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Om KOS •- alles ansvar. 

For tida pågår det svære diskusjoner om partiets forhold 

til revisjonisme:i.1. og om den finnes innen våre egne rekker. 

Vi har også oppsummert at vi har hatt en god del libera

lisme hos oss sjøl, og mangel på disiplin. Derfor var det 

ganske merkelig at det kom inn så få av de innleggene som 

var blitt 11 bestilt 11 frc'1 de forskjellige avdelingene. Det 

har absolutt noe med selvdisiplinen å gjøre å overholde 

frister. ~risten for innlegg 

hver rnt.~0a:, KOS er vår avis, 

den so□ en veggavis, koo oed 

motsigelsene lrnmrne frar:1~ 

til =cos Gr som nevnt 20" i 
derfor nå vi lace den. Bruk 

- -- (__) 

innlegg og notinnlegg, la 

n " .n.ee1. 

LEDER: Forbered massene på store kamper 

O□ arbeiderklassen og □ello□laga 

Sonnerleircme 

Jobb mer, rekk mer og to. vare på karc1neratene 

OD nynazisnen 

SV i valgkanpen 

Arbeiderklassen inn i ledelsen på alle nivåer 

i partiet 

Om klo.ssean2lys'e 
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Bekjemp høyretendenser i politikken uten sidetall 
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LEDERg FORBERED MASSENE PA STORE KAMPER. 

Den økonomiske krisa rammer etterhvert flere og flere arbeidsplas

ser, og flere og flere vil bli arbeidsledige. Altså må vi forvente 

at ytterligere permitteringer og oppsigelser vil komme framover. J)e 

borgerlige arbeiderpartiene DNA og SV går i spissen for å dolke ar

beiderklassen i ryggen. Kleppepakka blir kjørt ut i stor stil av bor

gerpressa og NRK. Men vi vet at .så lenge borgerskapet sitter med 

makta, vil arbeiderklassen aldri tjene pR noen Kleppepakke. SV går i 

spissen for å suspendere klassekjempere fra klubbene, anmelder hus-

.okkupantene på Sogn t::.~.-. politiet, og skriker kommunisthets sammen 

med nazistene. De saboterer bevisst arbeiderklassens kamp mot under

trykking og sosialøkonomisk forverring. 

Lenin sier at en måte borgerskapet bekjemper arbeiderklassen på, 

er ved å prøve å avvæ~ne den ideologisk. Derfor påvirker den arbei

derklassen massivt med borgerlig ideologi og angriper marxismen

leninismen, arbeiderklassens ideologi, for å få arbeiderne til åta 

avstand fra den. Det angriper den også innenfra ved å revidere den 

ved hjelp av de moderne revisjonistene. Borgerskapet prøver også å 

avproletarisere teorien. De sier at teori er ei sak for eksperter, 

og at det er umulig for en arbeider med lite skolering å skjønne 

teoretiske spørsmål, og de sier at teorien er klasseløs og står 

over klassene. Også her har de god hjelp av de moderne revisjonis

tiske partiene som mener at arbeiderklassen ikke trenger teori og 

at teorien er ei sak partiledelsen kan ordne. 

Men vi kommunister vet at marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenk

ning er teorien og vitenskapen til arbeiderklassen. Derfor blir vår 

viktigste oppgave nå å spre den marxist-leninistiske lære i arbeider

klassen samtidig med at vi må gå hardt ut mot reformistene og revi

sjonistene. Vi må aktivt via stands og løpesedler, ved å diskutere 

og mobilisere våre arbeidskamerater, sakte men sikkert avslore og 

bekjempe reformistene og revisjonistene. Det sterkeste våpenet vi 

har er marxismen-leninismen. Vi må organisere til kamp, og der blir 

streikestøttekomiteene en av de viktigste oppgavene. Aktiviteten, 

både den utadrettede og den indre ved politiske diskusjoner, må heves 

i streikestøttekomiteene. 

Historien kan også gi oss lærdom og erfaringer for hvordan vi skal 

utvikle arbeidet i streikestøttekomiteene. Sauda-etr$ikea.Ran lære 

oss en del. Der gikk man hardt ut mot reformistene og revisjonistene 

helt oppe i streikeledelsen. Studer 11 Sauda - Streik!" av Tor Obre

stad og lær av de erfaringene kameratene gjorde her. Men Lenin kan 
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også gi oss kampmetoder. I Strasbourgertesene sier han nøyaktig hvor

dan vi skal bekjempe revisjonistene og hvordan en kamp skal føres~ 

1) En streik viser at maskinene ikke fungerer uten arbeiderne. 

2) At arbeiderne derfor er de egentlige herrene. 

3) At streik utvikler klassesolidariteten. 

4) At streik avslører statens klassekårakter. 

5) At streik er en skole i krig, men ~kke krigen selv; men en 

av flere kampformer. 

V&r jobb i st±eikekomite~ne tiir~forui~n å støtte de som er i 

streik eller blir oppsagt eller permittert,_også å r~ise streikekam

per og å gå foran med agitasjon før en konflikt opp~±;~. Hor skal vi 

også gjennom agitasjonen gå inn for å avsl~re reformistene og revi

sjonistene. La oss få streikestøttekomiteene til å bli viktige og 

skikkelige kamporganisasjoner. 

. . 

DANN STREIKESTØTTEKOMITEER~ 

STUDER OG LÆR AV STRASBOURGERTESENE! 

Petronelle. 
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-------------------- ---------------

11 Pro:1.et-:-._Al.?.te.:; (syno~1y::1t :ne,1 arbeiderklac3sen'} er den største 
klassen i det ncr.s~rn s.2;1fvrrn2t, 'l'otal t onfntter den om lag· 70% 
av befolkning.:1. 11 

Hvis vi definerer a:;.'b8ic1c:;_~kLtGEan .slilr~ vj_lle ikke vår innretting på 
arbe~derklassen være ~00 problen, da h3r vi vært s.ært godt innretta 
:~ ·,, c.:: 1cs::.:::.e~.:--;l~lc:,2c;e:1 c.1 lenge vi :r:iar eksistert, og arbeiderklaasen har 
alltid væ~t i ledelsen Xor partiet. 

