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Fl't-a. du. få,:- dett·e numme:t>et av Kamp og Seie"t' og'.f:t-am 
t 'il valget hat> pa:t>tie.t en y.ttel:'st }iektisk tid. Rett-saka mot· 
Wollebekk. sta.-tå't' 17.8, 21.8 o.g 11.9 e:t>: dage:t- som skal. 
mat>ket'es, og 12.9 el"' det ~alg• Det betyt> at det blit> en tid 
med hat'd kamp om viktige lli.hjet' i politik.keh, og kamp om 
metoden f'o't' å løse a·i sse sake ne samtidig. 

Tendensen.: i p~:t-tia:t-beide:t et':' f't-'amgang i å løse slike sakei-· 
.samtidig. Men de viktigste feila e~: Fot' seint igang - så 

. det bli-r mye mas, :f"O:t> snevet> mobilise.-in,g av massene,. mye 
by-råkt'ati oginte:t>nmøtet' istede.nfot" massemobilise:r-ing, og 
viktige polii.tiske motåigelse:t', sæt'lig på d:et nasj'onale 
spøt>smålet og boykott. Fot' å nå f'°t"'am må vi de~f'o:t>· sette inro 
k:r-efte:t> fot> å ~ disse motsigelsene. 

BARE EN OPPGAVE ER HOV~DOPPGAVEN 

RV e:t"'· pat'tiets hovedoppgave til valget. Det bety'l'' - f)..om 
Mao slå:t- fast at de and'.t"'e sakene et' u.nde:r-o:t'.dna dette. Vf 
skal følgelig at'beide fot> en blc$.mst't'ende og livlig valg
kamp, måle t'esu.ltatet i stemme.'t'. Det kt'eve:t- pe't'sårnlig mob
i 1 i set'ing og kamp fot' å nå u.t. En vikti.g fo:rm fol'.' "skju.l t 
boykott" et' å glemme at RV et> vikti~st. Vi'.må hpld~ helt 
klart at det ha.-e kan være ~n hoved~ppgave.Ellers roter vi 
oss helt vekk'.. 

HVA MED DE ANDRE OPPGAVENE? 

D.e andl'e ·sa.kerie skåi også løses~- Den beste måten å f 'å d$:tte 
til på er et~er vårt ,syn å knjtte dem til hovedoppgaven. 
Ikke slik ·at alt gjøres i RVs regi·; men at RV-at'be.idet 
legges opp slik at .det hjelpe:t' de and:t-·e oppgavene. Det nul 
sjølsagt settes av noen kad1"e som jobbe't' ba:t-e med 21.a :~tc, 
men ogs.å hovedtyngden som jobber mett RV k"ruistøtte opp. 
Før 17. 8 ·- må en f.eks b"C'u.ke st't'eikeh på No"t"sk Champig-non som 
eksempel på de borge:t-lige arbeide:t-i~rtiene, eksemp~i på at 
de demokr~tiske lovene :t-ommel"' bol'.'gerdiktaturet osv. 
I tida fø:c- 21.8 må en trekke fram kampen mot supe't"makteæ., 
Be:t-it Ås og Mart:{n Gu.nnat' Knutsen osv fo1> å vise at disse· . 
pa:c-tien.e er. råtne~ . at anti-impe:i-ialiste:c- må bryte med dem. 
Før•ll.9 ml en diskute:c-e Chile som eksempel på at den 
11 :f't'edelige veien til sosialismen" føl'.'e'l' til nederlag, at 
Allendes linje ville ~ørt til diktatu.r av Sovjet-typen etc. 
Alt dett~ er RV-oppgaver -oppgaver u.t over fronten på 
hve:t- dag. Og samtidig gir det gt>u.nnlag fo-r å p:t'opagande~ 
sæ:t's viktige side:t" ved RV so.m 't"eVolu.sjon og sosialisme. 
Altså: Holde mye vekt på RV , men søke å støtte seg på de 
undero:t'dna.oppgavene. 

SETT· IGANG! 

Dette k~eve't' plan. Fo~deling av kadre og fordeling av 
krcftar. Skal vi makte det må vi raskt sette a:t'beidet ut i 
livet. V.i må følge Map 's anvisning om å ha en lllJl!J!lhoved
oppgave, og samtidig spille med 11 ti finger" fo:c- å få til 
de and~~ sakene. Vi må væ't'~ pJ vakt mot den skjulte boy
kotten ·_som ligge-i- i åla RV ligge mens en kjø:c-e~ de and~~ 
sakene. Vi må fai-ge sta-i-ten\ på denne høsten 't'ød! 

på oppdr-·ag :fot- DS/ AU 
Svein 
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·-.; ·oPPRoP ·,Tii AL~ · MEpt~!•rM~R oM 21._;,Au,G_us~: 
Karie r å te'r~ ·. 

Det er nå knup,pe 3 uker i g jen til 21 ~ august. Både DS's 
nrbein .' til nq ...::· og ne r apportene ··vi' har ·fÅ.tt inn om a rbeidet 
i avdelingene fortel:J_er oss ·a t ::,. ituas joneri er kritisk. 
Det er nerfor nødvendig a t ulle rienle□~er i nen tida som 
er igjen kaster seg ut i nobiliserin,~a • 

. , ·,· 

Glør.1 ikke de ·pali tiske c:1 i s lQ1s jonene • . ., .. 
' ; 

Det finnes, ·s 8: .. l angt vi ko.n se ,. e~ s terk tendens til ikke 
c!t rli skutere net politiEk e grunnlaget for 21 auowt. · Vi 
må Rl h f as t a t uten a t vi sjøl er PlObilisert og kon eolidert 
politisk, og uten a t vi ., n~iyer en polffitiRk mobilisering 
av maRsene vil dP. t etter t tll Eirmns~mlighet bli tilbakegang , 
og ikke frmrigang 21/8. 
Derfor mi tii alle sette oss· inn i og stuc~ere parole- grunn
l ~get og oppropet. 
De diskusjonene so~ er opp summert til nå viser a t vi 
spesielt vil møte motsigelser på: 
- Hvorfor reise paroler mot begge supermaktene? 
- Hvorfor støtte ne øst-europeiske a rbeinernes kamp for 

sosislismen? 
- Hvorfor trekke inn Sva lba rct i parolegrunnlaget? 

DS vil minne ori a t ~et er nirektiv om ikke å gf!t inn for 
noen foran(1ring av parolegrunnluget, men DETTE skal ikke 
bli noe a rgument for ikke å r: iskutere det, tvert i mot. 
Avvis all byråkratisk tenking i Plobili seringa l 
Alt for mange kamerater tror a t mobilisering av mussene 
foreg~r g jenn om ulike komiteer og bare ~er . Vi oppretter 
en komite - og vips - s~ er problemet løst. kll erfaring 
viser i n1irlertid nt e1ette er :fuil.aktig , b_vråkr8.tisk tenking . 
Ko~binert rnen tennenser til å aelegere bort Llnsva ret for 
store og viktige oppgaver til enkeltkamera ter, utgjør 
nisse feila ei a lvorlig hinrrinR i masseM~biliseringa . 
ej~llea.gt. skul vi ha en hTe i og s l agkrafti g 21. . august-
koP1i te F men f ør s t n g, r a lle ne o.lemmer av partiet og RU/:NXS 
r!river mobili sering blant sine a rbeinskamera ter, skole
kamer a ter, familie.og an0re, først da kun <let bli en virkelig 
bevegelse. Derfor kamera ter, sitt ikke nå og vent til nere 
f å r beskjed fra fraksjonen i 21.august-komi teen on å starte, 
jobbinga med 21/8. Sta rt idag! Sett dere konkrete rn11-
s ettinge r og kust dere utp1 . 
RV- eller 21.august? 
Endel kamer a t e r stiller seg dette spørsrnAlet, og dersom vi 
ikke t a r opp og løser dette spørsmålet vil net utvilsomt 
hindre oss i a rbeinet. En viktig del av RV ' s progra□ er 
kampen ~ot inperialis□en/sosialimperialis~en. Mobiliseringa 
til 21/8 ( og til 11/9) er oerfor helt sentra le i RV' s va l g
kamp .• Og stille spørsmå l o□ enten/eller blir derfor galt. 
Alle kamera t er som jobber med RV ska l jobbe Pled mobilisering 
til 21 /8, og a lle kamer a t e r som ska l nobilisere til 21/8 
skal jobbe for a t folks s tøtte til d~t tsjekkos lovakiske og 
polske folket og motstann n ot all i mperialis~e utvikle r 
seg til Rtti!)tte til RV' s revolusjonære politikk. 
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KF1.mer~ter, lR oss bruke 0 E" s1 ste Ukene ti 1 å trekke tusen-. 
vis :=tv fol'k inn 1 cH skusjon om . forhola·a 1 Øst-Europa og 

1mper1!:'111smen. 

