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L.EDEe 

KAMP~> 

Er de t dette som skal bli de t nye hokus-pokuset, 

motebegrepet som alle tar i sin munn og dermed viser 

at de har "forstått" hva som er problemet? Dersom vi 

klarer å gi den teoretiske kampen et solid innhold 

så er vi helt for et sånt motebegrep. 

Det er studiene av "Hva må gjøres" s om har bragt 

begrepet fram,og det skriver seg helt tilbake til 

Engels for 110 år siden .Hva betyr så teoretisk kamp? 

Er det bare en fin måte å si studier på? Nei,neppe.Det 

som var Engels sitt poeng var at sosialismen i hane 

levetid hadde utvikla seg fra en utopisk drøm og til 

å bli en konkret vitenskap.Og der for slåss han også 

for at den måtte bli stu dert s om en vitenskap,utfylle 

teorien med nye erfaringer,for dermed å bringe den 

vitenskapelige sosialismen opp på stadig høyere nivå. 

Vi tror det er blitt gjort mye vold mo~ Engels for

maninger på dette feltet av ml-bevegelsen,~anskje det 

kan provosere noen,men det er i alle fall vår påstand 

at den sosialismedebatten som ras~e i KK-spaltene i 

fjor var s å godt som fullstendig dominert av problem

er som gikk på~ f o r styring,demokratiske rettig

heter og graden av parlamentarisk k ontroll under sosi

alismen,partiets s till ing m.m. Al t s å de t som i marx

ismen k al les overbygninga . Hva er så galt ved å debatt

ere dette,vil enk elte si.De t samer "galt" er at vi 
nesten ikke i det heile tatt har brydd oss om å stu

dere det materielle g runnlaget for denne overbygninga . 

Våre kunnskaper om k a pita lismens elendighet begrenser 

seg i stor grad ne tto pn til sånne "overflatefenomener" 

noe som må være en vik tig grunn til all uenighet og :. 

forvirring på s å mange grunnleggende spørsmål i p a rti

et.Er ikke uenigheten om årsakene til valgresultatet 

det be ste bevis på at vi mangler kunnskap om den marx

i s tiske metoden,anvendelsen av den d i alektiske mater

ial ismen,n~r v i leiter e tter ytre og indre årsaker. 

La "Hva må gjøre s" bl i de n pangstarten vi trenger for 

en ny giv i partiet med s tudier og teoretisk kamp. 

Slåss f or at partie t s k al bli e n s k i kkelig tenkeboks, 

e t t eor etisk kraftsentrum for oss sjøl og arbeider

k lassen. 
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® 
ANt:>RE.A~ OLSEN ' b"'t Å~ oa 'PA!eT\V~TE~N: 

« 0LDlN6E.N S01"1 FLYTTER. FJELL» 

I DETTE INTERVJUET HAR "KAMP OG SEIER"-REDAKSJO NEN GPTT TIL ET 
IKKE-MEDLEM FOR Å HENTE LITT KUNNSKAPER OM PARTIET.HØRTES DET RART UT? 
I ALLE FALL,HVIS PARTIET HADDE HATT ÆRESMEDLEMSKAP SÅ MÅTTE ANDREAS 
OLSEN VÆRE DEN FØRSTE SOM FIKK DET.HAN ER TRYG DA NÅ P.G.A. HELSA OG 
ER AV FORSTÅELIGE GRUNNER IKKE SÅ AKTIV I POLITIKKEN.MEN INNTIL FOR 
FÅ ÅR SIDEN VAR HAN MEDLEM AV PARTIET.HAN BLE I MED I MLG OG DET PARTI
BYGGENDE ARBEIDET ALLEREDE I l970,0G VAR DELEGAT PÅ STIFTELSES-LANDS
MØTET I - 73. HAN REPRESENTERER FORTSATT FORBUNDET SITT,TRANSPORT, I 
BÆRUM SAMORG • 
I TILLEGG TIL ALDER OG ERFARING-FØDT I REVOLUSJONSÅRET 1917-HAR ANDRE
AS EN USEDVANLIG GOD HUKOMMELSE. HAN VAR MED p}. AKSJON SOM SKOGSARBEID
ER I 1931-32,JOBBA PÅ NØDSARBEID SAMMEN MED SVENSKE SYNDIKALISTER I 3~. 
MELDTE SEG INN I DNA OG BLEI EKSKLUDERT DA HAN SAMTIDIG VAR BLITT MED 
I NKP,I 1 38.VAR MED I TILBAKETREKNINGA OVER SOLLIHØGDA I 1940.VAR I 
SKUDDLINJA FOR "KEISER" FURUBOTNS VREDE I 1948,G IKK PÅ FYLLA I TIDA 
ETTER SUKP' S 20. KONGRESS , OG VALGTE "RIKTIG " DA SOV JET OG KINA KRANGLA 
SOM VERST,NOE SOM ALTSÅ BRAKTE HAN TILBAKE TIL ML-BEVEGELSEN. 