Mer uklarhet i bruke~ av ordet arbeiderklassen finner v~ i AKP(m-l) 1 s 
studiesirkel (s.18): 11 ••• Lr~2iderklassen vokser, og totalt er den i 
dag om lag 70% av be folknin.:,;c_·,. n egvidere - i overskrift - "Hvorfor 
ler;ge:i~ vi s& stor ve!d :9å arbeiderklassen?" Dette ville være et nok-
3å overflødig apors1iål hvis arbeiderklassen utgjorde 70% av befolkninga, 
:,len i k:,.o:\..:terle'nG I':\ hvo:".'f'or v:". legger denne vekta på klassen, får vi 
i stedet serveo.·t·gr ·".l-".821~, til ,,_;; arbeiderklascan er den mest revolu-
"' ionær-e kl;_\-::-:::e·0.: 9 al ,:så 1:::·i ter,:.Csr på j_i~dustri2.rbeiderklasse:r1'eller 
11 kJer::.-:.c: JJro:::..eto.ri;:, tetn -- · ute~1 at det te 9r nevnt. 

Jeg mener dette vit~er om b25reps~orvirring, og at vi må ~ydde opp 
i dette. Jeg ~ener at s,0r2sfl8~ om hvem ~om tilhø~cr arbeiderklassen 
0~,?=1_viG t".,l 1;ærG .r~v>(·:;1.;ig· {~T,,r h. 1.r-:1. vi sl~~stl brul~e 2.-:1.ndeltn~.s. til. N,qr det 
:'' j e :1..cL .~ h ·: o L; .~:'.>El -,:~·o \,-+ .c: c t t 1.:'_ '_> c re::-,:-, rl:i· ·,)e j ·c e = ~'"L: c .s s ll ut fra hvem som 
c~~ ml]_ :':'u,;,' r:.;voJ1,,::jn:1~111 ~- "·,,·,:·r:: .·, -:il dc[j_r_isjorn:m bli vid. Den blir 
~~erimot 2.d:::>:-; l::..ig ci:::.-~TGr3 >.·,-::. ,~ ,,_ spe,:'.' 0tter hve:J .som er den mest 
re,0 olu-::;jocer::. l,:J_r• .. E,"Jen 0"; d-:;:·.~c.::.0 f~Y&l J.ec1.•J 3}1 i 1-::u.E:pG::.-:· for revolusjo-
11en" 

J)ot sc•1J. 02_· J L.1 ~.1-~~-;:et _i~ 1 9 '--~ ·4.·_:. ·vi. __ s~e~,..~~0r-e z:~·~·ad enr1 vi tidli
~P~e ½o~ makt~, må in~~sttc ~-~sj~et vårt mot arbeiderklassen, Og da 
mE:1~r· yj e jøl,s2..,-;t j l:].:. 1

: ,~_r; -~r r~cn c~C lo J. ~tdJ.1_qt~ic>~½eiderne og dels 
ar be ide r:.c i t O [_; 0'1:_c l ~T • ;::ca.l'c,~ j en, r'Ur.c~-,:8 j Onær grur) iJ8118, samme hvor 
:rroletar~:..se::•:,; de ;-:1:::..tJc:e .;,-c.;:..~e? L~ller utc:,~cr- det vi anDer som de _viktigste 
m2,,lgruppene våre i ei r::L.k in,,:r. .:,·:ting av det poli ticke arbeidet·. xn 
Disse gruppene -· elle:;_· mellon;Ic ",'-'.l - l,.2.11 uan diGku tere opp og ned klasse
tilhørigheten til. Noe:..-i ;-,ril de fh ste Pi; til 1:c:ure1° nålcruppene våre i 
cJe-0

-~ 3 ;J;:t::cJ .'._c c.l"C :::.:.c'. ':'; n:l:..'G':, ~-i..L:;::::..s og v::i..l deri or forb.old.svis ·udisku
tabelt falle inn 1e1der· G.rbeicie::kl'"'.soen _j_ denne so.nFneDhengen. Det gjelder 
f.eks. hj elpepleieTe, ko~1',;orassistelliter og kassadamer i varehus. 
Andre grupper -vil dGt være m2r diskusjon om. Det k3.n være tekn!k.kere 
av fors~jeilig slag, sjukepleiere, sosialarbeidere, lærere for å nevne 
D'')en,. 

For å bestemme l:.lasL.,etilhøri:f:..eten til disse gruppene må vi gå konkret 
til verk . .'.3. Og det. vil ikke være tiJ_fredGstillende å behandle dem som 
ens2.:.0 ta 2·rL1pper helle:..'. Det e:i~ klar.t at teknikEre kan stå i svært ulik 
·t . 7 ' tl . . . o 1 , to o si uasJon, se~v om a2 u c~nn~~esmeacig og ogsa ønnsmessig s ar pa 

samme _nja,/å. Det ,3a,;,11~-o vjl gjel(8 :o:.A andre gru:p:.,er .. Det blir derfor 
ett kriteriun ~o~ det bl~r s~~lig viktig åta utgangopunkt i, for å 
be.:;torr;me kJ_2.~c,..:U.lho1~c;h·s·f-,en :P::r ;,like ~oll:::; Q1·,§_d2_n_a~ .§_jE_lft~n.9:.i_gh~t 
i ors;c.cnicorin["- ev c~'._t+:. P- 0 et L,·~b2id, J:<

7 inner vi ut at denne sjølsten
cf:i_ghe~t·e·n-oi; ·Evær·s- Ti:~o'ii' ·e-tTe~: '.5':_;· 'kcJ:11.kre ~ vu;_,c.e::.~:Lng, o;; samtidig de 
~ndre kri~ori0~e ror artj~d0rkl~sse~ilh0righet er tilstede (oppfylt), 
;::å vi vur·cl.'..?-;.':J j_ hvjJl,.en zrad ,,_·,,1.ppa/folkc1 skal prioriteres · 

,,,_,,_ .:.v. - ·- - Og C.a menerG jeg hovedkriteriet 
ro.å væ:r-> h-r~-n u~v,V sr;,;,ppE< er orc:;a:r.issrt og hvillrn kamptradisjoner den 
har. 

L sekretær 
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SOMMERLEIRENE. 

I år har m-l bevegelsen o,rrangort 23 somL1orloirer ovor hele 

lal'ldet. Flere tuson medle1J.uer og sy:r;ipatisører har deltatt, og de 

har lrnDL1et hjeD ned høyit're politisk nivå og entusiasme. For 
bevegelsen son helhet har diskusjonene på leirene ført til et 

gjennombrudd i kampen mot de borgerlige arbeiderpartiene og 

revisjonismen og i kampen mot supermaktenes krigsplaner og 

spesieli sosialimperialismen. 
Totalt ble det på leirene sanla inn over 600 000 kroner. Dette 

strålencte resultatet kom som en følge av politisk forståelse for 

viktigheten av en sjølberga økonomi, og det lege,or grunnlaget for 

store framskritt i tida som Irnnmer. 