Arr~nge~r pl·B·k~t-8ksjoner og 1Øpesec.ic"elutcel1ngert 

D1skttt8r 'på. jobben·, gå på husbE>sØk! . · 

.. 
FRf\1·1 FOR SLAGKRAFTIGE MARKERINGER 21 • AUGUST t 

FRA,M FqR ET KRAFTIG HAN·DSt1\G" TIL FOLKA · I ØST-EUROPA t 

KAMP MoT DE TO SUPERMAKTENE USA OG SOVJETt 

.. - På oppdre.g f:ra DS/ 011 ver 

' 

. I· 

-'i : 
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OPPSUMMERING AV 1.MAI-ARBEIIJET I DISTRIKTET 

·' ·. ·· · Denne oppsummeringa er skrevet av en kamerat på oppd~ fra .DS/AU og etter 
~:retningslinjer som er godtatt av DS/AU. · Men oppsummeringa i seg sjøl er 
verken' diskutert eller vedtatt av DS . 

KflJil.erate~e oppfordr~s til å studere oPpSiummeringa pøye, og ikke brenne inne 
med kri:tikk eller uenighet, men å sende denne "til DS (lever ·den. til styret) 
eller, ved å' sende ~nnlegg til tos . Oppsummeringa peker på alvorlige feil 

, P~ flere områder som det blir viktig for oss· ~ korrigere . · Dette er f ei~ 
som ikke bare vil slå ut , i 1.mai-arbeidet til ·neste år , men som også vil 

· slå.-:tit··rannen ekstern vikrsoml"let . Vi har alt sett noen av dem i valg
arbeide~ . 

·Denne oppsummeringa kommer se~t, men den store oengden av rapporter som 
måtte gåes igjennom, gjorde at vi ikke klarte å f å oppsummeringa ferdig til 
:forrige rutine . Det store materiklet somh&.r·loornmet inn fra avdelingene, 
gjør også at denne oppsummeringa ikke kan få med alt. Vi må nøye oss med 
å 'trekke ut det ·som ser ut til å ·være de .. viktigste eI_;faringenc , og analysere 
nilsse. De".; kan derfor være viktige saker som· er utelatt eller uteglemt , og 
dette er også. en grunn til a·t opps'Ummeringa må leses med kri tikk~ Er det 
.de Viktigste . erfaringene som er trukket ut, og .-trekker vi de rette konklu
sjonene a.x:. 4,~m.? ;o~i;~ _er spørsmål. som kamez:atene mJ. stille seg under lesinga. 

· * 

A. SJØLVE DAGEN 

.. Først litt otn de reint ta.llLlessige_ resultatene på 1 .maidagen. For hele 
...... :.. dis-triktet ·under· ett . var · det •·efi· :framgang i · oppslu-tningen i FFF~togene på 

.. 5,:.6 %. Det·te mener j~g er bra , me:i -samtidig må vi etter min mening slå fast 
at -~ct er· en motsigelse mellom denne 1ill~ tramgangen·og det som blei slått 
fast på et tidlig ti'dspunkt av ·sK, nemlig· at det i år var grunnlag :for stor 
framgang i oppslutningen om FFF. Dessuten er ·aet store ulikheter fra stedt 
til sted . Dersom vi bruker det snmine kriteriet for framgang/tilbakego.ng som 

· .4: •. den ;fc;,reløpige oppsUDI:ileringa i juni-.TF, viser det seg at 4G'}h o.v a rronge
mentene v&rc hadde framgang, 25% hadde stagnasjon, 25% h~dde· tilbakegang 
og 1Cffa var nye arro.ngeraenter. Dette er noe bedre .enn lo.ndsg}ennomsni:ttet 
ifølge den sa.mme nr.tikkelen. 

Kari vi trekke· den konklusjonen at SK vurderte·· si tua~jonen alt for optimistisk 
dl>. de påsto det vo.r grunnlag for stor framgang? Jeg mener nei . For det første 
var det et s ted som hadde stor. framgang hos oss,.på ikke mindre enn mellom 
20 og 35 %. mer enn i fjor . Fo~ det. andre kan vi peke på helt klar e årsaker 
til framgangen på dette og andre plasser, og på tilbo.kegangen eller stagna-

·. ·sjbnen andre steder. Dette vil jeg• ko:cime tilvake til ett erhv.ert nedenfor . 

De store forskjellene som or fra sted til sted , gjør oppsttmmeringa vnnskeli
gcre . Men på den andre sida setter det oss i s tand til å trekke konklus j oner 
om årsakene til franga.ngen og tilbakegangen, fordi vi kan se på fo~skjellen 
i jobbinga fro sted til sted. 

Np.r det ,'gj elder pnrtiO.r!fillgem,errten:e ·_on· 'kvelden, e~ ikke birdet så_ ln:o. Her 
er det ned ett .uimtnk prega nv _sttignasjon bg tJl dels ·stdr tilb~kcgting. Men 
:rapportene V!lr monglefu],!C: . nfu.' det ·_gj E?lder po.rtifestene, så jeg kan ikke gi 
noen fullstendig over..sikt_ • ·· · ' · · · · · · · · 

Til slutt titt on DNA/SV/NKP- arnµi.gementene . Også hor er rnpportene mangel
fulle, særlig når det gjcl<)."cr to.lin. 'fro ifjor • .M~n vi må_ slå fti.st nt disse 
langt· fro er døde hunqer som knapt . . klarer fl.. st~lle :fla.ggbo_r gcr på 1 "ran.i . 
Noen stedo_r. hnrde flere i ·tog enn . _i fjo'i::, o~ ,harc,gså ha.tt tog il.ed stor opp
slutning på ste.der der. det ikke vo,r. :tog ifjor~ Etter det .jeg hc.r oversikt 
over, hadde de sD.L1lllenia.gt · omtrent like ,_mnge i sine tog som det gikk i FFF
togene • . Dette viser a.t også dissEi' IO.rtiene kan stille a-mge og D!hbilisere 
en del folk når. de vi'rkelig legge·:r;- ,.seg .}._ ~~an .i et 'vo.lgår. S& de nv oss son 
har ·gått og flirt o.v o.t SV og D.NA · sløl :):.u~e . tog, .eller gjør _de t før . andre 

. viktige dnger som f . eks . 11,. sept .. , . b.·ø:r t~rke velde den nir~il med det s:i..r.ime . 
• t "' I 
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B. INNRETTINGA .AV ARBEIDET .. 

Innrettinga av arbeidet har de uller fleste stedene vært i overensstemmelse 
med direktivet frn SK: Mot arbeiderklassen, ungdommen .og den progressive 
kvinnebevegelsen. ·De uller fleste stedene har dette blitt fulgt opp i praksis 
ved et det er oppretta grupper p.ii disse områdene. I tillegg er det mange 
steder blitt orgruri.sert boliggrupper eller -komiteer. Men innrettinga og 
oppretting av grupper en en ting, jobbinga i dem en annen. Her er det store 
forskjeller. Siden avdelingene ikke har neldt fra om antall deltakere i de 

• forskjellige seksjonene i toget, er det vanskelig u trekke sikre konklusjoner. 
Mange steder hnr ·o.vdelingE?ne hc.tt store vansker r.:ied å få de faglige gruppene 
til å fungere, den ronglende innrettingg mot arbeiderklassen i pro.ksis er 
en av· de store svakhetene ved jo•bbinga nesten alle steder. På den andre sida 
ser det ut til at der dette hnr lykkes~ har det vært tim dels stor framgang• 

Når det gjelder kvinnegruppene er jeg på gyngende grurin, L1en det ser ut til 
at dis$ mange steder hnr vært utel~ende KF. I det hele tatt yirker det 
som vi ennå hardårlig grep om forholdet KF- FFF i prqksis, og det er vanskelig 
å spore noe. syste:ootisk aro.eid for n bygge videre på jobbinga. fra s.riars i 
FFF- arbeidet til . kvinnegrupp~ne. eller KF. · 

Flere steder- sto det en feil:iktig linje i paetiet i begynnelsen av 1.mai
jobb::i.nga på at det ikke skull~ opprettes egne ungdo~sgrupper i boligområ
dene . Denne feilen blei .korrigert etterhvert, men oo <let feilakt;ige synet 
p~ ungdommens særegne problener og viktigheten av å reise kar:lpen blant 
ungdonsnaasene, er den korrigert1 Som helhet var det noe større framgang 
blant ungdoillr.lcm enn for FFF totalt, nen forskjellen er li ten. Viktigere er 
det at~ fleste plassene .Yfil:_ det ikke ™ :frn.ggnng blant ungdonnen ,i. M, 
hele .tatt, det er noen få plas~er sora· drar opp total tallet. Dette peker 
på at enten har innretting~ på ungdopoen ikke blitt fulgt opp i praksis, 
eller på andre feil i .r:10 biliseringa av u.ngdoI:lLlen. Dett·e spørsraålet · nå 
oppsuraueres .grundigere i ~orbindel:se med den neste ·årsplanen, der ungdoms-
arbeidet får en frantredcnde plass·. · · . , . ' : : . 

