
~~----------------------------

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



1 . 

rnNHOIDSFORTEGNEI.SE : 

lEDER: HVORDAN G.1\R DET MED VLRVEKAMPANJDJ? s. 2 

OPPlAG PA 50.000-DRØM Ell.ER VIRKELIGHT:7I'(End<:) s. 4 

SVAA PA ENOK FRA REDAKSJONEN s . 6 

ARBEIDERARI SI'OKRATIET s . 7 

KAMP MOI' DET REVISJONISI'ISKE ~GREAWIKET 

I SYNET PA PARLAMENTARISK ARBEID s. 9 

VAlG AV NYTT DS s.10 

S'IYRK SOLIDARITETEN MED PZPNIAS FOU<! s . 1 2 

HUSTADARBEIDERNE ER EKSEMPEL FOR HElE ARB. KlASSEN s. 1 4 . 

BRUK FRAM KAMERATER! SI'YRK DEN POLITISKE KAMPEN I 

DI SI'RIKI'ET VED A SKRIVE INNlEGG: 

BRUK JULEFERIEN TIL A STUDER BØKENE SOM ER 

STILT I HØSTPLANEN:RADIKALISMEN" ,GENERAiilNJA og 

HEFTET CM MASSELINJA. BRUK STUDJENE NAR DU SKRIVER 

INNlEGG. 

GJD REVOWSJONlER VINTERFERIE! 

Redaksjonen. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



LEDE'R 

Stalin sie:r at vårt parti er" .. et kamp 
parti ,et revolusjonært parti som er dri 
stig nok til å lede proletarene i kamp
en an makten ,san har erfaring nok til 
at det kan finne seg til rette i de kom 
pliserte forhold under en revolusjonær 
situasjon og elasitet nek til å unngå 
alle blindskjær på veien til rffilet" 
Dette p:rrtiet san er arbeiderklassens 
fGrtropp," . . . må oppta i seg de beste 
elementer i arbeiderklassen,deres'er
faring deres revolusj orære ånd ,deres 
grenselØse hengivenhet for proletare
nes sak:" ( SpØrsmål i leninismen) 

Greier vi å bygge et slikt parti? Finnes det 
Jlk: ~an er villig til å bruke li vet sitt 

for revolusjonen? Borgerskapet sier nei. 
Borgerskapet og revisjonister og reformister 
sier vi har det "ganske bra i dag" .IÆ sier 
at arbeidsfolk: er gqnske fornØyd med ting
enes tilstand,at de har nok med tippekampen 
og bilen.Noen reforrrer må til sier de ,men 
revolusjon,nei,det er bare fanatikere og 
forleste intelektuelle som dn;tnurer an! 
Når vi studerer vervekampanja og oppsum
merer resultatet kan vi med sikkerhet slå 
fast:Det finnes i partiet mange kamerater 
son ligger under for borgerskapets linje i 
dette spØrsmålet. San ikke ser at vi må ha 
et mye stØrre parti ,som ikke ser at det 
finnes tusener i Norge som raskt vil la seg 
verve til partiet dersom de blir spurt og 
forklart behovet~~Qrl_§gg!~~t_§~§J_bQJQ~
~~!-~-D~_æ§±§~!!~g§_f2~-~~~~~i~-~9 
~~D_tDD§!~±±~g§_f1~r!~11~!-~~-~~~~~!: 
~D~-Y~§~r-~-~~g_. 

Ei oppsummering av k:ampanja ett2r ca.halv
parten av perioden viser at v~~~g~-~~~~ 
ikke var starta.Men,hva med stud1es1rkler? 
Jo~det-var-kammet i gang relativt bra med 
sirkler ,men dette er ei vervekampanje .Det 
er ingen tvil an at det finnes bra med folk 
som etter såpass lang tid kunne vert vervet 
direkte til partiet.I dag,3 uker fØr kampanj 
sE3.I-være avslutta er vervinga så smått kan
rnet i gang.ArQE=idet viser at det finnes rela 
tivt m:mge san kan gå rett inn i partiet og 
son hå etterhvert spØrres .Hvor langt vi i 
dag er kommet kjenner vi ikke til.Men en 
storstilt offensiv må til dersan kampanja 
skal gå i havn. 
Hva med studiesirkler? PA det tidspunktet 
kampanja ble oppsunmert hadde 27% av laga 

en eller flere studiesirkler.På det tids
punktet var stcda slik at 90% av de som 
gikk: på sirkler måtte rekrlllteres an mål
settinga for verving skulle oppfylles. 
Stoda i dag er at amlag60-70% av deltagerne 
på sirkler må verves æ\ vi skal nå mål
settinga. I:Ætte er sjØlsagt mulig ,men da 
må alle krefter settes inn på 
~~y~g de siste 3 ukene . 
Klassesamensetninga av folka på sirkler er 
bra.Litt over 50% tilhØrer proletariatet 
og bare 7% tilhØrer Øvre intellektuelle 
skikt.Dette lover godt for proletari
seringa av partiet.Vell 30% av sirkel
deltagerne tilhØrer industriproletariatet. 