Altsåt Sommerleirene} både i år og tidligere, har utvikla politikken 

vår til et høyere nivå; og de har ført til store politiskex framganger 

for de foll:a sOi;-i har deltatt. Derfor er sommerleirene en viktig del 

av bevegelsens arbeid. 

S~ litt om deltakelsen på leirene fra vårt fylke. I våres satte 

vi oss oålsettingor for hvor nange hver enkelt avdeli..11.g skulle 

mobilisere til leirene. En oversikt nå viser at vi bare har nådd 

70 1o av fylke,sniålsettinga totalt. Skyldes dette at målsettinga var for 

høy eller skyldes det dårlig innsats.fra vår side? Vi mener det sists 

er årsaken. Det viser: seg nemlig at vi har mobiJ_isert svært få 

sympatisører .i fylket~, ,,, , 

Al.tså.: nogiliseringa av medlemmene har vzert ti.ilifredsstillende 

og god, men sympatisørene er glemt. Dette I:J.å vi merke oss, og dette 

uå vi ta sikte på og rette opp til neste år. I vedtektene våre står 
blant a.-vinet; 

"Partilaga og høgare organ rh partiet har plikt til åta vare på 
parti-syr:.1patisørane og gje dei høve til å stø AKP(n-1} • 11 

Dette har v-~,- i li ten grad fulgt ved årets sorJ.nerleirmobiliserin.g. 

DS/OU 
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Jobb 

Jec mener partiat har gjordt systematiske høyrefeil i flere 
hovcdo:9J3sver ele siste ;2 .... 3 åra" CCo av hovedoppgavene har vc::;rt 
valget 1973 o~ bYSGincs uv partiet. 
I valget 1973 søkte vi samarbeid med SV,organisatorisk sam
arbeid med klassefienden i det vikti:;ste ·r)ropari·anda-nrbeidet 
på c1en tidå ! Hoveclscd;:,:m ved valr;et var jo·· å få 

O

ut politikken 
Var'0 1')"<"'On,::,r··,,nc1 ,::-, ' - -,.i: - ..!.. UoC.A ,_c;.,,, • 

Dette gjør Vi i ei tid da den moderne revisj6nismen allerede 
er plassert.der den hører hjemme:sammen med iw9erialism0n or; 
real:.:sjonen.Hoxha sa til den 6"kongr.i Albania,1971: 11 De irnp-

. 1• '• 1 • " • L• 1 1 •· 't·. o n eria is·cis.:.:G ,rev1sJon1s1,1s.i,:e o~ raa~,:sJonære s0yrkene star pa 
den ,:)ne siden av barri1:aden,folkefronten ledet av den inter
nasjonale arbeiderl:::lassen står p5. den o.ndre ø •• og skille
linja mellom cl8rn blir lclarere oc; klarere på alle områder. 11 Han 
oppsummerte her den internasjonale situasjonen 1971. 
V . l dd " ' · 1 ' -- . d. 1 1 · 1. 1a _ e ccr2ve·c os es·c Lenin om ra Lrn ismen oc; b:-i.rnesjul::-
dommene p:i venstresida.lonin polemiserte her mot de reine os 
raue som aldri ville innzå Lompromisser med midlertidige 
allierte.I .:::EC-kampen vai" vi i en slik situnsjon.)!:n viktig 
avc;jørelse s·i:;o for døra,folkeavster:mi:ngen.Det var riktig_ av 
AKr-JED å holde døra upen til Ii'B. 
Men i valset 1973~in[;:-m vilctig avesjøi"'else sto for døra,vi · 
befannt oss i de-c vanlige vali0sirkuset ,propac;oncla for 
politildccn vår en hovedopuga.ven"I et pll7opnganda.fclt·tcrs velger 

• , . • ·1 ~ • .. "1 ' vi samaroeia :c.1ea. rev1.sJon1smen" 
Hoxha sa til den 6.t:ongressen.1 1971-: 11 ,Jovjet-revisjonisL1ens ·· 

.. overcc.115 til sosio.1-irG.J)erialisraen"f o:cster:J;::inc;a av d-'.:ns 
c·kspansjonistiske polit.ikk o:~ akcivitet stiller de revolu
sjom.:;re oc; sn·ci-iE1)e:rialistiske styrkone overfor nye opp
e:;sver.Den ideolo:::;isl:e kampen mot revisjonismen 2r fortsatt 

n hovedoppgav,=: os rnå føres frarn til. revisjonismen .er full-._ 
stendig slått,,Len idag er det utilst:rGk::clig,os vil ikke 
føre til noen ;::;2ierrik nvs.lutninc;,hvi,s iS{O .Sovjet blir 
betraktet som on impex·ialistisk statsmal;:t. 11 

Ved valc;et i 1975 ha:r vi tatt konsekvensen av dette ved å 
_ .. stille parolene: 'Tamp mot hegge supermaktene Sovjet og USA 11 

og "Boykott svn. Jec tror or;så d:3 fleste i siste fase sv 
valgkampen ble lrnnsoliderte; på at den modei"ne revisjonismen 
er den revolusjonære bevecelsens hovedfiende,mens sosial
demo:0:ratiet-,.led2t .av DDA, er nonopollrnpitalons s:pydocld mot 
arbeide~classcno 
Dår det 6 jelcler partibygginga sier ;_•artibokal973 at vi må 

- ___ bli et pari;i hvor d2t '.)r mulig for 11 vanlic~e folls: 0 å jobbe, 
det·betyr å åpne døra for o.t vi skal bli et parti for vanlige· 

· folk.I uo·csi~;elsen rnsllom å ha en libers.listisl: arbeidss·~il 
eller ;_\ cjøre de-c som den revolusjonz2re b:·;vegelssn til enhver 
tid _lcrever,velc;er vi ldart c1::::n liberal.istiske sida.Vi valgte 
den revisjonistisk __ linja i et avc;jørendo spørsmul, spørs- . 
målet om partibyg~inga. 
LaraL1erater! Vi har L:l'.::e bJr ::_;~jo:cdt noen småfeil.Vi har valgt 
den revisjoni~~isk2 linja i to hovedsaker,Lansl~je fler.hen 
vi ,3r for-es att et lrnumunisticL: 1)arti oc; har tatt o_;:; p l;.:mi1pen 
~t :.cevisjonis1J1<n i 2c;n~ rekker for fullt! 
Hvil!re erfarinc;er lcan vi trekke ut av dette?Jeg tror. dette 