Jeg vil peke pil en viktig · svakhet til ved denne innrettinga,: ~ ~
iåperialistiske arbeidet faller.oelloo alle stol~ne. Det blir ingen særst.ilt 
jobbing ned dette onrådet . Dett;e henger snr:;:inen oed at det er uhyre få livs
kraftige anti- inperialistiske front~r L distriktet vårt, og er uttrykk for 
at vi hnr et altfor lavt nivå. på det antiinperialistiske arbeidet . 

Hovedkonklusjonen når det gjelder innrettinga er at den har blitt fulgt 
mpp ay. et stort antall grupper og lokalkom.teer son har vært innretta not 
arbeiderklassen, ungdor:rracm og kvinnene. Dette er det positive. Det .negative 
son nesten alle oppsumnerer, er at innrettinga .. not arbeiderklassen har vært 
for svak. Her er det grunn til å rope et· nlvorlig varsko not et farlig 
høyreavvik. 

C. MASSEMOBILISERINGA 
På dette oorådet er det.tydelig at .det er to linjer son står skarpt rot 
hverandre. En som fører til frru:igang, og en sou fører ~il stagnasjon eller 
tilbakegang. Hva er det son .kjennetegner disse tål linjene? De slå.ller seg 
fra hverandre ved en .lang rekke _delspørsnål. .Her .er hva de fleste avdelingene 
oppsur;Jnerer, og son ,tilsamen utgjør den feiluktigd linja i ma.ssenobiliseringa 
son står sterkt oonge steder og domnerer fUllstendig noen få plasser: . . 
Mange har ikke sett p.3. spøri;inålet on, pctodene for 1:m.ssenobilisering son noe 
problem. i det hele tatt; raen jobba ·neko.nisk etter det sar:irae opplegget son 
,ifjor. Dette. er en byråkr'qåi1>k feil, og den førte til at opprettinga av FFF 
mange steder blei en helt forraoll sak, ned svært få ·uorganiserte og uten at 
det blei nobilisert i det hele to.tt på forhånd. Så blir det nøte etter r:iøte 
ned de so.rane folka uten at .FFF-jobbinga. blir en bevegelse sou trekker stadig 
fler og fler ned. lsteden:for å,gå.:.tl.$. og gjb!.'e . uridcrspkelsc:i:tblnnt æ~ee~e, 
blir det en isolert kor.lite son sitter på .ka.nraerset og lager lokalparoler for 
folJc, Isteden for en komite . soµ legger ve~t på å aktivisere og utvikle de
uorganiserte pali tisk, bli:( det e~ koni t~ der jo bbingu blir nonopoliscrt i 
ledelsen og der uorganiserte ikke får o-ppg~ver, og ikke får være oed på 
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" å diskutere politikk. Monge ho.f også gjort den erfo.ringo. o.t ~olk son de 
hnr "mobilisert", ikke_·konner på raø.ter likevel. Dette peker på o.t rnobi" 
liseringn er for grunn. :Bare en person sie'r hnn sko.l komr.ie på et tlØte, er 

--vi ··fornøyd., . uten · ti. le'gge · vekt· på å utvikie vedkot1r:1ende politisk, sette han 
i: stund tilå møte "den hetsen hrui·vil nøtc og til å nedkjempe den borl!!jerlige 
linja hos seg sjøl.Istedenf'or å mobilisere folk ut fro deres egne erf'o.ringer 
og deres ,eget nivå,- på de so.kene de sjøl ex oppto.tt nv, og sette disse i 
so.rumen heng r:ied platforr:in til FFF, stoler vi på deres nlnene poli ti'ske nivå. 
Følgen e.r nt Vi .ikke .mobiliserer der.i son er mest lroopvilligc, men bo.re dem 
son er våre meroøste synpntisøror og son flyter på et n.lment politisk nivå. 

Son sagt · er dc{tte sunm.er1 o.v oppstmiaeringene til de flei,te nvdelingene . Men 
· noen oppsUP.Jmerer også den andre linjo. for mssenobilisering: De hor sett p& 
msseoobiliseringn soå et problen og diåcutert det konkret. De hn.r mbili
scrt på loknle knnpso.ker, og o.ktivsert de urogo.niserte son e.r trukk;et ned 
i FFF-gjenger. De hnr lagt stor ~ekt på å jobbe ned lolb.lpnrolcr og lokale 
knnpso.ker og utvikla nye nktivister gjennot1 dette. De h;,r fulgt opp disse 
med tilbud on sirkler og verving. 

På grunnlng av rapportene kon det -trekkes en genske klor konklusjon o.v dette . 
Der høyrelirija ho.r vært hovedsida, har det blitt stngnasjon eller tiltluke
gang i oppslutninga oo FFF~toget, Blant de avdelingene son hnr jobba. etter 
den riktii:se linjn, er det noen son hnr hatt fraogo.ng. Dette viser o.t spørs
oålet on nasseL10bisiscringa i~e er n.lt, det er også nndre so.ker (son jeg 
kol'.JL1er til) son er viktige~ · 

Hvo. er det son ligger bn.k d~n feilalctr.i:ge høyrelinja i rnssenobiæiseringa? 
Jeg nener det er gc.nske klnrt nt det e:r- et syn som går ut p& nt vi er heltene 
og at nassene er "kjøttvekt". Mod dette nener jeg o.t vi ser på nnssene son 
folk vi nobilisercr hver gn.p.g _vi.' trenger _dei:i .sou kjøttvekt i arro.ngenentenc 
våre, det være seg tog, nøter·• ei],cr o.nn_et. Dette er et klart ideologisk 
høyreavvik son je© .trur vi- tlå k~rrigere bnde ved skplering og ved lo.ngt ner 
konkrete diskusjoner av metoden~ for nn.ssenobilisering og no.sseo.rbeid , 

D. DEN LOKALE KAMPEN 

Ogs& her er det to linjer son står klart r.iot hverandre. Den ene linja har 
vært n nobilisere bare p& hovedparolene, og i pro.ksis (eller til og ned 
i prinsippet) kreve at folk ro godta. hele hovedpnrolegrunnlaget · til FFF før 
de f:3.r være ned på jo.bbingu. Loka.le pnroler blir· helt· underordntl., al.raene 
og kanskje gærne foll?di de blir lagd av en isolert liten gruppe. D~nne linja. 
har stått sterkt, og det har rajl.Jtet hard kru;ip til flere steder for fi ned
kjeope deh. Hvo. vo.r linja fra. partiledelsen? ITF for · januar blei den frar:i.-
1.agt slik: 11Å. legge vekt på lokale do.gskrav og r:.10bilisering otter rnsselinjas 
prinsipper er ei forutsetning for. frongang for klnssekaf.lptogn 1977. De son 
bryter ned sl1ke prinsipper for arbeidet vil ikkef'å fro.ngn.ng, nen oppleve 
sto.gna.sjon eller tilbakegang. li . 

OppsULJDeringene viser helt utvetydig ut dette var :t;iktig. De stedene det 
har vært lagt hovedvekt på & ta utgangspunkt i den loka.le kanpen og drive 
den viddre, hnr det blitt f:ro.r.igsng.i oppslutninga oo FFF-toget. Forn drive 
lokal ko.np frar.ign.ngsrikt, nå en -beherske oedlodene for nasseo:rbeid, og en nå 
ha et korrekt syn på mssene son de virkelige heltene. Derfor-blir konklu
sjonen så klnr. Linja ned hovedvekt på lokal knt.1p h~r ho.tt fra.ngnng en del 
steder , uten at noen koo oppsuonere noe ·gjennonbrudd for den. ·Dct er derfor 
langt igjen, og vi nå spørre -oss sjøl hvor hovedsvakheten 1:igger. 