Vervekampanja har avslØrt viktige polit
iske avvik hoss kameratene.Vi skal polemi
sere mot de viktigste som er oppsummert. 
Styrene og særskilt verveansvarlige må ta 
alvorlig på avvika i si ega a\deling. 

VI GREIER OSS MED ET UTE PARTI. 
Kampanja har vist at mange kamerater er 
bra fornØyd med tingenes tillrtand.IÆ har et 
lag på sitt kampområde og har dermed opp
fylt sitt nærsynte nB.l.Disse kameratene 
har glemt at -målet partiet har stilt seg 
er å gjØre revolusjon i Norge . 
-at oppgavene vil vokse i tida san kommer . 
-at deres arbeid i dag er fullstendig u-
tilstrekkelig,bl .a fodi d~ er for få 
-at arbeidere og andre progresive har 
krav på å få delta i revolusjonært arbeid. 
-at andre kans~je kan lære dem sjØl mye. 
Særlig skarpt karaner dette avviket fram 
hos kamerater som sier antrent slik: 
Ikke alle kan bli med i partiet.Vi trenger 
også mange progresive til å ta seg av 
fronten.- Dette betyr i virkeligheten å stil
le fronten foran partiet,å stille partiet 
som en konkurent til fronten . Slike feil må 
det raskt gjØres opp rned. 

~JISSENE ER FOR TILBAKEUGGENDE. 

Da kameratene på en stor industriarbeids
plass skulle finae folk til sirkler opp
summerte flere: På mi avdeling er det 
ingen som har nivå til å starte sirkel 
i dag.-Hva viser praksis? Den viser at 
på plasser hvor vi våger å spØrre ,hvor vi 
slåss for at folk skal bli med,der er det 
mange som vil delta. Hva viser erfaringene 
fra streikekampen? At arbeidere , som av 
kanmunister blir regna som tilbakeliggende , 
våger å trosse borgerskapets lover og 
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politi ,k jØper klassekamr:en og Ønsker å bli 
med i partiet.Mange slike kamerater finnes 
i industrien,i frmntene ,i bollgamrådene 
i dag. M:m vi må argumentere o'Ærfor dem, 
fØre polit isk kamp med deT". 
Tror partikaJæratene at de c;~,tl er så ene
stående,at deres r~vå er så s~esielt,at de 
res bakgrunn er så forskjellig fra andre 
arbeidsfolk? Det finnes mye sjØlgcxlliet a.; 
denne typen i partiet.Vl må kvitte oss med 
den. Tenk over hvordan vi sjØl ble rred i 
partiet .Var vi så spesiel~e? 
Undervurderinga av massene kcrnrær også 
fram når karreratene påstår at det er for 
hardt for andre å bli med i partiet.Er det 
ikke da helleruttrykk for ens egen tilbake 
liggenhet ,at en sj~l synes det er 11aJ;dt? 
Men er det ikke hardere f~r proletarlatet 
å all tid le 'Æ med tanken på at undertrykke 
lsen skal fortsette. Vil de"t ikke for de 
mest framskredne i klassen væTe letter å 
få delta i kampen for frigj~ringa,for re
volusjonen? 
Jeg tror virkeligheten er mer slik Lenin 
sier i Hva må gj~res~ ... at det er de rev
olus jonære som står ~ilbake for massenP~ 
spontane re i sning'.' 

REDSEL FOR A.RBEIDER.t\RISTOKRATIET. 

Det finnes kamerater i partiet som sniker 
seg omkring på arbeidsplassen sli1 san an 
de virkelig var "infiltret:Ø~" .re selger 
ikke klassekam~n,våger ikke å diskutere 
politikk.Opponerer ikke mot arbeideraristo 
kratenes dritprating og reaksjonære hets . 
Dersan de opponerer ,er det i "hØflige 'Ærld 
inger" , uten har til klasseforræ::ieme og 
arbeidskjØperne. Slike kamerater blir aldri 
virkelig respektert av framsl<re:Jne arbeide 
ere. På denne måten kan en ikke vente at 
folk strØ'nmer på for å gå på sirkel. 
Er ikke dette nettopp arbeideraristokrat
iets linje: A terrorisere progresive ar
beidere ,å kriminalisere kamplinja? Jeg vil 
påstå at slike kamerater fØr eller sidem 
vil ende i re in reformisrre an de ikke snur 
på fJisa og tar opp kampen:Protester mot 
urettferdigheter,diskuter politikk,selg 
KK til alle de bra folka og tilby dem sirke 
nå! 

