å ta initiativet
SL/XU og SIKU vil hevde at vår ær
og drtidskoniteen var h skape
til mdtct natten f'dr dnringa -tv i
enhet 11-cd i n pressa situasjon, enhet
-.ile de tre or,_;-nisasjoi
linja -.For fyeinere prinnene kunno st3, inne for v;::9 at de I
var enighet om
sipiell diskusjen. Vårt ±:211es it fir;spunkt ph
en begrensa og målretta diskusjon iiad dette sikt:,punkt3t0 Bet L;32.
rcpres-mtanter fullt ut
SL/AU o
b._,stc..,:ite inntrykk
nir i dette p rott I v-ILF's rapport og =si 30i6.0dtok og
nre framstilling av rdtet ko=ler dett mindre klart fram. Derfor
denne utfyllende rapporten.
TA:t har vært oÇ); er ST,/ ^,Tj og SIC \IP s =ing at on diskusjon på grunnlag av divorf;ms= i synut på hva E= skjedde/ble sagt på :2,btot natten -rc:5r d=tinga -tv EW og cl.yrtidskonite:m ikke br 13,::listf.: trekantbetrakte som et vedlegg, en etmbtene. Derfor er denne rapporten
ter v?Ir
nblvendig korrigerinr og utfylling til den felles
rapporten og EEC-arbeidt.
SKAU
SL/AU
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RKPORT FFP., MLG OG SUF (ML) I S=ND MED MØTENE OM EEC OG DYRTID.
Sted, møteart, møtets hensikt, p roblem.stilIingen, argualentasjonen.
1.. møte.
Møtets hovedpunkt var disk-asjonen Oni en pinåagtELO-d=onstrasjon
arrangert av IWAN. Det var allerede gjort en el praktiske forberedelser, men saka hadde ennå ikke vart diskutert på tripol-plan.
Reresentanter for SUF (ml) so: n_ opprinnelig hadde tatt initiativet
til arrangementet, hevdet at dette var et taktie,,c
det ville gi de -crogTessive kreftene initiativet når det gjaldt
konkret mobilisering, at det blandt de mest fraraskredne var et godt
mubiliseringsgrunnlag, konkret ble .det henvist til bl.a. stuentene.
Den :nært forestående oppretting av en komite mot EEC og d-yrtid og
mulighetene for å rette et slag . mot FBs hegemoni gjennom dens presselearIpanje, ble også framhevet. Vidor° ble det rapportert at det
allerede var et grep-om saka fra KNUANs side, og at en der også.
fått -prakrisk hjelp fra andre
Representanter for MIF hevdet at forberede l sene allment var 'for- dårlige
og at arbeidet =d dette arrangentet ville vere uriLielig hardt for
KNTJAN , og at d.emon2trasjo= i forholdet til FB ville virke motsatt
(:',et son tidligere var hevdet, den ville tvert imot stimulerr den til
økt. aVtivitet.
Det siste ble sot. som. poLliick feilaktig av represenatter for 111),3SUF (ml), når det gjaldt KNUANs kapasitet ble momentet m.d hjolp ir
annet hold og organisasjoPens behov for å .markere sin stilling, til
saka, og allm.ent behov for aktivisering, understreket.
Det 3;)-tes ikke i særli,g grad å løse disse- motsigk,Lsone under diskusjonen, men på slutten av møtet foreslo) SUF (ni) at demonstrasjonen i
stedet skulle. arrangeren .av.MI-organisasjoncne. Både representaz,atene
fra SUF (ml) og MIG stilte seg positivt til dette, mens det fra. MIFs
side ikke ble tatt noe klart 'stand p unkt til dette på stedet. Det ble
så enighet om at et nytt .mindre møte skulle vurdere forslaget nærmere,.
2. møte.
Det kom tidlig under mstct fram at LILFs AU allerede hadde tatt-stilling
til det forslaget som ble resultat av fo:rige møte, cg forkastet det.
Det viktigste argumentet va-.- at =ssene, e:, bevissthet ennå ikke var
war nødvendig for slike nksjoncx
-nådd høyt nok, at ytterligere
kunne .lanseres. En demonstrasjon=role bi ll e på dette tidspunkt kun
mobilisere de mest framskredne. Vi ville dermed isolere oss fra.mas,,ocre
som relativt uforstående ville bli stående på "f=tauet", og at en i