I likhet filed flere 4vdelinger mener jeg den ligger i dette: Det er ikke nok 
å blåse liv i den loknle lro.r1pen akkurat i tidn før 1 ~rmi, og så la den for
falle resten nv året. For å fa, 'et virkgelig gjennombrudd, n:5. den lokale 
kaopen drives pele året, på larig·sikt og ·oed strategiske perspektiver. Her 
trur jeg det står et stort og farlig aVVik i distriktet. I tillegg Då vi 
bedre det politiske og det orga.n:i.satoriske grepet vårt or.1 den lokale kar;ipen, 
Dette er den· ene hovedkonklusj:onen i 'de_tte avsnittet ~ · 

Det viktige--te onrådet ~or den. lokalekar!lpen er arbeidsplassene og fagbevegel
$en. All~ avdelingene, boliglag såvelson nrbeidsplnsslag, oppsunnerer dårlig 
grep oo den ]?t:i: faglige oppfølginga av FFF-arbeidet. D

0
t gjelder både innret-
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tinga rJOt arbeidsplassene hos boliglagene og J2!1_-arbeidsplassene hos arbeids
plo.sslngene. Dette betyr ikke at alt er helsvart. Men det peker på et oraråde 
der det er særskilt viktig å n.nalysre høyrefeila og treffe tiltak for korri
gering. Det var problemer ned å reise km.lp på det nassene på stedet er opp
tatt av, og & knytte de loko.le lfonpsakene til hovedp8.rolegrunnlaget til FFF. 
D

0 
tte _henger saf;)Uen ned dårlig po°li tisk diskusjot). ·og politisk rilObilisering 

i FFF. Flere steder klarte ikke kanoratene å få tatt opp spørsra..-Uot on til
slutning til FFF i fo.gforeninga, på· grunn o.v unnfallenhet overfor arbeider
aristokrutene clleraav andre 5.rso.ker. For boligiomiteene korJLJ.er det i tillegg 
at de i liten grad klarte & rette o.rbeidet sitt inn not arbeidsplassene i 
onrådet sitt. Dette er den andre hovedkonklusjonen i dette avsnittet. 

E. ORGANISERINGA AV FRONTEN 

Rapportene viser at dette er et stort problen son vi har d&rlig grep on. 
Det er en rekke skadelige tendenser son har ko:onet til syne. Probleoet 
oppst&r ved at det de fleste stedene har vært en rekke grupper og under-
konti teer snut en sentro.l FFF-komite son .har skullet oobilisere til det 
sar.:u:ic FFF-arrangeraentet. ,DS/AU ne.dlljatlpa en feilaktig linje på forholdet 
r.1ellon den sentrale FFF-~oniteen og lokalkor:dteene, og slo fast denne linja: 

''Den sentrale FFF-kor.ti teen · skal ··være po•li tisk ledende overfor lolæ.lkoni teene. 
Dette gjelder mssenobiliscringa, de politiske linjene (parolegrunnlaget) 
og de organisatoriske linjene . Den sentrale FFF-komiteen nti. jevnlig dis
kutere og oppsur:ioere erfaringene og ,raotsigelsene i lokalkom teene og on 
nødvendig gjøre .undersøkelser ell er .ff.i. rapporter. Den r.lå spre gode erfaringer 
til ·hele fronten, hjelpe loknlkorai teene .. til å løse, notsigelser son dukker 
opp, korrigere feilaktige linjep, sikre at llhuller11 i mobiliseringaarbeidet 
blir tettn. 1 osy. Men selve_. masse.raobiliseringa skal først · og freust skje i 
loknlkoni t_c_ene e~ter do retningslinjqne so111 .partiledelsen har trukket opp." 

·• Saratifil.g blei det ad.,:,.art not byrukrati" i fmnten 1, eig det blei slått fast at 
denne linja "er viktig for å sikre politisk enhet i fronten, en ledelse 
for fronten, og for fi skolere og utvikle r:in.ssene i fronten"• -

Jeg trur vi nå slå fast at vi har gjort store f:ro..~skritt p& dette onrådet, 
nen at det ennå erlanet igjen før vi ka.ri si at vi r.1estrcr disse problenene . 
De . feila"ktige tendensene son har vært nest frautredende, har vært r.ionopoli-

. seering nv FFF-styr0t, d.1rlig kontakt ned gruppene· og særlig ned "utkant
gruppene" , byrå.km.tisk ledelse av FFF-koni teen og o.t dens entrale FFF-
koni teen -ikke.har klart å bli politisk ledende~i fronten. Mn.nge rapporterer 
om svnkt mssea.rbeid hos ko.o~rntene i den sentrale FFF-kor.ti teen. Dette er 
et alvorlig brudd ned prisnippene for r:nsselinja og Då kritiseres skarpt når 
de_t. · forekoor:1er. De kanero.tene soo nonopoliserer og forsønner nassearbeidet 
sitt,· nå fri hjelp og veiledning til -å bli klar· øver feilen og til å korri
gere den~ Ser vi dette i a snnr:ienheng ucd det son blei oppsunr.1ert .-tmder 
n.vsni ttet on nnsserao biliscringa ,, så er det kl[l,rt at vi r:1i tq svært" al varlig 
p~ dette avviket. 

Nor det gjelder det økononiske arbeidet, hn.r dette vært bra nan~e steder, 
raed skikkelig grep og ned politisk propaganda' for nødvendigheten c.v sjøl
berging for fronten. Men andre steder har det· vært prega av spontanisne, 
oo.nglende budsjettering og underskudd. Dctfins også. stygge cksenJ_:lDr på. 
sløsing: Et sted blei det brukt 20 kroner pr. delto.ke~ i toget bare på 
o.nnonser. Det er IJO.ssGnes penger son blir brukt, og der fins det _ikke ubegre
nsa forråd å øse o.v. 

Et viktig spørsn:11 når det gjelder ogganiseringa, er on vi klarte å aktivisere 
1aassene i fronten. I en a!ittikkel i styrebladet for o.pril on no.ssenobiliseri
ngo. blei det hevda at derson antall -akilivister ,i FFF var nindre enn 5C% av 
n.n tallet p:'i de-1 take re i toget i fjor, var det fare på ferde , og at fronten 
do. jobba al i;for snevert. Styret i en avdeling r eager-te på ætte tallet, og 
nente det var s& urealistisk at det virka not sin hensikt. Jeg er ikke enig. 
~~.nge nindre steder hadde tog ifjor ned fra 50 til 80 deltakere. På disse 
stedene var det stort sett ninst tre grupper. Er det da ur:i,nelig & sette 
10 til 15 aktivismer i hver gruppe soo ninstetall for antall aktivister? 
Jeg nener ikke det , ut fra det son er oppsurIDert' foran. P:S. de ·større stedene 
er det vanskeligere ned oversikten, nen jeg kan ikke forstå at det er noen 
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grunn til t,. stille lo.vare a 1lsetting der. 

F . P.ARTIETS LEDELSE 

Alle veit at pnr:tiet er drivkrafta bak opprettinga av FFF, parolegrunnlaget 
for fronten og linjene fur jobbinga . Men hvorilim er det, er partie t ogsn. 
ledencle i 2, sette disse linjene ut i livet? Og hvordan utøver partiet denne 
ledelsen? Her h ~r vært en del skadelige tendenser . 

For det første h ::--± det vært en tendens til at partiet hnr undcrlo.gt seg fron
ten. Dette hcncer snnen n e-Hi tendensen til nn.nglende aktiviserine; av r:k'l.Ssene 
i fronten. Fronten h8.r blitt praktisk, rJ.cns p'.".rtil[l.get h; -,r holdt de p,)li tiske 
diskusjonene for ~e0 sjøl . 

Sru:incn ned dette har det vært en tendens til Dn.ngel p,'\. ledelse av fronten 
fm partiets side . Dette har først og frcnst arta seg ved at nnsvaret for 
FFF-arbeidet har blitt delegert vekk. I en cvdeling kjente ikke styret linj
ene for 1 . IJai-arbeidet, men overlot alt ansvaret til 1 . r.'lfli- ansvarlig . Denne 
tendensen h:::.r vært utbfedt, og tyder p.>l o.t d.}t i distriktet er e t alneri.t 
svo.~d grep on uetodene for k ollektiv. ledelse, CJ{!, li:wt nivu pl\. forsM.elsen 
av nødvendigheten ag partiets ledelse , 

. . 
For det o.ndrc har det arta seg ved nnnglend.e kontroll og oppfølging av 
arbeidet fro styrets side . Sto.l?-:r- sier at 11det er noen son tror at det ikke 
.skal nere til enn å utarbeide en. riktig p::>.rtilinje 9 forkynne den for ri.11 
verden, le~go den frari i forn av a ll.nenne teser og resolusjoner og vedta den 
enster.:oig- - sl', kor.mer seieren av seg selv, s r'l. og si autonatisl1:11 • Hvor n:mf,e 
av oss er det ikke son har gå.tt ned slike . ideer? Je~ 11ener at 1 . r.iai-arbeidet 
bar vist ut vAr forstAelse f or viktigheten nv det orgru1isatoriske arbeidet 
og partilagets grep on ledelsen av dett e , lim;er p:'3. et ~'-1 tfor lavt nivå. . 
Her trengs det b'1de skolering i t e orien og et bedra grep on L1etodene for 
kontrolr og oppføliging og f or fostring av kadre . 