KANSKJE ANDREAS OLSEN HAR NOE Å LÆRE BORT,ELLER HVA? 

KOS: Jeg huske r du var med på e tt av 
møtene i den omtalte proletariser
inga,og du sa noe sånt som at det 
var bra å komme seg ut i industrien, 
men vi måtte for all del i kke gå ut 
som misjonærer!Er de t det som har 
sk jedd allikevel? 
A.O.: Ja,aksjonismen var nok en bar
nesjukdom og det blei vel en del av 
den misjoneringa. Sånn var det i NKP 
å s så etter krigen.~ syntes at det 
jeg mente var det eneste rette,alle 
som ikke forst o de t var dumme.En var 
høyrøsta og kom med påstander. 

Det eneste jeg v ar en i g me d Helge 
Øgrim i av alt det han kom fram med 
var det:At vi kom ut i industrien 
me d °e"ilbråket e framferd.Det har l ett 
for å bli sånn blant unge f olk ! 

AKP TÅLTE HETSEN! 

Men NKP var mye mer en koloss på 
leirf øtter.Sjøl om vivat store
Sanvika og Skui lag hadd e hver mer 
enn 100 medlemmer-så fan t es det en 
masse f olk som ikke var kommunister 
i det heile tatt.De var k ommet med 
i partiet fordi de syntes at Stalin 
var .en stor fyr eller sympati pga 
den illegala jobbinga.Men vi hadde 
ikke kapas i tet til å skolere folka. 
Vi hadde en diskusjon om kvalitet 

kontra kvant itet,og et flertall av 
med lemmene g ikk inn for et massepar
ti.Jeg v i l påstå at bare 30% hadde 
li tt skolering,resten var temmelig 
grønne. 

Og det viste seg når vi blei satt 
på røve:Da Koreakrigen og hetsen mot 
kommunistene kom r aste folka ut av 
partie t.Vi tålte ikke hets! · 

Ja,det va r jeg redd for med AKP 
ås så,men de greide å slå hetsen til 
bake . Sjøl om det sikkert var for 
svakt mye av det MLG g jorde mht opp
tak,så var det mye bedre.Tros s al t 
blei jo folk kandidatmedlemmer,og 
alle blei kjørt på sirkel. 

KOS:Du har lest intervjuene med de 
som har gå tt ut av industrien o.l., 
hva mener du om denne "flukten"? 

A. O.: Det slo meg da jeg leste den 
brosjyra:Dere ~ akkurat de samme 
feil a som oss.uere er s~ utå lmod ire 
og vil ha ei celle i løpet av no en 
måneder på arbeidsplassen! 

KOS :I s iste nr. av bladet forsvar 
er en av disse seg,og s ier bl.a. at 
"Vi er ind ivider med våre individu
elle særheter" og a t "vi i kke må ta 

kamp på dette i forhold til yrke" ... 
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"HAN SETTER IKKE POLITIKKEN SIN HØYT" 

A,O,:I "Hvordan stålet ble herdet"
ajøl om det er mye heroisk propaganda 
så snakker forfattP.ren om den entusi
asmen som dreiv folka framover fordi 
dem trudde på politikken.Han h;r set
ter ikke politikken sin høyt! 

Dette er kaderpolitikk,Hvis du reg
der deg som overbevist kommunist og 
som kader,så må du sette egeninteres
sene""TITI i bakgrunnen.Det er mangel 
på politisk vilje hos denne kameraten 
og han gløder jo i~ke så mye akkurat. 
Får håpe han lærer med åra •.• 

MAOS OLDING 

Det nytter ikke å ha hastverk når 
en skal lage revolusjon.Jeg husker vi 
hadde en diskusjon i den føEste sirk
elen,og stu4ielederen sa til meg at 
"du skal oppleve revolllsjonen!" Nei, 
sajeg,ikke sett noen dato for revo
lusjonen! 

Jeg liker s å gogt den passusen til 
Mao om Oldingen som flytter fjellet. 
Vi må jobbe hardt som heildagskommu
nister,men det er ikke dermed sagt at 
resultatene kommer direkte.De vil 
komme,før eller siden.Husk at det vi 
står for nok kan virke forlokkende på 
mange,men det er likevel enda mer 
skre)!Ulende,Utå lmodighet duger ikke,vi 
må ta noen kubikk hver dag,så en dag 
er fjellet borte , 

VALG ET V A..ll BRA! 

KOS:Nå diskuteres valgresultatet og 
forholdet mellom objektive forhold og 
partiets arbeid.Blei du skuffa? 

A.O.: Vi kommer tilbake til det samme, 
Jeg hørte at målsettinga var å doble 
stemmetallet.Det er tull og umulig! 
Jeg ser ingen håpløshet i den stagna
sjonen som har vært.Valget var bra 
det! --

Men hvis AKP hadde tatt det som en 
seier så vil le jeg vært skeptisk.De 
tok. de t som et nederlag,men ikke som 
noen katastrofe . Nøkternheten skal de 
roses for,det er ingen grunn til å 
være s kuffa for en har klart å holde 
hue over vannet i vanskelig e tider, 

Husk at vi har vokst mye,har vokst 
gjennom kamp.Den situasjonen v il vi 
komme i på ny, - for kapitalismen 
er i ne dgang. 