en slik situasjon prinsipielt skulle avholde seg fra gaedellionst/ac
Det 'ville vere et venstroavvik. Denne argument_o,sjonen hadde to hovedpurIkter: a) Bevissthetsnivået blant massene ang'lende dette spørsmålet
var 'ennå meget lavt. b) At en i en slik situasjon isolerer seg vQd
aksjoner som tar form av demonstrasjoner.
Disse to punk:tone ble imotc,gatt uavhngig av hverandre.
Følgende v= hovedrgum.entene til pkt. a) Vre allmenne erfaringer
or,; spesielle rap p oy ter både i liLLG og SUF (ml) ga et langt mer posititilde enn det som MLFs representanter framholdt var det riktige. Vi
-var-tvert om tillitsfulle på dette punktet. Konkret ble det henvist
til don sterke reaksjonen mot moms, pris- og .rentestining, til den.
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tidligere masemo1oi1iserinEen Laoi. EC i 1962, ti! at MI-organisasjoncncs
lcpeseddel om dyrtiJ og EEC ville =e =edd i Oslo-området før demon- '
surasjonen, og 11 at det sjølsagt skulle gjøre? =fatte-ride tiltak for
mobilisering spesielt for dc=cet=jonen.
Når det gjaldt pkt. b) ble det hevdet at når det gjaldt en sak son denne
kunne en prin.si:oielt bruke demonstrsjoner som aksjons-r'orn uansett
hv-4.1.1kLt bevisethetenivå massene hadde nådd, og at dette ihvertfall bale
ri,!:.ttc ses som et taktisk s;)orsII-Ål: Hv)r skulle on best bruke kreftene
sine. Det ble understreket at dom netrasjonen ikkeskulle legges an
for å mobilisere 10-tusener og at både f,-rarbeilet oc demonstrasjonens
politiske innhold skulle bestemnes av dette. Demonstrasjonen skulle
=e et lcCd i bevegelsens allmenne ag/Prop. mod sikte, på bygging av
2 0`/dyrtids-:Zront. Når det gjaldt p?',standenc om venstreavvik og
fra massene ble det henvist til Mao TsetunEs•sa=nfatning av erfaringer
_Jd masse:arbeid, og konkret f.eks. ued erfaringene fra Vietnam-arbeid.
IT.;r man avholdt de farste Vietnam-demonstrasjonene var gruppen til de
nest tilbakcliggende relativt stor, allikevel ville det ha vært ren
hnlenengspolitikk overfor de mer framskredne cm en dengang skulle avs.t',t'
fra å gå ut på gatene. Massenes nvceyende bevieshet når det gjelder
Vietnam og Solkoms betydning soh subjektiv kraft i denne utviklinga ble
det hevdet at bekreftet dette.
1,1-12s representanter framholdt synet at demonstrasjonen ville være et
brudd med madselinja, men lovet å legge saka (-,ram for MLFs U. Det var
enighet om at SUF (ml) og 1.111,G i et brev til DruFs AU skulle presisere
sitt syn. Da det ble opplyst at det var nesten en uke til neste møte i
dette forum, ble det enighet o:1 følgende: a) At MIF on mulig skulle gi
sitt svar tidligere. b) At un pga. den knappe tida en hadde for arran{:,:,ring av def:Ionstr2.sjoncn. (fordi EEC/dyrtidskoitcen snart skulle opprettes)
skulle ha et note med representanter lor do lokale organisasjonene son
rå det daværende tidspunkt var positivt innstilt til demonstrasjonen.
Det ble både fra 1,111Ge og SUF (ml)s representanter understreket at en
onsket å avholde noen d1.1.on13.trasjon uten 11.11,Fs deltaking som en av de
tre hovrdar=ngøre-le, og at avholdelsen av det praktiske arrangcnentsmøtet kun fant sted for å hindre et "fait accompli" for alle de tre
gruppene. Dette om TITJF skulle komme til å stille seg positivt ved den
kommende vurdering av spors=ilet.
forbindelse mcd dette =tet kom det 06;2::1 nevnes at det nevnte brev
ble avsendt, ori: at man der,fr unngå å sette MIFs AU under noe slags
utilbørlig press, gjentok off bek:'eftet LIG: og SUF (:),1)s beslutning on
iick e å avvikle demonstrasjonen al en c