Følgen av disse tendensene blei at elet vn r et problen for partiavdelingene 
å være politisk ledende overfor fronten og overfor de enkelte partikaneratene . 
Vi veit nolj: i teori·en nt partiets ledoJ.se er nøctvendig bil.de i dagska;1pen og 
i kon.pen for sosio.lisnen, uen det J:1Dll8ler ennu nye på ii fors tå hva dette 
krever av oss reint konkret i <le enkelte .sakene vi jobber ned. 

G. KAMPEN MOT REVISJONISMEN 

Jeg kan u·i;en videre sH1. fast at denne h nr ligget lavt de oller fleste stedene. 
Det har vært en tenderne: til il se p:"i. den son døde hunder som vi if·,._ke trenger 
ta alvorlie; . nest en ingen klnrte u f1 til konfrontasjoner eller jobba for 
dette. Enda kai~cratcnc visste fle r e steder o.t SV 9% sikkert ville lage til 
et tog, blei ikke dette tatt alvorlig før i den uller siste tida. Det blei 
li te kjør not t oe;cne deres . Det var en t endens noen steder til å frariheve 
parolefrihet OG reservasjonsrett son det viktigste skiihle nellon den og F:B'F, 
men dette ser ut til t, ha blitt ncdkj et,,p0. . 

Derinot va r det slik at clen propagandaen son blei kjørt not den, i hovedsak 
retta seg not parolene deres, · og ikke not det r evisjonistene stt:.r :for i 
pro.ktisk politikk. Dette trur jcc~ henger sar.:rr.1en ned ~endensen , nevnt før, til 
å bare jobbe ned lokale kar.1psakcr i tida f or 1 . nni i oc nec1 frykt for t\. reise 
kar.1pen Dot revisjonister og arbeiclernris t okrater i f ccef oreninc.;enc . 

Men den vilcl;igste svakheten nener jeg er at det ikke er noen ting sorl tyder 
på at km.pen mot revisjonistne blei reist i gruppene i ]'FF. Der burde vi ho. 
kjørt grundige diskussjoner ned nassenc i gruppene ou hvorfor politikken og 
parolene t il revisjonistene er borgerlig og reaksjonær og sette den i not
setning til politikken til deo son støtter FFF oe til parolene til FFF . I not
satt fall bryter vi ned linja on å. forakte fienden i strntegion , nen ta han 
alvorlig i taktikken. Sor1 kor:u::nmister nå vi ogs:'.\. l oc,;[.;e fr::i.n de strategiske 
perspektivene og lo0ge vekt pt n knytte lokale poroler og kaupsnk:er sar.1r.1en 
ned hovedparolene oe de str~tegiske perspektivene. Sjølsagt uten n blande 
dette sar¼Jen ned det politiske gru.nnlaeet for fronten. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020
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H. MOTSIGELSENE PÅ Pil.ROLEGF.llli'NLAGET 

Jeg skal ikke g:3. igjennon ele .-.1otsie;e lsene s on har blitt reist i detalj, nen 
prøve c. oppsunnere hovedsaka. Vi kan slii fast at ele fies t e r.iotsigelsene son 
har blitt reist, h o.r dreid seg on det nasjonale spørsr.1:llet . Dette noner jeg 
er alvorlig. Fur vi kan uten videre sl:i. f ast n.t clette konner til ti. bli et 
brennende spørsr.:iål i :'1.ra sor..i lcor.1r.1er, et spørsr.l.'.11 sor.i n.lle kor.Jwm.ister or, 
proGressive nå beherske. Her har borgerskapet, sosialdenokra.tiet oc revi
sjonistene svære horder av svin på skogen son de er livredde for at nassene 
skal avsløre . Hendingene onkring 17.na.i og delinga av Barentshavet og presset 
not Svalbard fra Sovjets side vise r vel dette klart nok. Utviklinga av de 
grunnleggende r.1otsigelsene i verden og perspektivet p å. i nperia.listisk ok:kU
pasjon og folkekrig understreker dette ytter ligere. 

Videre h 2.r de t vært notsigelser på parola on kobioppgjøret s on viser at vi 
trenger 1 bedre forst1 elscn v&r av clo.gskru.1pens betydning. Dette blir ekstra 
viktig tatt i be trakting av at distriktets sis•Ge beretning oppsw:inerer øko
nor,1stiske avvik på. en rekke or:mlder av jobbinga. vå.r . 

F<..;r det trec1j G nener j eg at DS kjørte ei gæern linje gjennon nesten hele 
{\.nai ... jobbinga ned fi undervurdere betydningen av det poltiske grunnlaget for 
FFF og de notsigelsne s on blei r eist p:1. det . Det blei lagt stor vekt pf\. 
spørsnål et on na.ssemobilisering og loka.le ke.L1psaker, ned det var en feil at 
dette trengte de politiske notsigelsene p:'\. parolegrunnlaget i bakgrunnen. I 
fra.ntida ;:tl vi l egge langt større vekt pA :1 l.ltvikle nassenc i FFF pali tisk 
og sette den ogsf1. i stimc1 til å. gå aktivt ut. r.ied politikken v å.r ned full 
tillit til o.t den er riktig og til a t de hnr forstt'd;t den sjøl. Dette er en 
opplagt foruteetni1113 forat den pro~ressive bevegelsen skal vokses& raskt 
sou en..11.ver kor]l_1un:t.st kan se at det 8r behov for. 

I• PARTIFESTEIJE PÅ 1 . rJAI 

Her har jeg ikke noe skikkel i g oppsur.meil?ing . Flere nolder or.: svak nobiliser
ing, og noen steder var det sterk tilbakegang i oppslutni!lf;Cn sex.menlignet 
r.1ed 76. Talen har av uango blitt kriisert for fi. være lite fencende og lite 
egna til fi vekke cntusiasne og verve flere r.1edler1r1er til pa rtiet. Jeg trur 
bå.de DS og de avdelingene det g jelde r nå. oppsu.·;1uere de tte skiklrnligere for 
r3. finne ut hvilke notsigelser det er son ligger bak. :i)et kan tyde p.'\ at 
partiet lar sec presse tilbake av hets 03 kjør fra bor6erskapet. Derfor 
nener jeg vi bør t a 2.lvorlie; på & finne årsakene til de feila son blei begå.tt. 

J. SLUTTORD 

I det foregå.ende hnr j ()g lagt vekt p:'.'i. fJ. trekke fran feilaktiGe tendenser og 
avvik på. de viktigste onrådcme . En kan derfor bli sittende ic;j en ned det 
innt:cykket at det er feil og avvik soljl don:inerer. Et slikt inntrykk nencr jeg 
ikke ville være riktie; . Alt i alt !lener jeg vi r.111 oppsunnere frangang på. 
1.rni og i jobbinga v!lr i FFF. Bf~de n :1.r det e,jelder oppslutningen or:; når det 
gjelder forståelsen OG 1:;repet v.3.rt ou de or.irt\.0.ene soiJ. har blitt trukket frar.i 
her. Dersora det er slik jec; h:\per, at denne oppsunneringo. hn.r satt søkelyset 
på. de viktigste feilo. v5..rc og kon tjene sor.1 et grunnlag for fi korrigere den , 
tn.æ jc~ derfor vi ha r rett til å. være opti nistiske ned hensyn til fro.r1tida. 

Vi ser hvordan 1.nai-jobbinga har vært prega av kar~pen Dellon on korrekt n-1-
linje og en noderne revisjonistisk høyrelinje på ane orirf.\.denc . N':\r vi skal 
jobbe med å korricere f eila og avvika, Då vi holde fast vea denne hovednot
sigelson og stre be etter 5. finne ut ·hvordan h øyrelinja på ll e forskjellige 
orarå.dene henger sar:tr,1en ·ned de tre røttene til avviket s0,.1 vi har oppsunnert 
i den siste beretninga vur. 
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FL~RE. MÅ FØLGE OPPFORDRHTGA OM .Å' ARRANGERE MINI-SOMMERLEI Rt 

Avd.e.11ngFJ. vår sammen med RU, 'har R·rra.ngert m1n1sommerle1re 

de siste årene 9 så også i år. Grunnene til det er flere~ 

Vi legger minileiren før ele store s~mmerle1rene, men t 8r 

gjerne opp ele s2mme emnene. I år tok vi opp Imper1Al1sme 

. ·og krigsfe.re og folkekrig. På denne måten her vi hvert år 

sikre t at 8.lle har forberedt seg på de emnene som tas op på 

. df.' storeleir.ene •.. Leiren .blir også en prøve på den mobiliser

.: inga vi sjøl driver til de store sommerleirene. 