KONI'ROLlER ex; KRI TI SER. 

Ei avdeling hadde bra med folk på "lista 
si" . Det gikk ei uke , to uker ,en måned . .. 
Ingen ble spurt. Ver'Æansvarlig tok ingen 
tiltak. Ingen ble kritisert.Bisse kameraten 
hadde brutt parti'Ædtak. Like'Æl ingen 
sjØlkritikk ele.er·kritikk! Fr de -te en 
kommunistisk stil? Nei,sjØlsagt ikke. 
Men fakta er at dettte er :~t'Ll<"-s=0nen l 

3. 

flere lag .Mangel på organisering ,kontroll 
og kritiik/sj~lkritiY~,er viktige hinder 
i arbeidet .fut er ikke nok å fatte vedtak. 
Stalin sier at 9/10 av feila i partiet 
S~Jldes at vedtak ikke kontrolleres ,at de 
ikke f~lges opp. Alle vervea."'lsMarlige må 
umiddel bart opT)S\..lJllT'ere stc:da.,kontrollere 
vedtaka sro er fatta ,gjØre sjØlkritikk og 
kritisere kaJæråæene san ikke har fulgt opp 
wdtak. 

For at kampanja skal gå i havn må f~lgende 
tiltak straks settes ut i livet: 
a.Studiesirkelkampanja må korrigeres til å 
bli ei vervekampanje.Alle san kan bli medlemnå 
må spØrres i f~rste uka. 
b. Verveansvarlig må sikre at alle folk som 
skulle vert spurt,virkelig blir spurt . 
c. Styrene må sikre at verveansvarlig virkelig 
prioriterer oppgaven. 
d. Styret må diskutere awika i ver'Æarbeidet 
i sitt lag. Still særlig swrsmålet: 
Har vi gått bredt nek ut? Er vi ikke konserv
ative når v i vurderer hvem san kan væTe 

aktuell '? 
e.Planlegg ny sirkel. 
f. Studer vervebrosjyra på ny. Særlig om 
hvordan rel<:r'liltere folk fra sirkel. 

SKAL DET BLI NOEN REVOW&JON 
~-~T-~~-~-~Q1U~Q~T_f~±l ________ _ 

FRA REDAKSJONEN. -----------..... ---
Det er flere artikler som ikke kanmer med 
i dette nr . En årsak er redaksjonens arbeids
kapasitet .En annen er at flere artikler san 
går på den almene situasjonen i partiet ut
settes til neste nr .da vi har planer om å 
gjøre det til et sær>skilt diskusjonsnurrmer 
på E€retningssaker. Ierfor: Innlegg san går 
på utviklinga av partiet ,laget-lag dem til 
neste nr.Det kan være vunffering av kampanjene, 
massearbeidet ,den l eninistiske stilen , 
det politiske/ideologiske nivået,ledelsen, 
taklinga av kamper i distriktet etc. 

Frist for stoff til neste nr. settes til 
'velden 7/1-77. 

~llers er vi glade for den klare tendensen 
til stØrre interesse for internavisa.Bl.a ser 
vj det av mange fine innlegg til dette numræret. 
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OPPLAG P Å 5O 000 - D.:~. . I·ii 
ELLE1c VIRKELIGHET-? 

SV AR j: rt.A El'JOK TIL KANEH.AT 
I l' • K. - L~BDAIC-:JO l'IEN . 

Lenin skriver om forholdet 
mellom drøm og virkelighet i 
"Hva må gjøres", Ny Dag-utga
va s.168-169. Her fo r svarer 
ha n bl.a. følgende sitat a v 
en Pisarev:" ••• hvis han ikke 
nå og da kunne lø pe forut og 
i sin fantasi i et samlet og 
avsluttet bilde forestille se 
g det verket som bare tar til 
å forme seg under hans hender 
- da ~an jeg slett ikke fore
stille meg hvilken oppildnen
de g runn som skulle få ~enne
sket til å gå i gang med og 
fullføre omfattende og trett
ende arbeider på kunstens, vi 
tenskapens og det pra ktiske 
livs omr~l.d er ••• " 

Det som er av betydning, er 
a t vi tror alvorlig på "drøm
me n" vår,' sammenlikner våre i 
akttagelser av virkeligheten 
me d "luftslottene" våre og ar 
beider s amvittighetsfullt med 
å g jøre vår fant a si til virk
elighet. 

Le n in kritiserer den revolu 
sj onære bevegelsen i rtussland 
anno 1902 for at det f innes 
altfor lite drømmer av dette 
sla get ! 