- viser at Leni:t:is polemikk: mot radil-::-alisrnens be.rn":sjukdorf!r,ier 
passa bra pt. 'Z"SC-kampen, •1:ens ;Toxha' s oppslFnoerins om ~t 
revisjonismen" står pt~ imp~riali~men~ oc:;

0 
reak~jon~n~ s13.~ .. 

passa bedre pc Vale;et 1S7 3 og pc, sporsrn~·let "Om L ,,,:pne aora .. 
for vanlise folk" til partiet. 11et foreligger -silclrnrt en masse 
andre internasjonale erfarineer til hjelp for oss,jes har bare 
trukket fram et par. 
For ;1, bruke den vitenskapelige so.siali~rnens inter12-asjonale 
erfaringer rikti,c~ mt, vi tilleFJ~e dem v r tid O,'!. v:-'re ?ppgaver, 

_ og s~nnt pleier vi~ l~se veda drive sitatstud1er,st1lle 
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motsigelsene sk@rt, 0 11psummere c7iskusjonene og lose 1:1otsigelsene, 
~ort sagt: ved~ legge mer vekt p; det interne arbeid! 
Vi. kontmer da raskt o-:Jp i motsigelsen~ jeg har begrensa tid til 
rådighet og her er det for rnansc oppeaver.Vi skal jo-ikke gjore 
mindre externt arbeid,men samtidig jobbe mer internt. 
I motsigelsen mellom tida og oppgavene er det tida som m~ for-
1 enges og v.tnyttes bedre, oppgavene blir stadi6 stor:re under 
imperialisoens utvikling. . 
Jes tror det er sporsm~l om t 8A pl to bein her: btds skaffe 
seg mer tid,o 0 t utnytte den bedre.Frr vi tai-· diskusjonsrunder 
på hvem som ~can ta en viktie; opp 62,ve pleier flertallet 1A si: 

"har ikke tid 11 eller \•det blir krise hjemue•1 .~·os de fleste er 
d~t alts~ slik at vi forelopig ikke er p~ det nivA at nodvendige 
revolusjomare oppgaver ganske enkelt utfores.SE, stE\lsatte blir 
vi ,men [;,ssen ·blir vi det? · Iao sier at det ikke bare er nodvendi.s 
med en alrnenn oppfo:rdring,men Lonl:::ret rettleiing.CHcal vi bli et 
parti av ledende ml vi folge hans anvisning i dette sporsmtlet. 
De mest framskredne mt ikke bare gi en allmenn oppfordring til 
kanmeratene or;1 ,'i skaffe seg mer tid os bruke den mer effektivt, 
de ledende 1,1[, ogst. gi 1conkret hjelp til {, lose de sporsml,la 
som gjor at det blir nkrise hjernme",at lihar ikke tid:1 .nDet er 

· ikke l,vr,r pol i tikk som kneleker oss. det er uts1..,win.a:a ( OP' uloste 
~ .I L.) ,_. ~ 0 

motsigelser -på grunn av el.et te la rdkjoret) ,; , sa en ledende kammerat 
forleden. · 
Vi g},r inn i en nodvendig konsolideringsp.eriode: hvor vi bi'.\de 
skal jobbe mer og rekke rær" Da er det nodvendig 8, ta vare på 
kammeratene og gi konkret hjelp - 0i alle l_aga - ·til å lose 
problemet med 11 tida1; og ,;krisa JJ,jemme•i. P~der 

Littr.·Om metoder for ledelse·;,s\:rifter i utvalg(dao) 
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OH NY-NAZISlIEN. 

På årsmøtet ,i sorJJner ble følgende resol:usjon vedtatt. Vi beklager 

at den ved en feil ikke blir tryk_rnt i avisa før nå. 

Ny-nazistenes opptreden i TV-pTogramrnet- "På sparke-i" er en h[m 

mot alle de tusener som kjempet og falt under krigen mot Hitlers 

okkupåsJonsinakt. Ny-nazistenes såkallte nnye 11 raseteorier er i innhold 

av samme type som hitlerisaens teorier om den reine ariske rase. 

Vi prot_$sterer mot ar NRK lot ny-nazistene slip:;ie til i fjernsynet. 

Det er viktig årette søkelyset mot nazistene, men dette kunne vcart 

gjort ,åen måte som ikke, innebar at NRK ble benyttet som en taler

stol for rasistiske ideer. 

Ny-nazistene er nå blitt utnyttet som påskudd for rabiate angrep 

mot venstresida i norsk politikk. Et praktisk talt samlet borgerskap 

bruker11y...::nazi,stene som et påskudd for rabiate angrep og forsøk på 

kriminalisering 'av venstresida i norsk poli tilde. Ropet om en styrking a 
, ~ ... 

av politiet inkludert overvåkingspolitiet, som seinere skal kunne setteq 

inn mot venstresida~ er blitt syerRere. 

NUF og _ny-nazist~:-ie hjelper borge:i•skapet med å flytte grenser for 

hva som er reaksjonært mot høyre. J3orgerskapets real:sjonære politik~~ 

kan derfor i forhold til ny-nazistene 1:alles11 m6derat 11
• 

!1 . 

Sjøl om ny:..nazistene er få, fungerer de allerede idag soo nyttige 

reservetropper for borgerskapet. Do er med 19å å styrke fasciserihga, 

legge grunnlaget for kraftig innstramming av det arbeidende folkpts 

rettigheter og semere et forbud mot det lrnr::111unistiske partiet. 

NUF er ikl-:e bare en trussel mot korn.1m;u1-istene. De og deres oppdragsgivere 

er en trussel mot,hele borgerligdemokratiet. 

Dannelse av et nytt nazistisk,1parti er en trussel mot hele 

arbeiderklassen. Vi krever derfor forbud mot det nye partiet. 

Arbeiderklassen må lede kampen mot fascismen. Arbeiderne veda 

Oslo Sporveier har vist veien. Kravet om fjerning av nazistene 

fra arbeidsplassen gir et eksempel for alle arbeidere og fae;foreninger 

Arbeidsfolk har full rett til å kreve at de ikke sl;:al måtte arbeide 
samncn med nazister. 

X~XXXJ!JrnJOOuOCXXXJfflN.1: 

Årsmøtet i Akershus AKP(m-l) oppfordrer motstandsfolk 

fra siste l:rig og progressive til å støtte den nystartede 

Anti-fascistiske komiteen. 
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8. 