"FOLK ER TREIGE 11 ? 

En ting som slo meg da jeg leste 
brosjyra(KOS) var at holdninga til 
arbeiil.sfolk er prega av litt "håp
løse fol k som det ikke nytter å dis-

kutere med."Det er feil! Lenin sa 
jo at "kverulanter diskuterer vi 
ikke med",men det finns en masse 
småkverulanter som innimellom all 
hoiinga og kranglinga,av og til,kom
mer med et fornuftig spørsmål,Hold
ninga di må være at "jeg respekj;er
er deg og holdninga di",Av og til 
vil disse gapaguttene huske noen 
av de såkorna du har såaaut. 

Jeg tror det er en feil som er 
utbredt i AKP og særlig Rød Ungdom: 
"Det derre skummet der prater vi _ 
ikke med!" 

KJØR KLASSEKAMP UT AV NI 
BLÅ lIBLY.ftE ! 

KOS:Vi er opptatt av at skoleringa 
på teorien ar for svak,og at vi må 
få bedre grep på sånne grunnleggen
de saker som den historiske mater
ialismen, 

A.O,: Ja,det å studere kapitalismens 
oppb~gging er nødvendig.Husk at bor
gerskapet har studert,og studerer 
arbeiderklassen jævla nøye.På sam
ma måten må vi lære oss fienden vår 
å kjenne.Borgerskapet har vært sa" 
mye flinkere til å utn~tte utvik
linga i kapitalismen,og det får ik¼~ 
vi s tansa hvis vi ikke forstår mer 
av lovene i systemet.Det er da vi 
trenger sånne folk som Kjersti E. 
som tenker ti ganger fortere enn vi 
gjør, 

Jeg husker at parola til DNA i 
begynnelsen av 30-åra var "Lønns
kamp og klassekamp" .Kjør klassekamp 
ut av ni blå helvete! Heilt til Ny
gårdsvoll overtok og de kom i Re
gjeringsposisjon.Da blei klassekam
pen avblåst og de dømte seg sjøl 
samarbeidspolitikk;lønnskamp blei 
til 5-ørespolitikk.Jeg veit ikke om 
det var bevisst at Gerhardsen og 
Tra11mæl ville det sånn ••• I alle fall 
var det ;fomanglende kunnskap om 
motstanderen,borgerskapet,som førte 
dem dit hen. 

AVSLØR KAPITAtISMENS HENSIKTER! 

KOS:Det er stor uenighet om åssen 
vi skal forholde oss til fredsbe
vegelsen.Hva mener du? 

A.O . :Det er klart at folk er redde, 
akkurat som de var i 50- og 60- åra 
med Stockholmsappellen og det der. 
Men hva kan dem oppnå,hva kommer 
det egentlig ut av å demonstrere 
for fred? 

Vi må avsløre kapitalismens hen-

sikter,at det er knivinga mellom 
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de store og rennet etter markeder 
som skaper krig. 

En fyr sa ei gang til meg:"Det er 
ingen dom tjener på krig."Men hvis 
det ikke var det så ville det jo 
ikke blittnoen krig!Se på polit
ikera l"1mA, president Ford.. f.eks., 
åssen de er d irekte involvert i 
våpenmagnatenes spill. 

"BRUK MEG HVIS DERE KAN! 11 

KOS: Du er i kke medlem av partiet, 
får du ikke lyst til å være med av 
og til? 

A.O.:Jeg meldte meg jo forsåvidt ik
ke ut,men jeg la fram saka med dår
lig helse og at jeg ikke hadde an
ledning til å betale kontingenten 
da jeg blei trygda.Men jeg sa at 
jeg er disponibel, sj øl om jeg ikke 
har noen kapasitet lenger.Men det er 
ikke stort jeg har hørt fra dere,det 
blir vel i kke tid til å stikke innom 
en gammal krok som meg . .• 

KOS:Vi får sende oppfordringa videre 
gjennom blade t til avdelingene,kan
skje med henblikk på fo reståe nde stu
dier av "Hva må g jøres":Du st iller 
opp hvis noen vil ha erfaringene dine 
fra partiarbeidet? 

PARTIET HAR JOBBA BEUNDRINGSVERDIG! 

KOS:På tampen må du få lov til å si 
hva du oppfat~er som partiets største 
svakhet. 

A.O.:Da må det være at det fortsatt 
er for mye av ei sekt,det smaker litt 
mye "rein og rød".Alt skal lissom væ
re så "perfekt" og rektig.En blir 
nødt til å inngå kompromisser,og kan
skje oppnå det nestbeste for å unngå 
det verste . 

KOS:Men du har tro på bevegelsen? 