Vi får også svært. god 8.nledning til å · mobilisere til ele store 

leirene fra min1-leir~n . 

Videre- gir el isse arrangementene fin trening· i planlegging 

og t:1 rrangering ·av ganske omfr-ittende t1lt31{. Selv om forholoene 

ikkP er så store, må v1· likevel ·tenke på i ·· hove9sek elet samme 

som ved større le1re, f.ek~ •. mat, helse, .sikkerhet, ·kultur , 

idre tt, 1nnleclere og gruppeledere. 

Slike tiltak he.r også en egen evne til å sVPise ele lok81P. 

organisasjonen semmen, st'yrke kollektivet, slik at leiren på 
. . ; ,, . ' 

flPre måter· tjen<?r Bridre ... f~n~sjone r enn '-a.kkur.cit leir 1 seg 

sjøl ~ 

Til dem som. syns elet .·høre s vqnskelig ut å gå på et slik 

Arrangement k 8.1: vi sf R.t elet er det. IVlen det er ingen" 

grunn til å l a være. Vå:re erfaringer e r at kVA.li teten på 

leirene har blitt høyere ,for hver· gang - både a rr:::imgenients

t e knisk og politisk. Til clem som trur At en så lokal leir 

ikke kA.n bli det samme som en stor leir, er dPt å bemerke 

at ved vår l01r 1 år lå kulturen på et mege t Jløyt pla.n 

(gruppeaktiviteter) og leire tten likeså. Også når <'let gjaldt 

kritikk. og sjølkritikk ble årets l e ir e·n meget stor suksess. 

Leir ledelsen ble stflt unaer meget 'hqrd kritikk og d e tte 

førte til konkrete resultater. 

Slike minisommerleire kPn også legge opp for å tjene anare 

' formål enn de vi Fl llerede h a r nevnt. F.eks. er dPt mulig 

å t n opp loka le pol1t1skP spørsmål, noe som e~ aktuelt 

utove r høsten i forbinc~else med .v a lgkampen. l! det er ikke 

for seint å a ~rangere leir 1 årt 

•· . SvP.nhild 
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.YÆ PÅ VAKT MOT NOEN VIKTIGE FARER FOR HØYREFEIL I VALGAFIBEIDET! 
• I .. : ' . . • ., . , ; , . . 

Det er noen motsigelser i valgarbeidet som jeg trur det er viktig og nødven
dig at vi tar alvorlig på. I RV-oppropet står det: ''Rød Valgallianse ser det 

· som; si optigåve· å støtte, ·utløse og lede kampen til det arbeidende folket i 
N.o;rge." På qe)'.l andre sida legger yi ikke skjul på at RV er en revolusjonær 
valgallianse, som ~år inn for reyolusjon og sosialisme, som går inn for 
proletariatets d:iktåtur,···:Begge disse sakene må. vi få fram i propagandaen 
vår. Dette kap. se sjølsagt ut, men det er ikke like sjølsagt når vi skal 
sette denne linja ut i livet i praksis. Hvordan skal vi kombinere disse to 

,sidene ved propagandaen var? 

om vi 11glenn:ner11 de revdusjonære perspektivene når vi argumenterer med folk, 
forfaller vi til økonomistisk dagskamp, og bidrar til å. gi folk ideer om at 
problemene deres kan eller må løs~s innafor ramma av det-kapitalistiske 
systemet. Om vi på den andre sida bare snakker om revolusjon og sosialisme, 
driver v:j.. 11yensi;re''- lrnmmunisme1 . som Lenin for lenge sida har avslørt som et 
høyreavvik. Jeg trur det er det økonomistiske avviket vi står i størst fare 
for å begå. I distriktets beretning blir det oppsummert økonomistis~e feil 
på flere områder, og mine egne erfaringer fra valgarbeidet understøtter også 
denne konld.usjonen. Det e~ ikke _så lett heller, f.eks . når vi snakker om 
oppsigelsene på EE, å knytte 'dette til spørsmålet om revolusjon på en slik 
må.te at folk griper d~tte .og skjønner a:t sosialismen er nødvendig. Arbeids
folk er interessert i spørsmålet om slhsialisme . ,Men sosialdemokratiets 
innsats i flere tiår har fratatt dem trua på den. 

Derfor mener jeg vi m5. starte argumentasjonen vår med de konkrete sakene 
folk kjenner til og er opptatt av, og peke på nødvendigheten av kamp mot 
borgerskapet og mot arbeideraristokrc:!,tiet. Men vi må ikke stoppe med det. 
Vi må. bringe dem videre, og forklare at f.eks. Tandbergsaka nettopp viser 
åssen kapitalismen~, at sJike ting~ skje om og om igjen på grunn av 
produksjonsforholda under kapitalismen. Ved å argumentere på denne måten, 
kan vi gjøre propagandaen for sosialismen og revdusjonen kokret og for
ståelig når vi knytter den til viktige og kjente saker. For ikke å falle i 
den grøfta som heter økonomistisk dagskamp , mener jeg vi må gjøre dette med 
alle de viktige ~-akene vi kjører på i propagandaen. 

Det er også en annen side ved propagandaen vår om dagskampen som vi må merke 
oss. Det er sjølsagt at vi skal støtte dagskampen, og det er. nok av eksempler 
å vise til som gjør det klart at RV støtt~r arbeiderklassens kamper . Men et 
revolusjonært parti og en revolusjonær valgallianse·skal også utløse og lede 
det arbeidende folkets kamper. Her stur vi også i fare for å gjøre et avvik: 
dersom vi unnlater å peke på at partiet nettopp går i spissen for å utløse 
og lede kamper. 

Dette henger eammen .med forståelsen for nødvendigheten~~ partiets ledelse. 
Denne forståelsen er ikke så høy .som den bør være i partiet, og blant massene 
er den sjølsagt enda mindre. Dette har bl.a • . slått ut i spørsm5.let.-om parti
ets ledelse av RV. Noen har motsigelser på at partiet skal lede RV, at RV 
ikke skal ha en egen ledelse utafor partiet. på lokalplane~. Dette tnå vi ta 
opp i RV-gruppene, diskutere hvorfor partiets ledelse er nødvendig , hvorfor 
det er viktig at . arbeiderklassen ,innser dette · 6~ anerkjenner partiets ledelse , 
og vise konkret i praksis at .dette er fullt forenlig med demokratiet i RV. 

Jeg trur diise motsigelsene er vik.tig~ å ta op~ :og diskutere åpent i parti
laget og i RV-gruppene, sjøl om de ikke har kommet til syne hos dere . For 
dette er obje~tige motsigelser,· de er tilstede i RV og ikke bare i parti
kameratenes hjerner . De er ikke løst sjøl om du sjøl mener d~ forstår · dette 
rett. Om vi ikke takler dem på den rette måten, vil de sikkert føre til høyre
avvik i RV- arbeidet . 

Til slutt vil jeg sterkt oppfordre kameratene i RV til å kaste Beg ut i 
underskriftkampanjen mot NRK. Min erfaring er at folk lett griper at dette 
har med demokratiske rettigheter å gjøre, og nesten alle slags folk skriver 
under når en forklarer dette skikkelig . Og glem ikke å prøve å utvikle 
diskusjonene videre til nødvendigheten av sosialismen siden arbeidere må slåss 
for demokratiske rettigheter under kapitalismen, for det har jeg "glemt" sjølt 
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FRA DISKUSJONEN , AV VALGLINJ~ 
Vår BVd,e lirig h a~ he.ft. e'n a{skusjon om valglinja . 

Vi .diskutert~· spørsmål'i3 · om partists målsetting, RVs progra.111, 
. . 

tit t a k og org8nisering 8.V va lgk9.mpen ~ . 

net kom fre.m licni ghrt og metsetninget' ·1 avc'lelingr:is diskusjon 

~m ·pdrtiets målsetting. Dette er ennå ikke evklart og a et 

er i kke full ~nlghet om hvilke m6tsigelsPr som kom fram . 

Tr~r-·1et er enighe t om 8t rlE't- blPi avslørt ic'lee r for å 

1nnsn8vre •.RV-fronten - ·1~PET som hg,r felles a t de t :-:1.r lett på 

hvor m:;:nge s'temmer RV kan få · og legge r størst iJE:'kt på 
01kV9.li t e tentt til 'a em som stemme r - dvs. a t bev1 ssthe t en til 

dem som stemmer teller inest. 
. . . 

DettE' kom fram i innlegg· om· å styrke parti et, men som ikke 

e.vgrersa mot å gjøre VPl gk ampen til en studie sirkel
kampBnje • 

.i. ! .... . ~ . . ' . ,, . . . . 