SV i "~aJ.gkampen 

Denne artikkelen komuer inn etter izt valget er over, :iliE:J_n det har ikke noe 
å si for innholdet. Den handler nemlig om SV, og er et kort referat fra et 
åpent SV - mote et par sj;ykker av oss var på. Vi ville 11lodde sti.rrningen;1 

og dessuten få et inntrykk av hvordan SV lc~alt drev valgkamp. Uansett 
hva man mener om å kaste bort tida på SV;..moter, så er det bra for to ting: 
Vi kvitter oss med evt. rester av SV-illusjoner, og det bidrar til å avslore 
SV. I lopet av et par timer med en hal stram av sosialdemokratiske fraser 
ble alle illusjoner plukket velik. En kjrendis fra Sv hadde innledningen, ~~=M~;r 
som kunne ha vært holdt av en hvilken som helst DNA - pamp. Sakene det dreide 
seg om var jordvern, kollektiv transport, pendling, permitteringer og andre 
ting som de fleste partier er opptatt av for valget. Noen kamplinje på disse 
sakene var det selvfolgelig ikke snakk om. Vi fant ut at vår oppgave måtte~ 
være å stille sporsmål som kunne avdekke SV,s revisjonisme og arbeiderfien-
tlige praksis. Gg da det fra panelet ble etterlyst flere "kvinneligen 
sporrere, slo vi til med det ubehagelige abortsporsmålet. Svaret var da at 
SV 11 kunr1e jo ik~rn vite at det skulle gå slik fordi om Hauglin fikk reserva-
sjonsrett. Det ble til og med hevdet at det samme ville hende igjen neste 
gang, det var nemlig uttrykk for ·"demokrati" i partiet at representantene 
fikk reservere seg i så ubetydelige sporsmål som abort. På sporsmål fra oss 
om ~n persoms samvittighet sto~ parti-programmet, fikk vi vite at det væ~=~ 
var res. rett også i andre sportmål som ikce ble vurdert som så viktige. 

El~ers var det på motet mye snakk om å fore en realpolitisk linje, v=-ere 
praktisk og velge dElt minst skadelige i saker som koramer opp i kommune
styret. F.Eks. gikk SV forst mot motorvei i det hele tatt" men da det ikke 
gikk igjennom, gikk de inn for den tras§en som demente va:;r best, av real
politiske hensyrn En annen ting som gikk igj err var at vi måtts få bedre 
sj .,lstyre i komrrn.ihene, og det skjer best ved å iifå inn folk 11 i styre og stell. 

Jeg skal ikke ramse opp flere emner som ble tatt opp på motet, men vil 
nevne sir- formannens ene argument for å fuygge ut flere daghjemsplasser at 
det ville lom~e seg på lang sikt, for det ville frigjore kvinnelig arbeids
kraft" Selv om ahn ikke likte argumentet selv, så 11var det nå engang slik". 

I det hele tatt var motet en bekreftels.e på at SV hjelper DFA så 
godt de kan å v r monopolkapitalens spydodd, også på det lokale plian.Vi 
merket oss forresten at i lopet av det 3 · tin1er lange motet, ble ikke 
ordet "sosialismen eller det enda styggere ordet 11 kommunismen nevnt en 
eneste gang.,. 

Det slike SV-moter kan brukes til av oss, er å stille masse sporsmål Ira 
salen slik at de av de frarnmotte som enda bare 11snuser 11 på partiene, blir 
klar over at SV ikke er noe alt•:rnativ hverken i valget eller ellers. 
Samtidig som slike partilose, 11 sokende 11 personer får en del motforestillin
ger, får vi anledning tila peile ut dem som viser sin tvil til SV 1 s 
politikk. Dette skj2dde iallfall hos oss, men ~tvi skal ikee overvurdere 
betydningen av å gå på SV- moter. Det er jo ikke vår hoved oppgave akkurat, 
selv om de kan brukes til vår fordeL --·-

~ RV-re 
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Arbei,derklassen inn i ledelsen på alle nivåer i partiet l 

11 Hvor kommer de riktige tanl-cen-iæ fra 7ri - Mao. De kommer fra den samfunns
messige praksis og fra den alene. Hva mener han med den samfunnsmessige 
praksis ? Med det mener h&"'1. kampen for pr'"'duksjonen, klassekampen og 
vitenskapelige eksperimenter. I den samfunnsmessige kampen utvikler våre 
tanker og ideer seg gjennom vår praksis~ Hva skal et kommunistisk partis 
praksis bestå i? Jo, det skal være drivkraften i ålede arbeiderklassen, 
vise dem at bare egen kamp fører til seier. 

Gjennom det siste årets klassekamp har vi vært vitne til den kapitalistiske 
krisas jerharde slag mot arbeidsfolk. I vårt distrikt har Bærums Verk (dør
fabrikken) og Bødalen Cellulose blitt hardest ramma. 
Har vi gått i spissen for og hele tiden helhjerta kjempa denne kampen 
sammen med arbeiderne? - Eller har vi prioritert almen valgpropaganda for 
RV? - fnrdi det ernenklereH (liberalisme) - 11 det er jo ikke sikkert 
arbeiderne har tillit til oss 11 etc. 
Jeg mener vi i liten grad har klartåknytte det langsiktige perspektivet 
sammen med den kon}s:rete kampsaken. Vi har i stor grad sett på RV - og 
støttearbeid som 2 adskilte saker. Den grunnleggende årsaken skyldes mangel 
på tillit til arbeiderklassen, som igjen skyldes dårlig kontakt med 
vanlige arbeidsfolk. 

Hammerverk-konflikten har nå pågått i 6 mnd. JI vårt distrikt er det blitt 
oppretta brede støttekomiteer . ...., Hvr.::•rdan har vå:c rolle vært, har vi satt 
av folk til å jobbe i disse komiteene, vært ledend,e i støttearbeidet, tatt 
opp problemene som er dukket opp til diskusjon innafor fronten og gjort 
komiteen til en "drivende"støttekomite? - Eller har vi jobba mer eller 
mindre mekanisk med støttearbeidet? - Jeg mener det siste er tilfelle. 