A.O.:Ja,jeg skal ikke bare dele ut 
ris.Partiet har ikke jobba dårlig.Vi 
har ei da?savis,det er stort!Jobben 
er beundringsvercfig,det har sikkert 
vært smarte gutter som fant fram til 
dette med statsannons er,sånn at øko
nomien blei sikra ..• 

Herregud,vi har jo eget ~orfag,vi 
er kommet jæveli langt!Jeg us er 
kampen for "iFriheten" etter krigen, 
det var håpløst det,den mangla det 
grunnlaget vi står på,blei bare et 
pengesluk som aldri tetna til.Og hvis 
du ser på motforestillingene som kom
mer til i spaltene i KK,så ville noe 
liknende aldri ha skjedd i "Friheten, 

Husk at "Friheten" rei på ei bølge 
av sympati . som den fikk under kri
gen.Klassekampen har jo gått den 
stikk motsatte veien,starta på 
null og vokst gjennom knallhard 
kamp. 

Et råd fra meg er at dere all
tid må være tålmodige,og jobbe for 
å komme på offensiven.Og så ta litt 
hand om Rød Ungdom,sånn at de ikke 
f å r lov til å utvikle seg altfor 
mye som fusentaster og skrikere. 
Der har dere mye å hente ••. 

VI TAKKER ÆRBØDIGST! 

P5AU - VEDTAK oM 
,.-4-'VA t1Å GJø'R.-ES., 

1 . RAPPORTKRAV 

På bakgrunn av de ideene som 

er framlagt i egen artikkel i 

dette nr. skal hver avdeling 

(v/studieansv.) sende inn rap

port i desemberrutina.Det skal 
sendes rapport sjøl om ikke 

studiene er avslutta,med bes

kjed om hva som gjenstår. 

2.OPPSUMMERINGSKONFERANSE 

På bakgrunn av innkomne rapp
orter vil det bli en oppsumm

eringskonferanse for en del ut

valgte avdelinger.Spesielle øn
sker om å delta setter vi sjøl

sagt pris på. Tidspunkt:Omkr. 

mnd-skiftet januar-februar. 

3,DS-HJELP 

Dersom det er ønskelig så kan 
DS etter evne sende folk til å 

delta på studiemøter i avdeling, 
med studieleder,eller i UDS'er. 
Gi beskjed i s e!\. god tid som mu

lig. 
DSAU 
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t>EB"'-TT: VAL 6 ETS 
(li 
KVAL 

(ELLER. CPT I Ml ST EN E.S SAt11'1E.NBR UDD) 

I tida etter valget har det kome ein heil del artikler om kor dår
leg valget har gått.Valgresultatet har blitt målt opp mot kor mange 
mandat den enkelte hadde håpa på.Den personlige skuffelsen hos enkelte 
av skribentane lyser gjennom i forsøka på å finne enkle,grei svar på 
kvifor •valget gikk i dass". 

"Vi har lært for lite av Hagen" 
"Vi må fjerne Steigan,Allern og Ericsson frå TV osv." 
11 Vi må fjerne sosialismen frå RV sitt grunnlag" 
11 Vi må fjerne AKP sine særrettar i RV• 
"Vi må avklare vårt forhold til demokratiet under sosialismen" 
"Grunnorganisasj onene i AKP har ikkje fungert" 
Osv,osv,osv ••• 

Enkelte av argumenta som vert satt fram kan vera med på , å forklara 
valgresultatet,men lettvinåe løysingar utan grundige undersøkingar 
er ingen tent med. 
Eg vil her prøve åta opp ein av påstandene som eg har henta frå 

lederen i siste KOS: 11 Grunnorganisasjonene har ikkje fungert,"Dei andre 
spørsmåla vert allerede diskutert andre stader, så i denne omgangen 
hoppar eg over dei. 

Å gå mot påstanden om grunnorg, er vanskeleg fordi vi veit at dei 
alltid kan fungera betre.Eg meiner al likevel at påstanden slik han er 
framsett i KOS verkar som eit hinder for grundig analyse av valget og 
ei . tildekking av den politiske og organisatoriske situasjonen i parti
et. 

Etter å ha vore med på enkelte oppsummeringer av valget meiner eg 
at forholdet mellom avdelingsfuksjon og valgresultat ikkje er entydig. 
Vi har avdelingar som sjølv meiner dei har fungert bra der området har 
hatt tilbakegang,områder med svake avdelinger med stagnasjon,og områd
er uten avdelinger eller RV-grupper med framgang. 

For å få skikkeleg kunnskap om kVa deler av politikken vår som har 
f å tt folk til å stemme RV så er det ikkje nok å snakka om grunnorg. Vi 
må finna ut kva dei enkelte avd, og RV-gruppene har konsentrert arbei
det sitt rundt,metodane dei har brukt,klassesamansetjinga i distriktet 
osv.Dette er den einaste metoden for å få skikkel~g kunnskap om valget. 