3. møte - egentlig praktisk arrangementsmote for denonE,trasjonen.
Til dette møtet var innkalt representanter for SID? (ml)s F3 som i
?kulle innkalle kn=ater =I skulle ha ledelsen for de praktiske fo:beredelser foi en eventuell demonstrasjon. Av praktiske grunner kom ku.:
to ledende kar...ierator fra FS og en representant for SUF (ml)s AU. Da
no-uct st:7',-vid'u var satt kom også to kancrator fr MLFs AU. Dirigenten
SUF (ml)s AU) var da ikke sikker - følgende: a) Om MLF hadde besluttet
seg for å delta i deNonstrasjonen. b,) On MLF ennå ikke hadde_ tatt noen
beslutning, ra€-n allikevel ønsket å =e med -eå de praktiske forberedclr,
Dirigenten beklager at han ikke så den tredje muligheten: At MLFs
-epreseutnter,på forrige mote, ikke helt hadde oppfattet henikten
dette motet. En clv MISs rePresentater gjorde det klart at det siste
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var tilfelle ved .å.:Caste73, at h
ikke kunne
rc tilstod på møte
ecidret. 'lans hensik.t med dette

Å gr= av den oppsatte dagsorden
)iri,zeinten foreslo da dagsorden
å få fra-ilagt til diskusjon de

rapporter som forelå fra FSs re
kapasiteten for avvikling av de.
representanter et mer utfyilendc

.entatt-r em ::.asseu,runnlaet og
de-P-led å gi =;tracjonen
2,Junnlag for vurderingen av det

aktuelle spørsmålet. 3chnadlingc-

Enr

dotte punktet hadde tendenser til

å bli en gjentakelse av en del a-J Jiskusjonen

forrifc nate. Dette

var prinsipielt uheldig da det soi nevnt ogsa var to representanter
fra SUF (nl)s FS til steec. Motets dirigent hadde hovedansvaret for
dette o&; beklqc;or det.

4. møte - møte for danninga av EEC/dyrtids-kolaiteen.

I tida for hadde det vist seg å V= notsielscr angende denne komitec
karakter., focks. dens =n. Fordi tida var knapp og alle dc tre orgclilisasjonencs ledelser var sterkt redusert, var en på forhånd blitt cnif:o
OLI, på dette =tet, å kwlmc fr= til et kompromiss som 6.(i rora for en
videre diskusjon on korlitens =dat og oppgaver. En generell ram= for
rvvikling ot:;' vedtak av :Ictet der kaJliteen skulle dannes, •ble godtatt
uten særlig diskusjon. Når c'ct gjaldt navnet va/,' avgjørelsen Yanskelic
Forslaget til MiFs representanter var "Tiltakskånite for opprettelse
',.r-beiderkoniteen mot ESC og dyrti". De to andre gruppene foreslo
Innvendingene fra EIFs representanter mot det siste var at dette var
for pretensist, at et slikt navn først var på sin plass når en hadde
"Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid.

bygd opp en st=e organisasjon ved hjelp av en tiltakskonite. De
øvrige var enig i nødvendigheten av en gra( vis utvikling av en større
organisasjon, uten at dette ble tatt opp til nEorTac= diskusjon.

Hen de mente at den sterke innskjerpinga av dette i navnet v= unødvendig og uheldig. Do havdet at ut fra dagchs situasjon og komiteens