Oppsummering: 
Vi har hatt et dårlig grep om mas$earpeidet - vi har latt oss lede til å 
gjøre høyrefeil i arbeidet, 1.ved ikke å ta utgangspunkt i den enkel te kon
krete kampen framfor en mer-tilfeldig tillemping av arbeidet, · 
,?_, forene oss med massene - høste erfaringene fra dem (Mao 11 fra massene til 

massene;i) 

Tiltak 
Hvordan skal vi korrigere feila våre? - For å kunne lede arbeiderklassens 
kamper må partiet være en del av klassen selv. For at vår ledelse ikke 
skal svikte, må vi hele tiden konsolidere partiet i forhold til det klasse
kampen krever av oss, i forhold til massenes nivå. 
En gjenno:i;ngripende proletarisering av partiet er derfor nødvendig. Vi 
skal verve arbeidsfolk til partiet og vi skal sjøl innrette oss på en 
fastere tilknytning til arbeiderklassen. 
Bare ved en solid politisk og organisatorisk forankring i arbeiderklassen, 
kan partiet sikre seg mot å bli et revisjonistisk og borgerlig parti. 

B -bolig. 
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Or1 KLAS,3EAl1"ALYSEe 

Det følgende bygger på diskusjoner i et utvalg i DS. Utfonii:aga står 

for urn:[ert 0 6::rndos r0gT1i::_g~ 

Jeg starter ned :100:1 kje:1.tc si tater fra klassikerne. 
11 I deri sanflli1:~snesigo produlrnj on av sitt liv irEigår l'.lem1es1l:ene 

beste□to, nødve:::.i.dige, av deres vilje uavhengige forhold, produksjonfort. 

hold, son svarer til et bestGI:1t utvil:lingstrinr1 av deres L1ateri0lle 

produkt i vkr0ft er. Disso produksj onsforhbld i sin holhe.t danner saw.fU11netL 

økonoIJ.iske struktur, den .reelle basis sou det hever seg ø:xNx 0i1 

-:, juridisk og poli tisl:: oyerbygni~1g på, og soG notsvarc:5 .av bestcntc 

,saL1funnsness1h.ge bovissthetsforLLer. j0låten å produsere det r:iaterielle 

liv på betinger den sosiale, politiske og åndelige livsprosess 

i det hele tatt. Det er ikke r.10~1"18skcmes bevissthet son bcistcr:1Ler 

deres til værelse, nen dot er OGVe2"1dt deres saefu.,_vi~1snessige tilværelse s 

soc bestonner deres b0vissthct" 11 

( Marx: Forord til kri tiI:l:: av sosial0ko11oi:1ien) 
11 Klasser kaller n2iihl store grup1Jer av Go:,1;1esker sou. skiller seg 

fra hverandre ved don plass de inntar i et historisk bost.eut syster:1 

for den saL1fur,; 1.sLessige produkgj on~ otter sitt ( for. det neste i lover 

nedlagte pg fornulorto) forhold til prodyksjonsGidlene, etter sin 

rolle i arbeidets saDfu::.1.1.1snes'sige orga11isasj011 og følgelig nåten å 

oppnå si:ci a:1dol i den sanfun:;_1sncssige rikdon sou de rår over, og 

størrelsen av den~10 2k1dolcn. 11 

(Leni:a: Det store initiativ. FL::•iGs bl.a. i.Elan -boka "Kultu:i-; og kultur

revoJ._usj m:n.) 

"Hveu·er våre fiendcrog hven or vå::::-e venner? Dette sp0rswålot 

har priik~r betydning i revolusjonen. Don viktigste grunnen til at 

alle tidligere revolusjonære kar..1per i Kina bare har ført til ubetyåelige 

re sul tat ur, er at de :ø:r revolusjonære ikke ew1et å forene seg 1.1ed 

si:n.e sarn:w ve~J.nor til slag 1:.1ot sine virkerlige :fiender. Det 

revolusjonc.are partiet or nasse~1es leder, og ingen revolus'jon' kan 

. noe~1sin;_lG føre frm:1 dersor:1 det revolusjonære parti fører r:mssone på 

villspor. For å være visse på at vår revolusjon ubetinget vir12_10r 

seier og ikke forer nassmie på villspor, nå vi sørge for at vi forener 

. oss ned våre saJ1~'10 venner, slik at vi km1 rette slageric Got de 

virkelige fioader. For å ku::.1:1e skille de sci'lj_..c.G verE1er fra de virkerlige 

fiender, nå vi æ1alyserG de alL::.1e11e drag i klassenes øl::or:.ouiske 

stillinG i det ki11osiskc sar.::.fUic.::_1 1 og dcr0s l1o;i_drlir:g t~l revoæusj o:::1en~ a 

(MAO: P..1.1alyse av klc,sscne i det kinesiske sar,if~rwt.) 
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Jeg a,::1befaler folk i ikke :cøye ssg ned disse si tat ene, ce::_1 

til orgi:1alo:i:-_:_ å lese helo 2,rtik~ælc1::.. 

Tre pri'1sippcr er viJ::tiGo å slå fast f0r vi c;år videre:. 

n ga 

1. Klassc2Dalysc!_:. or c;1-:. objektiv vitenskap. Det er il;:l::::o sli.:.::: son 

jeg har hort cr:.kcl te hevde, c,t fol~rn kl2sf::otilhørighct Gr avhengib 

av hva vi slc1l bruke klassoæ12lysc:1. til. 

2. E::.1 lrnrrekt kl2.ss0a::u2.lyso 1::::011 ikke bc.scres på skrivebordsarbeid. 

Klosseonalyson nå volrnc ut .-,v direkte crf2..ril1/:f; i klo.ssokonpe::1. 

3. Vi ul se p~\ den l::::onkrete situasjon. i Norge i do..g. Fordi ou Nao i 

1926 i Yd_~-:.o slo f2.st at do lavere la,; o.,v i~1teloktuellc hørte til 

snåborcerslrnpot, er ikke dotte nodvendi6vis riktig for yår klasse

ffi1alyse. 

Ut fra forholdet til produksjmc.sr.10dle~:e st:iller det se.:; ut 

tre klasser: 

Borr~crskapot eier prodl.llrnjrn1snidler, kjop8r arbeidskraft og utbytter 

dcrL.cd arboidurl::::ln.ssen. 

Snåbor/(crskapot oier siJ":_G eg,1.e produksjons1~1ic1lor og arbeidor sj0ai. 

ned disso, ner:c kjopcr :i-1::::1:::e srboidskro..ft. 

Prolotaric.tet oior i:1cc:: p:foclul::sjonsuic1lor og 1:1a solcc c~rboidskrafto, 

si og blir denJ.os; utbytto.. 