Slik påstanden vert satt fram i KOS er det også vanskeleg å finna 
ut om grunnorganisasjonane har fungert sæeleg då rleg i valget,eller om 
dette har pågått over lengre tid, 

Eg trur ikkje funksjonen i grunnorg. har vært særskilt dårleg under 
valget,dette utfra ~rfaringane eg har frå 8,mars-,1 .mai- og sommarleir
arbeidet i år.Den måten grunnorg, har fungert på under valget er eit .. 
bilete på den allmenne situasjonen i paxtiet,ikkje berre i grunnorg. 
Desse feila viser seg også i UDS,DS og SK.Dersom det verkeleg stemmer 
at UDS og DS ikkje har hatt kjennskap til stoda i g runnorg,,peikar det 
på alvorlege politiske feil hos dei leiande organa,og at det også er 
nauåsynt med korrigering av metodane for leiing. . 

Eg meiner derfor at på standen om at grunnorg. ~kkje har fungert er 
feil , og at den er eit uttrykk for eit ønske om å f i nna ein enkel syn
i~bukk for valgresultatet.På standen henger ut ~runnorg. og frikjenner 
DS.("Vi tok tiltak for å rette opp i mai-juni 11 ),Dette er eit aktivt 
hinder for åta opp og k orrig era heile distriktspartiet.Eg vil dermed 
fastslå at eg meiner det er feil oaci"e°i grunnorg. og i dei leiande or
gana.Ei korrigeri ng kan derfoD ikkje berre gå på g runnorg.,men også på 
UDS/DS,både politisk og organisatorisk , 

Partiet har idag igang eit nødvendig og bra studieopplegg på "Hva 
må gjøres".Desse studia bør a lle avd. bruka til å undersøka og korri
gera sin eigen praksis,Eit slik arbeid må også gjerast i UDS/DS der
som vi skal kunne korrigere heile distrikispartiet, 

Plebus 
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t1A 

Valgkamp oppsummeringa er i full 

gang, og spørsmålet som stilles er 

sjølsagt hvorfor valgresultatet 

blei som det blei. 

Jeg synes det er to tendenser i 

forsøka på oppsummering som begge 

to er feilaktige og skadelige. 

Den ene legger all vekt på å for

klare resultatet med at de ytre 

objektive forholda var så dårlige 

at vi, sjøl om vi har en riktig 

politikk, ikke kunnne oppn å noe 

særlig bedre resultat, 

Den andre legger all vekt p å at de 

var og er vår egen svakhet, feil 

i politikken, feil i organiseringa , 

osv. som gjorde at vi ikke tok et 

kraftig byks framover. 

VIRKLIGHETEN SETTER RAMMER 

Det er klart den objektive virk

ligheten setter rammer for hvor 

stor framgang vi kan få og hvor 

fort vi får den. Borgerlig ide

ologi er på frammarsj , og det blå

ser en høyrevind. Vi har vært 

gjennom ei kraftig krise, ei krise 

som også har sine klare interna

sjonale røtter. 

Trusselen om arbeidsløshet legger 

ikke det bes te grunnlaget for en 

politikk som taler fremmedarbeid

ernes sak. Osv, osv. 

Men samtidig er det jo ogs å viktig 

å få f .ram at de objektive forholda 

også har talt til vår fordel på 

andre områder 

- opprøret i fagbevegelsen 

Sovjets aggressjon , og krigs

trusselen. 

- Den særegne økonomi.ske si tuasjo

nen i Norge, hvor oljemilliard-

ene ruller inn, mens reallønna 

går ned. 

Dette er saker som objektivt 

sett legger et grunnlag for flere 

RV-stemmer. 

Med andre ord så e r det for lett

vint når vi før valget gang på gang 

påpeker at. alt :ltg<jer til rette for 

mange RV-stemmer , mens vi etter valg

et slår fast at mesteparten talte i 

retning av stagnasjon. 

Vi må innse at vi var overoptimister. 

At vi overså viktige objektive hind
ringer: 

Men samtidig må vi stille oss spørs

målet om hva vi har gjort feil? 

Hva som har hindra oss i utnytte den 

delen av virkligheten,som faktisk tal

te i vår favør? 

VI BETALER DYRT FOR FEILA VÅRE 

- Over lang tid har vi lagt lite vekt 

på å utvikle og propagandere for so

æialismen. Dette taper v i på nå, sjøl 

om valgkampen denne gangen var et 

skritt i riktig retning. 

Vi taper fordi vårt prat om sosialisme 

blir alment og tåkete. Vi taper fordi 

vi ikke har stillt oss i spissen for 

en ideologisk debatt - mot høyrebølga. 

Men det er jo ikke nok bare å slå fast 

a t det er slik. Vi må også stille oss 

sp~rsmålet om hvorfor vi har gjort denne 

feilen . Jeg trur det henger sammen med 

at vi har trudd at kamp og bevegelse 

i seg sjøl skaper sosialister. At vi 

har glemt Lenin's ord om at revolusjon

ær bevissthet ikke vokser opp av fabrikk 

golvet , men må tilføres utafra. 
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® 
- Og hva med fredspolitikken vår? 