Det 'kom frem 1 kritikken av en av ava . medl. som ikke hadd e 

forbe r edt seg til diskusjonen og· som iKke viste noen inter

esse ell8r entusiasme for v a lgk.empen . Kritikken gikk på 
., 

8.t det il-rke ·v0.r r art a t interessen for va.l get va r l av så 

l enge ikke kameraten hadde noen perspektiv0r på va lgarbeid 

og At bØtemiddelet måtte være studie r 8 V prinsipp-preg. til 
p8rtiet og RF om v2.lget. 

Det blei hold t frqm a t denne kritikken samtid i g stilte krav 

om a t Alle som skulle stPmme RV måttE' være velcHg goct 

skolert og at ihve rtfP.11 de som skulle delt~ 1 v a l g1;, rbeio 
måtte ha stud ert mye og grunclig . Hvis ei sånn linje 

vinner fre.m vil RV-arbe idet bli s ekterisk. Det blei vider e 

kritisert innlegg som forsvarte å stille høyere 'kre.v til 

kommunister enn til uorg . når de t g j a l a t studier og hevd a 

a t det var uttrykk for id eer om å "kreve alt av kommun ist

ene, og ingenting av mF.1ssene ". 

Det v a r uenighet om RV kunne kalle s en front så l Enge RV ikke 

har lok8,l front-led else, diskusjon om hve som skille r RV og 

FFF. Kritikk av ideer om a t RV må bli en "snevrere" front enn 

FFF. Det ble i holdt fram at folk kan stemme RV uten å ha 

gått i FFF, uten å støtte proletRriAt e ts dikta tur . At det 

å stemme for mange e r l ettere ennå gå 1 tog for en brA 

politikk. De t ble i stilt spørsmå l : ~Hva sie r du til ei j ent e 

som e r mot 0.bortnemndene, som vil h e_ sjØlbe stemt Pbort? 
Sier ou ~~stem mr?~~ Først uenighet om dPtte . Noen var 

r edde for å oppmuntre illusjoner om pa r1Rmem~r1sk innsats, 
vi l~ t a range forbehold. 
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Så enighet om atetmåtte være _ .,riktig å s1 ~ 1' i)a er 

RV ekkurat noe for a eg. Ffe.p;~~-senfanter1e~·t'o·r.: ,RV . på Stortinget 
:· . : .. -._:- -: . •. . . 

,sk,~l. være, .mJ:d ,på å A.Vsløre .. s._ånn svinatl med. 1?ra1 _:kre.v som er 
. . ; . . . . 

reist 0v masse:bevPgelser som vi så DN.A. og SV gjord.e med 
. . . . . . . 

krBvet .om sjølbestemt _?bor_t. Du må stemme RV;e. _ 
-~ . . ~ . . -: ·. . . _.' ,.. , . : .·, · ... 

De~ e_:r:. enighet 1_ aYo. om 8t disse 1cl eene som v1 hB.r gitt eks . 

. på. ·her vil sne.vr0: inn fronten om de ikke b,11r kjempA. med 

. ~ ; . . . . ' . . . . ' 

gjennom clJ~l-c-~s)ol_'.'l • . M:ep de_t _er uenJgpet O"(Il hv.or. djuptgående 
og· om'ra.ttendø,. motsigelsene er,. '!1ct ei;- også ty:de_11g fe r e for 
~ • • , I • • • 

overslag fordi mange innlegg 1 diskusjonen kritiserte gærne 
. ~ • • I •· • • ~ ;, ' • • 

oppfatninger uten. å avgren..se seg mot Ancl r.e •. Det. blei under-
.. . • • j I • : ' • \ , • ' ' • • • • 

streka Rt det ikke ligger noen stor fare. i å gå for bredt ut 

i valgkampenj så l engP- vi holcler. fa.st på hvilkG grupper vi 
• • •• • < • : • • 

Ønske_r. ~ jobbe med. i h_ove_d s Pk :. Erf P~ringe.r fra annet front

arbe-.in · pekte likevel på f e il som e~ gjort med å. konsolidere 

denærmeste ._ og så le _deiµ sttt_e _der-: i c:,ette. tilfellet til 

det er på tic:Je å s_temme. _ , . ' :· 

:frft et. eyc'l. styre /valge.nsverlig 
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EN UNDFRSØKELSE 0~ BYR~KRATIET I NOFN A"T). 

I I 

np._,i;lH+. tPt.t 1_n_.L~)..§tt1:ret ', 9,vef'p_r noen avdJ'' for å ~art1e~ge" 
gpi_~~n av 'qfråk!a tt•·; Av~e1-1ngene flkk , prob;I.emsti l l).ng~nE>. 1 

f~_rv:~i P-n~ .. I?S .. p~uk~s .. °"~ .. , f-'\~ ,el1nger, p.oen - ~1f-ba kel1-ggemae -og 

_ :! < n.p,ein .._ fral'.Ilskre~p<?.,- , b9J.ig. og b 0d r.:;J,tst~g. : . · ·· · ;· , 

KRITIKK/SJØLKRITIKK. 
Kri t1kk/sjØlkri tikk er e t tE'knisk pun_~:·: ... 

" -G~:ne.rel t k ~n, vi_ .. oppsumme re l3 t l{r1 tikken er -lite Jrnnstruk:ttv. 
, ' i . -

Den, r ~ t .yElr seg: sjf:l0ent . utove~- å. kri ti se re møte/møte0pplegget. 

Og ?en.~a~g+pr \ ,~~or gran et ·po11tisk inn~olQ~ ,Dy.s. den 

~8ngle~rkon~~e t ~i~n~~t~1ng . på -~orr1g~ring. En gj~nnomgåe n~e 

sve.khet er a t. når. kri t1 kk bl.1r rei st .... og, HVoeltngen~ · komme r 
_ : •~ ,' ' • I ' • ' • • • 1 ,_.. .,. ' 

fram ti.l . K<:>J;r}ge mg~til t ~k, ~mui~rer ."·d~I?. i.. Ø;!:.'@~nisatori sl{e ne l en 

opp . Korrig~r1r.tg-4 bl1:r: .. 1kke · fulgt OPl,). :· ) .. , . ·, .. 

I e i avd eling blir kri tikken oppfRttA som surmFi.ga <;r(l}ps:tøt, 
.... · - • • • ,i .. -. • .. ....... • 

i e i enna e if9eling t a(i's ·.kr1t1~ken oftP :i'P6Jsar;i).:l_g, _, .f ·: · · 
• • • 9 - • • • • 

Kec'.l ~r en 1nnt.ar. •fQrsirn.:r;sholdnin,ger, og 9ppfr~tt~r.t lkke , ··• 
: . ; . .. ' . ~ . .. ' 

k:t'.1.~1.~~/~jØlkri tikk som ... e t :Poll tisk · -kamp"lrå,p~n-,. IJiot _gænJe- r, .-
~ . . ,. . . . 

I e i avc'l e ling blGi spesielt opport11_n1-smr-nf-I;P.mhevg. i · REf'dse1 e n 

for å t R kFtmp, r e c'l sel for å kr-1 ti~e.·r ~•:-zk 8me~t.er .i913' r ~a ·s-~·1-· ·--· - ·· ..... --- ..,. _ ________ ·- ... . -- ·- . ...... ... .... . . 
... ,.f-9;r å .ret s_e k~1:tikk av . .sentrJ? l E'. opplegg .. og u.tkjø·r. · · · ! 

S,j~lkr.1_t1:kk (or.ekq.mmer n e sten ,e ldrh • .K91JW1er ·oet sjØlkr1t'1kk, 

så e r det på et l P1.vt politisk nivå, ba r e ore, be.gru:nnD :ro:e~ · 

prPktiske vansker. 
. .. ' ' ;· .! ' 

A.n,sva rsfo;rd e line;;, kontroJ.,J.. , ... oppfØlg,ing-. 

1., 
;. ~ ' 

-· 2~ 
J . 

Ansvn.rsfr.:?skr1 v~lse-. 

Monopolisering_ . 

. . ;' 

Ikke -r app.orte;ring . (1nneil 1 .a.vn .·) 

4. Ingen oppfølging og kontroll av vedtBk, 

5. Svak k~.a e rfostring. ____ J__;...,:.;.~:~ _·_· " ·-: · ~: .• __ :.:., __ . __ 
DE' t _t e er 5 punkter. som .er g_.].~~momgåeno0 -.f.e il•; _-4.. a lle · ~nrde·ltnger9 

frAmskredne som t1.lbF-l.k:e-l1e;g_ena . .e . , Avd e ~:1ngt'ne .h a r . aldri hatt 

noen særegn e. d 1 skusjone r på _ -s_p~rsmålRt .. om . e~svarsfqrd-e.11-ng, ' 

og kollektiv l ed e lse . 