Dotto er en crov dsf~\isjo~ soc vnr tilstrek~clig i den t~dligo 

ko.pi talisue~i. Nå fi:r1s det inidlertid b:0,de: ,wnopolcr o0 ui::1dre 

aksj eselsl:::ap0r not s1snttc direktører sqr:.-1 i~::ke ::.1.0dvo:1di6vis eier 

aksjer, 02,· sto.ten driver e:1 rcklrn bedrifter. li'ololiG ;:1å dcfinisjo~1e1-;, 

ytdypcs =:100. De tre 1.::::ri tcrie::rn soL, Lc'.i:":. nov:i_-::.cr i sit2tet ovenfor 

viser oss veier:." Vi 

s,9) Forholdet til :pro duks j o:::1SLi.idlc~c 

b) stillL1gc:-::.. i ~.rbcidcts sa:fu:;i'lSncssii!;:0 or6 anisas j 0°1 

o) størrelsen o.,v de:i rikdo;::i de rår· ovor. 
. . 

Etter disse kritoricme er endel □ennesker enkle å plassere, ncns 

androer usikre. Joe sl-::8.l te'. for ·ncG hcltsGsoktoron for å vise hvordæ1 

jeg L1C!1cr vi nå gå frau. Det viser seg at pu1-::..ktb) ovafor blir et 

vL::tiG pu:.:l::t for å skille ucllon klasse:rn. Grovt skissert llf:r 

Proletariatet= Hjolpcpleicrc 

Suåborgorskapot Syl:oploiero, pri vatpraldiserencle leger, underordna 

leger på sy~rnhus. 

Bor6 crskapot = Oversykepleiere, overordne-, legoro 
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12. 

-3orgorskapet strcl::lrer sec fr2.. ovorsykepleicr:.,.e s01J. horer til det laveste 

la,;et i borGerskapct, til holsedirckt0re~'- son utvilsorit horer 

til not1opolborgersk2cp. t. Prolct~lrintet, hj elpcploicr::_10 or kj e~1:rnteg:n.a vde 

c,t de ho.r li ten inr1..flytclse på sin c,rbcidssi tuasj on, do t2-r i;_:1ot ordre 

og utforer den, og do hnr i::.1gen eller få c.v2.nso~_ientsr..mli[;heter. Dette 

er ting s.or::-~ også kjcl1~le-te0':.1er c~c::.1 trm1isjonelle arbeiderklassen. Syke

pleierne står litt 1..:or fritt i sitt arbeid, de leder proletariatets arb0ic. 

o0 do hecr 0,vr:21sene:::2.tsnulit;hetcr on e:::ii-i ikke særlig store for flertallet 

o.,v don. Dette gjor at c~e kor.,cer i ei lic;~.:.endesituasjon son det tradisjo

nelle m.:..åborgcrsks,pot e På de:1 e::.10 sida er dere:s arbeidsdac ter.1i.1eli6 lik 

proletariatets, på den andro sicln har do håp 01.1 avonsenent i hierarkiet 6 

Dctto fører til vc1ldi~16 i klassckanpon. 

Pri vatproJdisorendo lG[;8r er tro,c1isj on elle sr:.6,borgcre. 

Oversykepleiere og ov2rordn2 le5er h2r større Lriflytelsc over sitt ee;et 

2,rbeid, de ho.r stor nakt i æmsottelsessporsDål, 06 de h2.r i:;r1stillendc 

t:ynclighet når det bj elder budsjett. De vil gc1orel t stå uot prolet2-rio,tc31-r· 

og snåborgerskapet når disse klassene fo:cer ko.r:ip for sir:.o interesser. 

Tilsvarende 3112,lyso "-"å vi gj ore på 2.1-:..dre onråder O For ekser:.ipel vil vi 

da finne ut at st2tsansatte fu;1ksj.on.carer deler seg i et proletariat 

et su.åg,orgerskap Oc::;' et bore_;ersknp Li.Gel topper.:. i c.o::.1opolborgerskapet. 

Til slutt vil jeg si litt on bcgrcpet"nellonlag". I Rode Fo.no nr3/73 

slår HG fo.st at 

:a:G uen er f o eks. 

vi 

at 

0 

1_1a 

811 

operere ;_1ed ncllorila6 i klnssom12,lyscn. 

god del av c".o tol-:niskc og 2ccL.::d:.1istrati ve 

funksjonærene horer til i.,cllonl2c;a. J e0 er uenig i dette, oc li:z: jeg tro r 

det lii;cor endel revisjonistisk teEle.1ic:; bak dcte Det er ril::ti5 at det 

er v211s~rnliG å si MMIB1:Xllm[ onstatsfunksjonærene, :_10ynktig hvor skillet 

bår nollon proloteri2,t Oc~- snåborci::,rskap. Det or riktiG at- folk kan 

bevege se6 fr2, c'.en ene klnsson til den andre. 1'Ion vi loser ingen probleuer 

ved ,i innfore nelloclag. J Oi; sor dette heller sou et flrste skritt 

på vei2n til en revisjonistisk klassE:analyse hvor ncttop disse 

r:wllm:~lo.ca blir trul:_::ct in:~1 i arbeiderklassen" 

Konr2,d. 
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HovedGotsigelsen i Norgs. 

Jeg beklager at det har trukket ut ned su2,ret til Zorba; s 

artikkel i KOS nr. 6. Hitt innlegg i nr 5 var ikke spesielt nyn.tet 

på Zoic'ba, nen heller på feilaktige ideer so:c1 etter niim mening 

dukket opp i flere sauuenhenger før 1 .nai. Jeg er enig i D,t jeg på 

noen punkter har utt rykt meg slurvet og li te presist. Partiprogranr.Jet 

har jeg mnidrlertid le.st, spesielt punktet om11 klasse:ne i Norge". 

For det tredje nente jeg med innlegget nitt å setts uenigheten om 

hovedmotsigelsen i Norge på spissen. Jog presiserete at vakling på 

punktet on Lovednotsigelsen og fansøk på å viske ut de mot~igelser 

soL1. finnes hos klassefienden, kan resultere i N"e~1.stresGkterisr.w a la 

Hovden. Jeg har ilrlrn stcnplet noen kane rater som avvikere, men din 

påstand er at vakli.11.g på spørsnålet on klassea...-rialysen, kan føre til 

politiske feil, h(:yre eller 1've::1.stre1
'. 