" Drømmen" om et opplag stall 
på 50 000 innen 1. 2 .1 977 (og . 
75.000 innen ~.~.1 ~78) kan ~l 
rke som en spore t1l ytterl1g 
ere entusiasme i KK-kampanja, 
fordi "drømmen" nettopp er ba 
sert på iakttagelse r av virke 
ligheten. o • 

Men det er ikke nok a s t1ll 
e op ~ målet. Vi må og så m?b~
lisere KK-aktivistene pol1t1s 
k på oppgava, og peke ~å e n : 
e kke konkr e te me tode r 1 a rbe1 
det. 
IAKTTAG1L ~3:E~ R AV VI frt.- ELIG

H~TEN . 

Mine iakttagels er fra 2 må 
neder i kampan ja for teller 
me g at "forståelsen f or I:X 
blant massene" og " he tsens 

4 . 

innflytels e" IKKE er ti l hin
der for å 3-doble og 4-doble 
løssalget. Det det s korte c på 
er innsatsen til hver e nkelt 
k~merat, samt forbe dring av 
metodene.Erfa ringene fra mi n 
egen a vdeling og andre jeg 
ha r snakket med, bygg er o pp 
under dette synet. 

"Luftslottet" byhgger på 3 
klare forutsetninger: 

1) Vi må verve e n mengde ny 
e a bbonnenter til avisa. 
2 ) Vi må verve en rekke nye K 
K- aktivister. 
3) ~ i må få hele beveg elsen o 
pp på noenlunde det s a mme niv 
ået i innsa tsen med lø s salget 
( ~ oen kamera ter selger idag t 
12-15 aviser ukentlig, andre 
selg er 4-6 aviser, og n oen se 
l g er overhodet i kke e nkelte 
uker !) 

For punktene 1 ) og 2) har v 
i k l a re målsetninger i abbon
nementskampanja og vervekamp
anja) Det kan sikkert diskut
eres om disse er for l a ve. 
Målsetninga for 3) slik den R 
er satt for avdelingene, er 
etter mi n mening iallef2ll u
tillatelig lav. Jeg mener et 
løssalg på ca.10 aviser i uka 
er e n brukba r målsetning for 
hver enkelt. 

};oen hevder a t vi må s ammen 
lik ne tidliger e ~ : K-kampanj er 
når vi ~ etter op p målsetning e 
r med den vi har nå . Jeg er 
i kke eni g. Vi kan i kke k mek
anisk overføre erfa ringene fr 
a 73 , 74 og 75 på åre t ~ kampa 
nje fordi 

1) KY er partiets h ovedopp
gave i 5 måneder. Dette er ny 
tt. 

2 ) uevegelsen har g jort opp 
med en rekke høyrefeil, bl.a. 
på masselinja og d isiplin€ns 
område (JFR . oppg jøret med 
"pa rti for v a nlig e folk"-lin
ja og innskj erpinga av arbeid 
s nlikt i v edtektene osv.) 

· 3) Klassekampen er betydeli 
g s kj erpa. Dette innebærer at 
situa sjonen er me r gunstig nå 
e 11n tidlig ere. 
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tv:OBILI SE_<_INGA AV Y.ADEHEN. 

K~deren er idag svært vari
abelt mobilisert på KK-kampa
nja . Dette viser seg bl.a. i 
vår egen avdeligng. 50% selg
ET over 10 aviser i uka, 50% 
har ligget på ca.5 aviser. 
Forsk "'ellene bunner ikke i 
"mer ~ll e.c mindre håpløst om
land" me n rett og slett på 
kamer~tenes ulike innsats (og 
endel på arbeidsmetodene). 

Betyr det å selge 10 aviser 
i uka at kaderen " ~å springe 
beina av seg" eller at han/ 
hun "ikke kan gj øre stort ann 
et enn l selge KK"? Jeg mener 
nei. 
--sjøl selger jeg 15 aviser 
på følgende måte: 
1) PÅ jobben selger jeg til 
omla ndet mitt i pausene. Selv 
e overleveringa av avisa skje 
r skjult.·( 1-3 KK) 
2) Boligroden har ca.200 hus
sta nder og består hovedsaklig 
av småborgerskap. Fredagen gå 
r jeg en runde fra kl18 til 
1971 9.30. Da går jeg på de so 
m har kjøpt avisa en eller fl 
e r e ganger , de som var borte 
forrige uke, samt 16 nye hver 
gang . Mandagen går jeg over 
de som var borte fredagen,c R. 
18-18.30/18.45 (Alt i alt,bo
lig: 7-10 KK) 

3)Dersom jeg har igjen avis 
er etter dette, tar jeg en ru 
nde på kafeene i sentrum man
da g eller tirsdag etter jobbe 
n, fra 10 til 30 minutter.(1-
4 KK) 

4) Hver 3.uke selger jeg på 
fergekaia i 3 timer. (Under
kant av 10 KK) 

Je g bruker 'altså gjennom
snittlig 3,5 time av fritida 
mi hver uke til KK-kampanja. 
Er dette et for stort krav å 
still e til kaderen? Etter min 
mening nei. 
Disse~6 timene kan ikke 

ses Jå s om kort og godt "løs
salg av KK". Det er noe så be 
tydni ngsfullt som revolusjon
ært arbeid blant massene. 