støtte og sa=ensetning var det dekning for arbeiderkonitc-navnet.
Videre ble det framholdt at dette hadde en langt bedre agitatorisk
beskrivende virkning, og at komiteen fra første dag skulle fungere som
et ledende senter og måtte ha et nav-,-1 sorl noenlunde svarte til dette.
Under diskusjonen ble det fra MLFs side tatt opp igjen on del av de
argumentene ved=ende n-,,ssclinja som hadde vært gjort gjeldende u_ld(
den tinigere diskusjonen av demonstrasjonen. Etter en langvaring
diskusjon ble de tre oraniE.asjDnenes representanter enige om følgende
"kompromisslosning": "licsjonskomitcn not EEC g dyrtid.
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PE=S PPPOM I FOMI!"\TDZI
=ste m'iLe.
5-tets hovedpunkt var diskusjonen av en Planlagt MC-demonstrasjon aom
det allerede var gjort en del p raktiske forbc, redelser til .fra SUF(m1)
eningen var at KyuiT skulle stå som demonstrasjonens
TI1LG's side
gik imot dette, he v det at det allrient hadde vært
hovedarrang .dr
fr lite forberedelser for et slikt arrangement, og at de spesielt
arrangere demonstrasjoner..
var feilaktig, i dette tilfelle, å la
Pra SUF(ti) or; KIJG's side ble det hevdet at det allerede var et grep
om saken fra =N's side, men etter nærmere diskusjon ble det besluttet å droppe KNUkN som arrangdr. SUF(m1) og MI,G hevdet imidlertid at
tidspunktet for demonstrasjonen var taktisk riktig, og foreslo en
demonstrasjein med ml-organissjonene sm h,)vedarrangdrer fordi det
blant d mest framskrene var et godt mobilisoringsgninniag.
Man kom imidlertid ikke til enighet cm avviklingen av demonstrasjonen
på dette rritet, og det ble enighet om at nytt m'c5-t måtte holdes0
kv argumentene som kom fram kan nevnes:
MLF's representanter hevdet at demonstrasjonen ville være et brudd på
masselinja - fordi
Det var ikke P.ått ut noen p ropaganda om EC og dyrtid - =-brosjyren
var bl.a. ikke ferdig, og ikke engang de mest framskredne av massene
hadde hatt anledning til skikkelig diskusjon om strategien for kampen;
hvordan arbeiderklassen skulle finne sin Plattform og bli ledende i
kampen. Uorh .oldt til P13 og alternativet til den, nemlig viktigheten
av å ta utgangs p unkt for kampen i dyrtida, var kort sagt hverken skikrepresentanter påkelig diskutert eller r ådd ut til massene0
p ekte videre at det særdeles var galt å be en frontorganisasjon som
KNU AN- gjennom sin top p ledelse - å vedta en slik aksjon uten at
medlemmene hadde muligheter for å trekkes med i oppleggeL.
WF(m1) og M-LG's re p resentanter hevdet at MLF's syn hadde to hovedpunkter: a) bevissthetsnivået hos massene i dette sprsmålet var ennå
meget lavt. b) at en i en slik situasjon isolerer seg ved aksjoner
som tar fria av dk-, monstrasjener. Disse t f punktene ble imbtegått uavhengig av hverandre fra SU(m1) og HLG's representanter.
Til punkt a') et det blant de mest framskredne var et godt mobiliseringsgrunnlag i fnge rapporte r . Konkret ble det f.eks hen vist til
studentene, den sterke reaksjon mot moms, pris- og rentestigning,
til massemobi -liseringein mot IIC i 196 1:3 , til at ml-organisasjonenes
l'dpesedd-:1 om EEC og dyrtid ville vare spredd i Oslo-om rådet f .c5r de- res omfattende tilt-k
monstrasjonen, og til at det sjdleagt sk. :111e gj d
for mobilisering spesielt for demonstrasjonen .
Til punkt b) ble det hevdet at dette var et taktisk riktig tidspunkt
for en demonstrasjon. Den kunne gi de progressive initiativet når det
gjaldt konkret mobilisering. Den nært forestående oppretting av en
komite mot E:Pie og dyrtid og mulighetene for å rette et slag mot FB's
hegemoni gjennom dens pressekampanje ble også framhevet. Videre når
det gjaldt en sak som denne k-urne en prinsipielt bruke demonstrasjoner som aksjonsfo-rm uansett hvilket bevissthetsnivå massene hadde
nådd, og at dutte ihvertfall bare måtte ses 8CM et taktisk spdrsmal:
Hvordan skulle en best bruke kreftene sine. Det ble understreket at
demonstrasjonen ikke skulle legges an for å mobilisere 10-tusener og
at både forarbeidet og demonstrasjonens politiske innhold skulle
bestemmes av d2tte0 Demonstrasjnen skulle være et ledd i bevegelsens allmenne agitasjon og propaganda med sikte på bygging av en
EEC/dyrtids-frcnt. I tillegg ble det framholdt at KNUAY's hovedansvar
for arrangementet forutsatte vesentlig hjelp fra annet hold, og at
1/Y-UN også selv hadde behov for å aktiviseres og markere sin stilling

til saka.