Jeg er overbevist om at den linja vi 

har utvikla med stor vekt på krav til 

begge supermaktene, solidaritetsarbeid 

med de som har reist kampen og kravet 

om et sterkt og uavhengig norsk for

svar er et riktig utgangspunkt. Jeg 

mener også at de kamratene som mener 

vi skulle støtta fredsmarsjen tar feil. 

Men samtidig er det endel ting vi ab

solutt bør gå djupere i : 

Det er et faktum at vi ikke tok ini

tiative t til å skape en fredsbevegelse 

i Norqe. Hadde vi sett frredsarbeidet 

som viktig kun.ne fredsbevegelsens platt· 

form idag vært en annen og bedre. 

Er det riktig å si at vi la all vekt 

på å slå fast at krigen kommer, og 

ingen vekt på at vi må gjøre alt som 

står i vår mekt for å hindre/utsette 

krigen? Jeg tror de~, og det var feil. 

SV spiller i stor grad på f~lelser 

når det gjelder sp.m. om krig og fred. 

Vi slår derimot fast at fredsarbeidet 

må bygge på "facts", på kunnskap om 

hva som er årsakene til krigsfaren 

osv.SV's følelses demagogi kan nok skape 

bevegelse, men den sikrer så langt i 

fra at bevegelsen får rett kurs. 

Vi derimot, kan nok sikre at kursen 

er rett, men vi skaper ikke den store 

bevegelsen. Vi bygger, etter min 

mening i alt fmr liten grad på den 

krafta som utløses når folk blir for-

banna og/eller redde på det vanvittige 

våpenkappløpet vi ser i dag . 

Ei viktig oppgave for oss blir å klare 

og kombinere fornuften og følelsen e 

slik at det blir ei virklig politisk 

kraft 

Dette er etter min mening to 

områder hvor vi vil finne at 

feil og mangler ved vår eoen 

politikk har hatt betydning 

for valgresultatet. 

Og det er to områder hvor det 

er mye å hente dersom vi går 

grundig til vErks i korrigeringa. 

M.a.o. så er begge de to ten

densene jeg snakka om innlednings

vi.s gærne. 

Den første, med bare ytre år

saker fører lett til at vi ikke 

''går i oss sjøl'', at vi ser pl 

politikken som I00% riktig. 

Dette hindrer sjølsagt korrigering. 

Den andre tendensen , at vi 

bare har oss sjøl å takke, må 

bli uvitenskaplig og subjektiv. 

Den fører til svartsyn og skuf

felse. Den tar ikke hensyn til 

virkligheten rundt oss, og vil 

derfor også være til hinder for 

å utvikle en rett taktikk,og pi\. 

den måten legge grunnlag for 

sramgang neste gang. 
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P~2.TIE.T ~ FRE.OSHA~~ EN • 

SE.kTE.te l S t-1 E ! 

~r fredspolitikken i pa!ti et r 
riktig? Jeg mene r at slik den 

kom til uttrykk i valgkampen, 

og fr a RV, bl e det gjort f eil 

i forbi nde l se med "'Fredsmarsjen". 

For s t må jeg l egge fram hv a jeg ei 

er eni g i, og det er at marsjen 

gikk i gal retning, at poli ti kken 
i kke var retta mot dem som nå 

virkeli g truer verdensfreden, 

nemlig Sovjet. Men er det derfor 
rikt ig o·g gå offentlig ut mot. 

ma r s jen , og ikke oppford r e fo l k 

ti l å de l t a ?, s lik det bl a. ble 

gj ort under va l.gka mpe n for RV? 

Det er he r j eg mener at se '-l:terisfÆI 

slå r i gjennom . Jeg - ser det sli k 

at for forst e gang nå l eng~ ,og 

fo r mange . ble f r edsma r s jen en 
sta rt på et politisk standpunkt. 

Mange gjorde noe ak.t i vt, fo..r 

fo-rste g,mg•. De enecste so m ikke 

gj orde· noe med dette• enn å 
gå imot va r Rv og partiet •. 

Dette mener jeg er å sette segioå 
sidelinja i po litikken i dag. 

Hvorfor bl e ikke f olk o ppfo rd r a 

ti l -å delt a med andre pa roler , 
som h ad de et kl art poli ti sk 

innhold? Det t e mener jeg burde 

vært gjort , de t mene r j e g· ogs å 
ville vært til nyt t e: f or RV 
under va l gkamperu. 

@ 
Selv om ma n e r dypt uenig i i-mmo. 

innholdet a ~ f r ed smarsjen, 

mener je:g vi skul le væet der 

og a rbeidet aktivt fo r de 

riktige- s a tndpunkteneo. 

Je>g tror dessuten at mange av 
deltakerne· var folk, som ikke 

va r uttalte revisjoniste, r. 

Jeg vil ogaå presi s e r e at det 

e r jeg se lv heller i kk~. 

Je g e r kla r over a t uenigheten e r 

stor på det t e , men en del at dett1 
har jeg ogs å diskutert med 

fol.k utenfor part i et ., som er 

eni g· i d i sse s t imdounktene. 