:: ·• r • - . .... •• • ~ ,. • 
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MASSEARBEIDET. 

A~rael1ngene h e.r t3fte g ode_ p9_11 tiske diskusjoner. Men her 
. ·~ . ( .• "':.' •-r . . . . . 

stoppe r a et ofte-: , med a lm~nne_. bppford ringe r . Det spriker 

meiiom teorien,-politikken og praksisen. Tendensen er å 

·· skille åe ;~~litisl5:e a~skusjonen ~ .fra spa:irsmål e t om 0en prakt-
j . • - • 

iske g j enno~føringa . 

UNDERSØKELSESMETODER ~ 
Ei avneli~g kunne oppsumme r e i:::i t <'le rre1.v un0 E> rsØkE>ls0r blant 

··m.2.ssPne når de s_ti_~_t~ · k r-rn1poppge.ver. Men ellers går · net i 

s a.mme spor som før_. _ Ei F\ydeling ville hoppe, ove r 1. mB 1-
. • r ; • . , • . 

di·skusjonene · og 'g å r e tt _på oE't _pra,ktisk(! •. Begrunnelsen vF:1.r 

a t "de tte veit vi jo ~ om fr8 fØrt . l..-mEJ 1 e r 1.mai u 13,nsett". 
. . • • ,. · •• , I' , ' . ,• ' , 

Meo e- i slik innstilling vil vi a l(lri kunne få framge.ng . ,•; . . ~ .; . . . . .. . ' 

blEmdt ma ssene. ( l es _Mao: Mr.1;;CQe ,- for le0 e ls!;:'-) . . .. ,. _ .. , 

DIREKTIVER. 
'f- . ;. ;" ·: , . _;, . • t .. _,' . 

. _. 'nette bl~i - ikke t e tt opp . 1,, -~1-le _ EWdPlinge r •· n i,re kti ve' r 
• • - , ' • , I .~ ' . • . . • . 

t as ofte på s·parket. D~ ~e fe~r e i:e s, lilf\n di.skµt:eres sje ld ent 
pol1.ti.sk. Kontr.ollen .m~.a ·at -~e c'l :lemmen ~ .følge r d 1:r-e·kt1vene 

• • • • ' • !_ • • • • • • • 

begmser seg til spørsmål om d e er fulgt e ller ikke. 

SjØlkri tik~ _fo_~ek~JnJDer 1 kke •~ 

KRITIKK TIL DS FRA AJlDELI~GENE 
Alle avdelingen e h9;r TJ:lange eks e.rp.pl e r på kri tikk som hi;i r blitt 

reist ovafor DS Feil.il.~s for avdelingene e r . ::;i_t d e f lest e- ikke 

blir b e sv~rt. 

RAPPORTERI NG TIL ns 
R~pporte ring til DS blir ikke løst kolle ktivt. 

for be tydninga e.v nøye r a pport skri ving e r , l a v. 

Forståe lsen 

Ei Avoeling 
• t • . . ' 

mente 8 t r apport-ering. 'v'9.r- e't"tnøc!ve 'a'ig~·ona·e:; .· .. E1 ATin9 avd e ling 

ser ikke seg sjØl som en de l av en h e lhPt_, men mener a t r0.p

portene bs re v a r for _At deres avdeling skulle få hj elp og 

r e ttle iing . 
- r • • ~ . 

KRITIKK A.V UNDERSØKELSESMØTEl\TF, 
Møtet blei t a tt svært godt lmot. Avdel1ngenP mente at sånne 

. . . : 1" ~ . . • ; . •.· ! 

møter hadde stor :ve~cH og VB.r e,1. :r;e:t;_t 1 meto~e i kampen mot 

byråkra t1 ~t. r.1ø't ~ne v a r lære rik·e og skapte stor .entusi a s me. 
' . . . ' . . ·, 

Avdelingene bør gå nøye gjennom nisse pun1{tene og undersøke 

hos SE'g sjøl om situasjonen e r c'len sF.>mme hos cere. 

Torste in. 
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TIL KAM:P MOT GÆRNE IDEER OM HVA HOVEDMOTSIGELSEN I PARTIFr ER 

I tida før det siste distriktsårsnøtet var det noen kane:re.ter son hadde 
ideer on at hovednotsigelsen i partiet går nelloo byrnkrati og sjoblong
nessige skriverier på den ene sida, og ei korrekt oasselinje på den andre. 
(gjengitt etter hukor.inelsen) • I beretninga til distriktet blir det derinot 
slått fast at hovednotsigelsen går nelloo "ei noderne revisjonistisk linje 
og ei korrekt i~rxist-leninistisk linje11 

( s. 55). I de diskusjonene soo blei 
ført foran og på J.rsr:1øtet blei den gærne nåten å stille hovedootsigelsen 
nedkjeopa - trudde vi kanskje. I så fall bør vi se å tru on igjen. For i 
det siste har det konr.1et to saker son viser at dette ikke er tilfelle. 

Den ene saka er artikkelen til Bo i julin1.ll'lllleret av KOS (On skrivestilen i 
KOS). Han skriver at han er usikker på spørsrn.:.-Uet on hovednotsigelsen. 
Men hele innlegget hans viser at han oener at hovedr.1otsigelsen ikke går 
nellom de to linjene slik beretninga slår fast. Det er dessuten nye son 
tyder på at han står på det gærne synet son blei referert ovenfor. For 
det første fordi han ser det soo viktigst å reise kar.i.pen not sjablong
oessige skriverier og ikke not det noderne r evisjonistiske avviket i 
pautiet. 

For det andre fordi han skriver: 11Revisjonisne oppstiir spontant i det 
koon.unistiske partiet når lro.nerater lar seg presse til & anta borgerlige 
standpunkter og, bevisst eller ubevisst, tar til å 1'tolke11 MLM for li for
svare den. 11 Han argur.1enter ned at r€visjonisnen oppstår son et resu.l tat 
av ytre press, altså at den ikke fins i partie t bestandig og overalt i 
forn av ei linje son st1r i ko.np not den 1::iarxist-leninistiske linja. Han 
ser ut til å nene at revisjonisoen ikke fins hos en ko.ncrat for kaneraten 
har blitt revisjonist. S1\vidt jeg kan skjønne, er dette det sanne synet 
son Deborin-skolen sto for i Sovjet og son Mao tilbakeviser i "On not
sigelsen11. 

Den andre saka er en rapport son en kaoerat har sendt til DS i forbindelse 
ned oppsunneringEI, av 1.nai-arbeidet, der han bl.a. skriver: "I en disku
sjon( ••• ) kon det til dels kraftige rJOtsetninger oo hvordan de feilene som 
ble gjort i forbindelse ned 1.æiarbeidet skulle beskrives. Sfi.vidt jeg 
sijønte, ble hovednotsigelsen beskrevet son byrtikratisering og rJOnopoli
scring i notsetning til en nasselinje. 11 De kaneratene son står for dette 
synet, bør ta for seg oppsuoneringn av 1.nai-arbeidet, og stille seg spørs
nålet on det er r.rulig 1 korrigere de feila son er oppsunncrt der ved bare å 
reise kanp not 11byråkratisering og nonopolisering:' og å forbedre nasselinja. 

Jeg r.lene r det er he 1 t klart at det te ikke gtir. Hva ned f. eks • det lave nivå
et på kar1pen not revisjonisnen, svakhetene i partiets ledelse, innrettinga 
på arbeiderklassen? Det er klart at a stille hovednotsigelsen slik disse 
l:a.neratene gjør, bare vil tjene til å hindre at det blir reist kaop not 
disse: avvika. 

Derfor er det fullstendig feilo.ktig å. hevde slik Bo gjør ut 11på bakgrunn av 
det jeg her har sagt vil jeg hevde nt du ikke har noe grunnlag for å stemple 
det faoøse forslaget til hovednotsigelse son revisjonistisk". Tvert iraot ser 
vi at s like feilaktice oppfatninger av hva son er hovedr1otsigelsen nettopp 
er et utslag av den noderne revisjonisiske linja. Derfor nå vi vente at 
de vil oppstå igjen og igjen, og aldri slappe av i kunpcn not slike ideer. 

Jeg nener at de kaneratene son står for dette feilaktige synet på hva hoved
notsigelsen og andre son er i tvil on det, oå. sette seg ne&og studere dette 
spørsnålet på nytt. Dcrsoo de fastholll.der synet sitt, Då de legge frar.1 de 
nrgunentene de har for det , slik a~ vi kan få en reell diskusjon on dette 
grunnleggende spørsn.ilet. 

Tore H 
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