Hva ~jør vi i denne tida? 

Vi legger fram partiets poli
tikk for massene. Vi svarer på 
borgerpressas angrep på partie 
t som massene er fora med. Vi 
verver KK-abbonnenter , bidrags 
ytere til rotasjonskampanja og 
sirkeldeltagere, vi mobiliser
er til åpne møter og demonstra 
sjoner. 

Mao sier at 9/10 av vår inn
sats bør vies til arbeidet bla 
nt massene. Jeg er sikker på a 
at mange kamerater bruker både 
2 og 3 ganger så mye av friti 
da si til å sitte på møter som 
de bruker til revolusjonært 
massearbeid. Dette er etter 
min mening en fei lakt ig arbei
dsstil, en stil med å arbeide 
i "stille,a avsondret ro 11

, en 
høyresekterisk arbeidsstil, en 
levning fra høyreavviket i be
vegelsen. 

Jeg ~ener altså at innsatsen 
min ikke kan være noe "ideal". 
Bl.a. er innsatsen i KK-salget 
overfor arbeidskameratene alt
for svak, og jeg burde ta meg 
bedre tid til KK-kj øperne i bo 
ligroden. 

Qll'l Å SPRE f•IISMOT OG MISTILL
IT. 

Kameraten i F .K.-redaksjonen 
mener at "drømmen" min kan før 
e til mismot og defati sme hos 
kameratene, og mistilli t til 
ledelsen. 

JVI en er det il:ke nettopp slik 
e drømmer vi t renger for å an
spore entusiasmen ? ~vordan vi 
rker "drømmen" om proletariate 
ts diktatur i Norge inn på 
oss ? Gjør den oss mismotige, 
eller ansporer den oss til yt
terligere å øke anstrengelsene 
våre i det revolusjonære mass
earbeidet ? 

Videre er jeg uenig i a t det 
forrige innlegget mit t inneho
ldt sur kritikk xx av ledelsen 
som kan bidra til mistillit. 
Tvert imot peker jeg på avvik 
som gjennomsyrer hele bevegel
sen fra topp til bånn. Disse 
avvikene er av økonomistisk og 
høyresekterisk karakt er: 
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1) Det særegne revolusjonære 
propagandaarbeidet prioriter
es for lavt i forhold til fag 
ligkampen, streikestøttearb
eid osv. 
2) Det brukes for lite tid it 
til å arbeide blant massene i 
forhold til det å sitte på 
møter, gjøre møteforberedel
ser osv. 

Disse avvikene er etterlevn 
inger fra høyreavviket, og xa 
ved å ta et fast grep om ho
vedoppgava retter vi et hardt 
slag mot begge typer avvik. 

KK-kampanja er i virkelig
heten en glimrende metode til 
å korrigere høyreavviket i 
arbeidsstilen, dersom vi kas
ter på mer køl og drar alle 
kameratenes innsats opp på et 
nivå der innsatsen til arbei
derklassens fortropp rettelig 
hører hjemme. 

KORT TIL ROTASJONS
KAMPANJA. 
Kameraten i F.K.-redaksjon

en mener t d vik~ ste i 
rotasjonskampanja har vært å 
skaffe peng ne raskt. Jeg me
ner derimot at det viktigste 

burde vært å knytte massene, 
og spesielt store deler av ar 
beiderklassen, til bygginga 
av dagsavisa. 

Lenin-sitatet i forrige F,K 
behandlet nettopp de 6 måne
dene da dagsavisa blei reist 
~ på beina, dvs.~ 1/1-1912 
til 1/7-1912. Dagsavisa -Prav
da kom ut 22.april 1912. Og 
Lenin påpeker nettopp at inn
samlinga ax var mest betydn
ingsfull rett oppunder utgi
velsen av dagsavisa.Etter den 
tid blei spredninga av avisa 
massenes viktigste bidrag. 
Dagsavisa var altså ikke "si
kra" av bidrag fra BTMP• med
lemmer og nære sympatisører 
før innsamliøga fra grupper 
av arbeidere blei hovedmeto
den, 

Men er så alle de store bid 
rabene fra medlemmer og sym
patisører en "middelmådig" af 
fære ~ Sjøl sagt ikke! 

6 . 

Denne sida ved kampanja, som 
etter min mening burde vært 
stilt som den underordna meto
den, har gått glimrende.Den 
har økt forståelsen for revolu 
sjonær økonomi, sjølberging og 
stilen med å "leve enkelt, kj
empe hardt" hos kaderen. Dess
uten har de store innsamling
ene på sommerleirene og ellers 
bidratt til voldsom entusiasme 
rundt dagsaviskampanja. 