Vel her e r mine motsigel.se r note r t 

ned i s tikkord s form, grip 
pennen og skriv i veg. 

Den gl ade vand re r. 
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BEKJEMP 

Hvorfor er det nesten ingen 
kvinner i distriktet som er 

valgt som studieansvarlig i 
avdelingene?Hvorfor har vi så 
få offentlige talskvinner?Hvor

for har kvinner mindre tid til 
å sette seg ned og studere,lese 
aviser o.l.enndet menn har? 
Det er mange ting vi kan stille 

spørsmålstegn ved,og svaret vil 
nok i de fleste tilfeller vise 
at:kvinnBr og menn vu:tderes for
skjellig(mindre tillitt til kvi
_nner),arbeidsdelinga i hjemmet 
er ulik(mest arbeid på kvinnene), 
egne initiativ er forskjellig 

(menn har mer selvtillittt),ar
beidsstilen i partiet prioriterer 
de "flinke og selvstendige"(dår
lig planlegging bl.a.) osv. 
NÅ MÅ VI SLUTTE Å GODTA DENNE 
SITUASJONEN I PARTIET. 
Det er avdelingenes ansvar at 
kvinnene får utvikle seg poli
tisk på lik linj e med menn,og 
det krever SÆREGNE tiltak.Hva 
skal til i din avdeling for at 
kvinnene får tid til å studere, 
si ja til å holde innledninger, 
ta på seg ledende verv i partiet 

osv.? 
Det nytter ikke med almenne fras er 
om at det er viktig å styrke kv
innekaderen,konkrete tiltak og 
politisk kamp må til.OG DENNE 
KAMPEN MÅ FØRES MED BÅDE MENN 
OG KVINNER. 
Jeg vil sterkt oppfordre til at 

denne diskusjonen tas opp i avd
elingene nå i forbindelse med no
mineringene til nytt DS.Kvinnene 
er en like viktig del av partiet 
som det menn er,vi bør derfor jobbe 
for at endel sentrale politiske verv 
besettes av kvinner. 

Jeg vil også oppfordre kvinner om 
å skrive til KOS om hvordan det er 
å være kvinne og kommunist,om hold
ninger vi møter,eks,på god eller 
dårlig kaderbehandling osv.Dette er 
en viktig del av kaapei mot kvinne
undertrykkinga innad.Det som skal 
bekjempes og forandres må først 

fram i lyset,og det er kvinnene 
selv som må gå i spissen for dette. 
Vi har i alt for lang ·tid "godtatt" 
situasjonen og latt oss passivisere. 
DET ER PÅ TIDE Å GJØRE SLUTT PÅ DET! 

Laila, 
medlem av DS, 

Vi kan allerede nå love et eks
klusivt intervju med Kjerst i 

Ericsson om jentenes situasjon 
i partiet. I den forb. gir vi ei 
spesiell oppfordring til dere 
jenter om å skrive innlegg .Prøv 
å få sendt det ndirekte",dvs via 
folk som kan nå DS fortere enn 
rutina. 

Det er et problem at KOS er 

prega av en viss "Bærumsji'lvinis
me".Ti s belønnes med kr,2 25! 
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~TUPI Ele: 
• t1A GJØ~E5 ~, -VELLYKKA « HVA. 

KoNFER"'NS~R. FOR. 5TUDIEL~E~.E 
Som nevnt i forrige nr, avholdt 

DS studieleder-konferanser ~om for
beredelser til "Hvam& gjøres"- opp

legget for avdelingene . Dette skjed

de i slutten av oktober , og har vel 

stort sett kommet kort igang , sjøl om 

enkelte er i full sving , 

Frammøtet til de to konferansene 

var bra , særlig tatt i betraktning a~ 

det har vært vanskelig å få avdel
ingene til å stille opp på liknende 

i de t s i s te . St ud ieleder i DS holdt 
ei innledning på noen viktige sider 

ved Len in- boka , mens diskusijonen kon
sentrerte seg mest om åssen en skul 

le gjennomføre opplegget i avdeling

ene . Her var konferansene spesiel t 

opp t a tte a v å gjøre studiene mest 

mulig innretta på avdelingenes egen 

praksis,drive ei grundig planleggir:\g 

av hvert møte , stille få,men "rele

vante"(for avd , ) problemstillinger , 

samt å prøve å veilede sjølve les

inga ved å plukke f r am bestemte te

ma osv . Et klart flertall av deltak
er:1e avviste tanken orr. å sende ut ei 

generell oppfordring om & lese boka 

fra perm til perm , noe en ment ville 
virke mot sin hensikt ,virke drepen

de på en allerede halvdau studie

praksis . 

OPP?ØLGING-DØDSENS NØDVENDIG! 