SUF(m1) og MLG hevder at det fr:-, MLF's side ble framholdt at demonstrasjonen ville stimulere FB til okt aktivitet, noe som ble imdtc-

gått fra SUF(m1) og TIG's side.
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Få mb-tet ble diskusjonen for3att uten at ;vesentlig nye m‘)menter ble
tilfdrt, og det ble heller ikke oppnådd enighet.
3, mdte.
15tet ble on fortsettelse av den tidligere diskusjon, og enighet ble
fortsatc 1KKC oppnadd.
4. mdte.
-Det hadde vist seg å være motsigelser angående denne komiteens karakter, f.:iks. dens navn. Frdi tida da var knapp og to RV de tre organisp,,r)joners ledelsur var sterkt redusert, ble en enige om å komme
fram til et koripromj)ss som ga rom for diskusjon av komiteens mandat
og oppgaver. Mdtt enet seg omside:- m t komiteen skulle få navnnet
Aksjonskomiteen mot SEC og dyrtid.
debatten ble det hevdet
Fra MLF's side ble det fdrst foreslått at komiteen burde få navnet
og dyrtid". Dette f.)rdi on bl.a. ikke hadde
ksjonsutlg,t mot
gjennomfdrt tilstrekkelig arbeid md mobiliseringen pd arb_idsp.lassen°, slik at en kunne vente bred repre sontasj om. fra -rbeid.3rklassen
pz:r3, det T:ommende mdte i Oslo. Forst om dtte hadde vært tilfelle
'.-unne en representativ arbeiderkoriite dannes sentralt, hevdet 'ALF.'
MLF hevdet at initiativet burde tas på det åpne mdtet, arrangert av
Vrorgas-,-11-boiderne og sporvr;isbetjening3n9 og la det munne ut i en
tiltaksk,:mite som skulle arbeide for det organis-toniste mål Arbeiderknmiteor L'Icalt i tillegg til bstadsaksjonsutvaig, og ut fra
-;ette grunnplan danne den endelige og sentrale "Arbeiderkomiteen met
JEC og dyrtid" som et valgt organ - ut fra =insippone om den politiske plattform som det hersket full enighet om. 1.-7LF's representanter
mener at det fr:1, HLG's side ble sagt at det foreslåtte navnet ga r3m
for fortolkninger )g at det derfor ikke kunne godtas - cg at det i
tillegg ga muligheter for en plattform for den linje MLF
terte.
LIF mener videre at SUF(ml) og MLG's egen pr()paganda eg mobilisering
overhodet ikke hadde noen forankring i MLF's syn, som im i dette tilfelle kan si ble k xakterist ved ±:srslget om -t komiteen skulle
være en tiltakskomite for om=tt,21so av arbeiderkomiteer. Den MLF
måtte bdyo a-2...„under omsyn til at det bl.a. var for kort tid igjen til
mdtet. MIF hevder at (1.J sluttli- se. k'-rt fra at de fdlt,..; seg taktisk
utspilt g var bundet av situasonen sL)::1 var oppstått p g.a. SUF(m1)
og MLG's suverene utLjd2li saken inntil da, og at denne saken derfor
r_åtte fdlgcs c4pp mod videre diskusjoner on den praksis som var fdrt i
EEC-arbidet.
SUF(m1) og KLG's forslag til navn var "Arbeiderkomiteen mot lEC og
s fQ4rslag som "Tiltnkskomite fnr danning
dyrtid". (De oppfettet
av arbeiderkÇmiteen m't E= og dyrtid".)
De var enige i nddvendigheten av en gradvis utvikling av en stdrre
crganisasjon uten at dette ble tatt opp til nær=e diskwje. Men
de ment:: at d.m sterke innskjerpingen av at det skulle være en forberedende k=ite alt i YInvnet var unddvendig og uheldi-,;. De hevdet at
utfra dagens situasjon g komiteens stdtte og sammensetning var det
full dekning for arbeiderkomitenavnet. Videre ble det framholdt at
dette hadde on langt bedre agitatorisk og beskrivende virkning, ,g at
komiteen fra fdrct:: dag skulle fungere som et ledende senter og måtte
na et navn som noenlunde svarte til dette.
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I wrsnitte'c 'i',rgumenter mot de=nst=jonen' blir KW's p u tillzt
vil se, heller
endel arrienter soll] aldri har vært hevdet os, som
ikke er :1::-7nt i no, n av rapportene fra de tre orgirisasjonene. YLIF's
har aldri tidlige r e blitt konfrontert p v S1J3(m- -1_)'s oP. T.UJG's au' er
å vekke sovende tigre ol. ='s argumenter
Ired slike -u.ttalelser som
1-T2 hele tiden vært de som er fremmet i MLF's rapport.

=I

Det finnes eksemplarer av dette bladet uten tekst på denne sida.