Men det er feil å tro at den 
ne metoden aleine kan "sikre" 
utgivelsen av dagsavisa. For 
dette er det livsnødvendig å 
knytte store masser av arbeids 
folk til avisa som abbonnenter 
bidragsytere og a distributø
rer. Dersom vi ikke oppnår de
tte, er det eneste vi "sikrer" 
ei dagsavis i april 1977 som 
like sikklrt mJ innstille ett
er kort tid. 

ENOK. 

SVM FFA REDAKSJONEN. 

Vi 'kritiserte i 1forrige mmrer Enok for 
idealisme. renne kri tikken står vi på' 
rren rrener den ikke ~ff er helt 
målet.Den viktigste feilen med 
End<:s artikJæl er at den avleder kampanja 
fra det viktigste:v,ERVINGA AV 
ABCNNEMEN'IER. 
Vi oppfordrer karæratene til å sttrlere 
KK nr. 93! 
Kææratene san har ansvar for KK-~ 
vil kcmne ned ei sær'skil t oppst.nnmering 
av kampanja i neste nr. 
Det er ingen tvil an at oppsurrmeringene i 
KK-nurrmeret også ~ffer oss.Alt tyder på 
at det skal bli hardt å oppfylae. kampanja, 
qjØl an enkelte lag har gjort en fin 
innsats. 

r 

Vi mener End< og andre karærater san i dag har 
et hØyt nivå på lØssalget fra nå av må gå i 
spissen i ABONENTSVERVINGA! 

Karærat ål redaks j cnen. 
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ARØEii'EIC
~IU.1T~I:If4T,-I'T 

'Historisk har borgerska pe t i 
~ ver t land kjø pt op~ en del av 
fac:a:rl·,ei '1 e ,·ne , R-::-istok:ra ti e t i 
3r~eije:rklass en, Of kJart ~ løs 
-ive o - isolere dem f ra nroletar 
:atets masser , ve d ~ c· i" ·J e r
~et tere :ohber, mindre a nstr en· 
~~i e , men samtidi ~ he~r e betalte 
.::;t il lir,· er. '' 

,, . ,~ · ·• ··.j el !"'~ e o : stø:t e ho l'·cr er
~:.; a p e t er arb eiderari stokrati ~t
;litt e~ f e~ t e ko lonne o~ e~ r or -
i a ler av hor~P rskapets i ~ eol::J~i 

~ arbei Serklassens rekker o ~ i 
~a~~eve ~ e l sen. Uten dette s~iktP 
~ s ~j~lp kunne ikke ~o ~g ers kanE 
:.a ma k"': a • ·.ol de kon t.l~o ll en -
nv'"'r a::-hei derklassen ." 

~E i p Kota. 

.lr var <et muli ro- ! b est kK e o 
1ora l isere arbe i uerklas sen i 

· t l3.n(' i :lrtier. N·" er de t te 
'-' J:'1synli • o kc:mskj e t i l o -:r: r::eo 

i ~ , æe n t i l g jen - jel ~ kan 
·e r imperia :;_ istisk"stor"-makt 
,sti kK e mindre lac:- av "arbei~er 

2" -tokrati" ors bestili:ker dem 
~' s·o • ~"ø r kunne et "borger l i g 
- -· e-:derparti", ·7- o r ,•. hruke 

''"' els' bemerkelsesv er ':li,"' dyp e 
u. ~ t. r yk i· , bare oppst~ i ett lan· , 

; r b~re ett land nada e mono po: , 
e ~ t1l ~j engj el d kunne de t eks 
c~ re i lang ti d . H? er " ho r"'er 

-- -e a rbe i de rparti " uu n n;; åeli ~ 
• .. J 9 

typ1sk f or alle imperialistis 
/e lan~ , men p~ ~ runn av deres 
rC< sende kam p ::Jm 'i el i n ~a av l) -- t t 
"' e r J et u;;a nnsynl i • at et sli ! 
:'art i ~an ha ove rtaket f or lanP.' 
.id æ ren rekk e l a nd ·" o 

! enin:"Imperiali s 
me n O '"' spli ttelsen i sosialismen" 

o ~di vi man ~ la teoretisk for -
<- ·a el .s e f or arbei deraristok ra t i ets 
'',·s is t ens o c• rolle som ei politi 
s · a~ ~el inr f or b or ~ erskapet i 
ar~ e1 derklassen, har man re 
>c:n era t er i industrien r;j ort 
.0 ; reavvik p~ hø~reavvik . 