De t var en bortimot enstemmig 
dom blant deltakerne at dette hadde 

gitt folk glød og entusiasme til å 

brette opp skjorteermene og ta fatt 
den krevende o ppgava det blir å 

gjenreise studiestilen i pa rtiet , 

Samtidig er det nødvendig å innse 

at arbeide t ikke er gjort i og med 

et par vellykka konferanser. Her 

trengs ei nitid oppføl ging s om sik

rer at en i kke mister noen unde r 

marsjen . Sjøl om det nok er en ten

dens blant medlemmene til økt fo r

st~else for å studere , så er det så
pass mange skjær i sjøen at det l ett 

kan ende med havari og mismot , 
DSAU har behandla oppfø l ginga , 

og pr ioriterer den høyt . Vedtaket 

finner dere annetsteds i bladet . 

Her skal jeg si noe om viktige fel 
ler vi må prøve å u nngå , 

GJØR STOFFET LEVENDE 

Det er avgjørende at studieled

er , evt salD!ne n med styre t i avd. for

bereder hvert møte slik a t de t all 

tid finne konkr et utforma spørsmål 

samt noen veiledende ord om "dagene 

tekst ", De t beste-som har vært pr ak

tiser t i noen avd, -er å kjøre et 

forberedende møte , de r en tar opp 
slike t ing som g&:t på det å s t udere, 

praktiske vansker , innrettinga på 

heile opulegget i forhold til av
delingas dagli~e jobbing . Gjør det 
matnyttig ! 

PLUKK NOEN FÅ EMNER 

Vi står overfor en fare med å 

legge opry studiene heilt etter Le

nins premisser . Han tar opn en drøss 

med temaer utfra spesielle histor

iske betingelser . Vi må der i mot se 
det ut fra våre behov.Et opplegg 

som er bl itt foreslått ser slik ut : 
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Møte 1: Tema:Dogmatisme eller t eore

tisk uorden.Teoretisk k amp. 

(Kap.1) 

Møte 2: Om økonomismen(kap.2 & 3) 

Møte 3 : Åssen parti trenger vi? Ama

tørismen og partivedtek tene. 

(kap.4 & 5) 

Evt.møt e "O":Introduk s j on(se foran) 

STUDER STUDI EMETmDENE 

Vi er i starten på en ny giv i 

SEND I NN RAPPORTER-OPPSUMMER 

Det har vært slurva enormt med ~ 

rapportere den siste tida.For at V] 

i DS s kal få et skikkelig b~lde av 

stoda rundt omk ring blir dere n ødt 

til å ha ei skikkelig o ppsummering 

som er no e mer enn allmenn e vending

e r . Vi må ha fram pol i t isk e mo t sig

elser,svakheter i innretting a, pro

blemer med kameratenes f orberedel-

studievi rksomheten vår, og det er vel- ser og de ltakelse i diskus j onene. 

dig viktig at v i vier mye oppmerk som- Se f orøvrig fristene i DSAU-vedtak . 

het i ås s e n vi studerer.Sørg f or a t 

det på hvert møte blir snakka om hva 

og når og hvordan k ameratene h a r lest 

eller evt. hva som gjør at de i kke 

har fått forbe r edt s eg . Ta gjerne ei 

BE OM HJELP 

Hvis ting gå r tr~t t el l er dere 

ikke finner ut av ting s å t a k ontakt 

med UDS/DS,heller ennå t enke at de 

har i kk e tid eller or k til å hjelpe 

runde og sjekk a t hver og en har satt oss.I den grad vi kan overk omme det 

a v en ledig kveld før neste møte. Husk k an v i st i lle med i nn ledere e ller 

at vi s kal videre etter Lenin med 

filosofi,pmlitisk økonomi m.m. 

11 TA ET FAST GREP OM JENTENE!" 

"observatører". 

SKRIV INNLEGG TIL KOS 

Et vik tig tema i HMG er nettopp 

teoretisk k amp . La det t e komme til 

ut t rykk i flere innlegg i blek ka v å r. 

Sånn som det er nå må vi i red . stort 

Kamera ter ! Det var ei-1-jente på 

de to konferansene tilsammen?Er det 

en tilfeldighet? Nei,det er et bein-
hardt bevis på å ssen det stå r til med sett fly rundt og be fo l k om artik-

fostringa av kvinnfmlka for tida.Det 

trengs heilt spesielle tiltak fra 

stud i eleder for at ing en jenter s k al 

det t e av las s e t .Jentene h a r mi ndre 

sjml t i llit nå r a et g jelder å s tud e r e 

og d isku tere , de har v a nl igv i s mer 

dobbeltar beid og ansv a r f or de pra k

t isk e t i ng som ofte k ommer i veien 

f or det å s e tte s eg n e d og l ese . Vi 

må i kke n øye oss med å reg istrere 

dette,vi må endre dette forholde t , 

f.ek s. ved å g i tilbud om bar nevakt 

el l er hjelp til å ta fatt på s tof

fe t .Enig? 

ler.Når folk kommer fram med vik

tige motsigelser på studiemøtene så 

be dem om å form• lere dem i e t inn

legg.Tilby hjelp fra mer sk rivekyn

dige hvis det er problemet. 

Med opt i mi s tisk h ilsen 

studiansv. i DS 
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