Jeg mener 2t det er uriktig å sidestille uonopolborgerskapet og 

arbeidskjøpere i sin aluinnelighet. Jeg viser her til partiboka s.2O: 

n De N:rnåø::ø:xgNxx:igE: SL1åhandlende, småindv.strielle, de intslektuelle 

og andre uellomlag i byene har også i øke:adc grad vist vilje til enhet 

med arbeiderklassen. 11 Dette står etter nnm 1~1ening i r_,e,tsetning til 

parolen sou dore la11seribt 1 • naL Og dot er ingen spesielle grunner 

i clGrcs konnu11.G son skulle tilsi denne forsl::jollcm(avviket). 1'fon. dette 

forholdet er solvfølegolig ikke til hinder for å føre kac.p not enkelte 

snåindust-rielle når dette er nødvendig - jfr. Nesn.astreil::on. 

Jeg r.iener at det oksis±'oror r.iotsigelsor r.1elloG monopolborgersk:::i,pet 

og diverse m1dre borgere inkludert storborgerc.;kapct. Notsigelscn 

nellon nonopolborgerskQpet og storborger.10 er selvfølgelig nindro 

skarp onn nellon 1:1onopolborgersl:2pet og s1:1åborgorcre ( bør1.der og fiskere),, 

Storborgers:lrapot er rekrutoringsplass fo:r nonopolborgen1e, riens bønder 

og fiskere proletariserGs. Hotsigelscæ ncllon ulike typer borgere 

bør vi lrnr.1Gu11ister spille på for å svoklrn :c.1011opolborgorskapots r.iakt~ 

Snåborgen10 sO1:1 bønder og fiskere or livsvi:lrtige son allicrcte uder 

rGvdilusjonor_,_ • .Andre borgere bør vi i det r:iinste forsøke å nøytralisoro 

rJ.Gl'.!.S storborgernG vil være faste allierte til uonopolborgon1e, og vi må 

i vår enhetspoli tikk sølte å hindre at E10::.:10polborgerne klarer å knytte 

til seg større grupper en;,. storborgen1c~ 

ODD. 
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BEKJEMP HØYRETENDEN~ER I POLITIKKEN! 

Partiot har hatt distriktsarsm0te i sommer. Jog skal her legge 

fram eanske kort oppsummeringen av berotningsdiskusjononø Alt nå 

kan en si at sommerleirdiskusjonene har stilt vesentlig klarere en 

del av de problemene årsmøtet diskuterte" Jeg vil likevel her leg

ge fram årsmotots konklusjoner - videreutvikling og diskusjon av 

dem kan fortsette i KOS. 

Årsmøtet stilte to viktige konklusjonerg 

Bekjemp h0yretendenser i politikken! 

Foren ledelsen med massene! 

Hvorfor blo dette konklusjonene av årsmøtediskusjonen? 

_Bekjemp høyretendenser i politikken! 

Arsmøtot slo fast at det klart var høyretendenser i arbeidet det 

siste året~ og at.disse måtte. vies bred plass i korrigeringsarbei

det. Disse tendensene går i retning av å viske ut skillot mellom 

arbeiderklassen og dens fiender. I fagforeninger ble det ikke tatt 

kamp mot å gå i "begge tog" 1. mai, t Kvinnefronten redsel for 

brudd mod feministene, i 1~ mai-arbeidet høyrefeil i forholdet til 

Sovjet o~ on_tendons til ikke å se Sovjet som fiende på linje med 

USA, og enkelto steder mo~vilje mot å kritisoro SV. Etter &rsmotet 

står det fortsatt on mot.sigolso p& det siste spørsm~lot, da det ble 

hevdet at det var uriktig & kritisoro SV i frontløpeseddel mens en 

forhandlet med dem om 1. mai. Arsmotet slo fast at høyrefeilene 

slo ut i kampsituasjoner. Dorfor er det viktig å bekjempe dem, og 

likeens lære av feilene. En viktig metode for å formulere ut en 

riktig linje or å sette den i kontrast til gale linjer, til bor

cerskapets polit~kk. Årsmøtet slo fast at en slik stil mod å stil

le problemene på spissen i diskusjoner kan bidra t_i_l å trekka fram 

feilaktigo idoer og forst& dem. 

(I diskusjonene om høyretendenser i politikken vil det være gun

stig å knytte dette til om vi ser forskjollen mellor:1 den moderne 

revisjonismen og v&r egen politikk klnrt nok, oller om vi ser re

visjonismen som et alternntiv "bedre" enn annen borgo:r:lic poli

tikk). 

Foren lodolsen med massene! 
-
~rsmotet utdypet beretningen også p~ dette punktet, selv om 

endringene fra utkastet var viktigst i spørsmålet om høyre i poli

tikken. På 2,lle pl0,n i distriktet er det en stil som undervurderer 

massenes skaperkraft. Spesielt kommer dette til uttrykk ved at de 
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politiske diskusjonene og mobiliseringa av såvel medlemmer som uor

ganiserte aktivister ikke prioritores hoyt nok. Dette er et uttrykk 

for en borgerli0 ideolosi som ser massene som passive redskaper i 

klassekampen, som ser arbeiderklassen som en lidende klasse i ste

det for en kjempende klasse. 

irsmøtet slo fast at det nå or partiavdelingsstyrene som er det av

gjørende leddet for å styrke den politiske ledeksen. Uten at de kan 

legge opp politiske diskusjoner og sikre at medlemmer oe progressive 

blir aktive deltakere i det politiske arbeidet, så vil partiets poli

tikk bli en stivnet parodi på kommunistisk ideologi og politikk. 

nerfor er det nødvendig å styrke stilen med vel forberedte og grun

dige politiske diskusjoner som gjør massene i stand til selv å gripe 

don politiske linja oc føre don aktivt ut. Lik~ens må en bekjempe 

stilen med å gi byråkratiske beskjeder i stedet for å lage aktive 

lokale politiske ~nheter. Det gjelder såvel i partiet som i fronter. 

Det står fortsatt en del motsigelser som gjelder prioriteringen av 

lokalt arbeid. Noen kamerater mener at dat blir for mange sentrale 

oppgaver, slik at en ikke får mulighet til å reise lokale kampkrav. 

Andre kamerater mener at de sentrale oppgavene på landsplan, som 

streikestøtte, valgkamp, anti-imperialistisk arbeid etc., også er 

noyt prioriterte lokale sakor. Derfor mener disse at on må priori

tere disse sakene foran lokale kampsaker vanligvis. Egentlig reiser 

vol denne motsigelsen sporsm&lot om vi skal avgrense jobbinga etter 

"kapasitetskrav" ell0r om vi skal se pA hva som er nødvendig å gjø

re-ut fra de kravene som klassekampen stillor til oss. 

Frits i DS. 
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