: s ~e de t f or ~ ~; til l e virkl i p-r 
JHssene , har vi G!,t t t il arbeici 
sraris tokrater for ~ unders øke 
!:c;s s enes meninv,er . 'J i har ikke 
·J rstf.tt noe av klasselcampen i 

. - ~ole~~riatet , men stil t all e i 
K.Jt: le<r ess li k t. 

:n lave ~rv ~kenheta mot arbeid er 
Eu' istol{ r atiet har l- --t a "'R.D<"f' 

7 . 

~ ~ merater ~pne ~ or p~ v i r ~ nin~ 
i ra klassefiena en, o ~ ~ommunist e r 

s o~ sj øl har mo~ tat slik e r esti 
~elser har st ~ tt i ~are . ~~ virk 
ni np-a 'ra arhe i eraristokrat ie t 
er i kKe bare et y tre press pA 
partiet, men or endel av , et 
indre -runnlage t. ; o·•.ncuni s te r 
s o m mottar arbeideraristokrati~:e 
privilegier bli r sj øl i re rn e 
som arbei deraristokrater , : er s 
ie ik~e ~ører oevis t ka~c ~or ; 
· o t virke at -:l e sjøl bl ir " er r!e l 
0v h or, ers kapets co liti ske av d 
e l im8 i arbeiderkiassen. 

Jeg skal ta et eksem pel som vis t: 
hv ordan sv~khetene slår ut når 
n~r det begvnner ~ r~yne p~ . 

I førs t e fase av "fei d em ut" 
kampanja til DNA satsa den lok
ale klubbledelsa på å bring e all 
opposisjon til taushet ve d t 
sta tuere eksempel. Offent li r 
kritikk av forhold i k lubb en 
s kulle stemples som ukole gial 
oppt red en o ~ straffes med ute
lukking eller suspensjon. 

'' ed et halvt års mellomrom slo 
ma ss ene ,under ledelse av kom
munistene ,tilbake to an~rep p~ 
yt ringsf:rihefa, sis te ,_:;; ang s ~ 
ettertrykkelig at kampanja til 
JI JA-ledelsa b lei s a tt micilerti r -

i " t ilbake. 

valget av klass~kampen tok se~ 

opp . Gj ennom kampanje utvi da ;i 
a ntallet m ~ci :l e r e Gunctre 
d. -salgeb1fore g ikk t ildels ne l t 
-~pent på spisesalen o g; i gardere ! ~ 
e n og tildels skjul t u te i verk 
s t e0et. Spredninga av løpesedle r 
i nn e på bedrifta økt e. Hen f or t 
satt var det no en som sogg te lite 
u.1, de r dekke av sikker heta. 

o·1 t h julpet av ledend e SV ere og 
"K" l-e re trappa de sos . oem . pamp

~u e opp kampanja . " AKP ere kan 
i kke velges til tillitsverv. 
"i\Pe re er CIA - g enter. AKP m"• f o r 
bys. i: lassekampen m~ vekk f ra 
nedrifta. KK-standen i by en er 
til hinder for den o ff entli ~ e 

fe rdsel. Utdelinga av løpesed ler 
er til stor irritasjon for folk 
or:1 l ørda g ene. " 

. e tte var innholdet i les erbrev ~ 
lokalavisa, anmelderser til lens-
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mannen, uttalelser på årsmøtet 
i klubben og klubbmø_ter utover 

• varen. 

Angiveri blei og tatt 1 bruk. 
~t ter ei l•peseddelutdeling 
inne på bedrifta like før påske 
anga noen "arbeidere " utdelerne 

~ stykker blei innkalt en for en 
til forhør hos personalsjefen. 
Ha lve klubbstyretxa% var tilstede 
o ~ arbeidsformannen. Klubbform. 
trua bedrifta med sit-down der
som bedrifta ikke ga samtlige 
skriftlig advarsel og trussel om 
sparken ved gjentaking. 

Klubbformannen henviste til press 
fra medlemmene og hevda at 50 
mann sto klar til aksjon. Seinere 
undersøkelser har vist at dette 
bare var bløff fra klubbformannen 

J e skriftrig e advarelene knekte 
kampvilja.Vi klarte ikke å skjære 
~j ennom ved å gå lavt nok o g djupt 
nok imassene. 

/ or hvem var disse Som ville ha 
;zommunistene vekk. 
Foruten de heltidsansatte DNA 
pampene pÅ klubbkontoret var det 
en ledende SVer,kommunestyrrep og 
formann i Samorg., en ledende 
r:"K"Per, den lokale formannen i 
jern og met. avd., en kommunerep. 
: or DNF( styremedlem i jern og 
me t avd.) og de fleste gruppefor
mennene. Disse gikk i spissen o ~ 
mobiliserte de politisk mest 
tilbakeliggende arbeiderne og bas 
e ne. 

~ i gikk ikke til KK med saka, men 
skreiv protest til klubbkontoret. 
Vi reiste advarslene i gruppene, 
n en massemobiliaerte ikke og arb
eideraristokratene fikk lett spi ll 
o~ vi blei skuffa over ma ssene. 

p! tross av vedtak om fortsatt 
KK -salg opphørte salget omtrent 
etter dette. Løpesedler er ikke 
s predd inne påæbedrifta sida. 

N~ etter e t halvt år har vi tatt 
o ppg jø~ med dette knefallet. 

8. 

·;tter studi er pÅ arbeideraristo 
kratiet og sjelkitikk av vårt 
knefall for terroren fra dette 
oppkjøpte, korrumperte og borg
erliggjorte sjiktet gjorde avdel 
inga enh 6tlig vedtak om KY-salg 
på jobb for alle. 

"Og derfor er det vår plikt, 
dersom vi ønsker å forbli sos
ialister, å gå lavere o g djupere 
til de virkelige masser. vette 
er hele meningen med kampen mot 
opportunismen og hele innholdet 
i denne kampen.Ved å avsløre den 
kjensgjerning at oppotunistene og 
sosialsjåvinistene i virklighetå 
forråde~ og selger mass enes inter 
esser, at de forsvarer d e midl e r 
tidige privilegiene til et mindre 
tall av arbeiderne, at de er eks
ponenter for borgerlig e tanker 
og innflytelse, at de i virklig
heta er forburidsfeller og a g enter 
f or borgerskapet, lærer vi m~ssen 
~ bli klar over sine sanne poli t 
iske interesser , å kje~pe for 
sosialismen og revolusjonen g jen
!lo.m.-a-ll.a-ds. :Lang_e o~ pinefulle 
omskiftene i imperialistiske 
kri ger • g imperialistiske våpen
stillstander. ': . 

Lenin: " Imperia. l 
ismen o~ splittelsen i sosiali cnenn 

FINN. 
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KAMP MOT DET REVISJONIST ISKE HØG RE 
AVVIKET I SYNET PA PARLAMENTARISK 
ARBEID . 

Er det s~ker som er politisk viktige 
for arbe1darklassen og det arbeidan
de fol ket som er oppe i bystyret? 
Det er det så absolutt. Der kjem opp 
saker som har med lokalisering og 
flytting av bedrifter (Ståltaugen, 
Trokofa), som har med arbetdsløysa 
(kommuna le tiltak), som har med bud
sjett, skattar og avgifter, som har 
me~ bo ligspørsmålet (sanering, hus
lelger, lokalisering ) som har med 
sos~a ~ e tiltak (barnehagar, alkohol
pollt lkk, ungdomsarbeid), som har 
me~ trans por~politikk (Vegplan II). 
Sl1k kunne e1n halda fram i det vide 
og breie og peike på område som er 
viktige for arbeidsfolk~ 

Kva er vår oppgåve i bystyret? 
Det er å avsløra korleis den kommu-

~~ale politikken i desse sakene tener 
kapital en, visa overgrepa mot arbei
~a~k lassen. Kva seier Lenin om pol
ltlske avsløringar? "Et av hovedvil
kårene for den·nødvendige utviding 
a~ de~ politiske agitasjon er orga
nlsennaa av allsidige politiskeav
slør i nger. På noen annen måte enn 
gjennom disse avsløringer kan mass
en~s politiske bevissthet og revol
USJOnære aktivitet ikkje oppdras. 
Derfor er virksomhet av dette slaget 
en av de viktigste funksjoner for 
hele det internasjonale sosialdemo
krati . (HVA MA GJØRES, s. 74). 

Kva sei er Lenin om det å driva par
lamentarisk arbeid? Han seier at 
erfaringa bolsjevikane gjorde varat 
det ikkje berre var nyttig med par
lamentarisk arbeid, men heilt nød
vend ig for å gjennomføra revolusjo
nen . Vidare seier han: "Nettopp for
di de ti l bakeliggende masser av ar
beidere og enda mer av småbødene i 
Vest-Euro pa i meget sterkere grad 
enn i Russland er gjennomsyret av 
borgerl ig demokratiske og pralamen
tariske fordommer, nettopp derfor 
kan og må kommunistene i de parla
mentaris ke organ bare innenfra fø re 
den lange, hårdnakkede kamp for å 
avsl øre, fordrive og overvinnedisse 
fordommef~ ----- Kritikkene - og det 
den skarpeste og mest hensynløse -
bør ikke rettes mot parlamentarismen 
eller det parlamentariske arbeid men 
mot de føre~e som ikke forstår - ' og 
enda mer mot de som ikke vil utnytte 
parlamenttribunene på kommunistisk 
vis." (RADIKALIS N") . 

~enin skreiv ei uhorvelig mengde art - 9. 
1klar om valg og parlamentarisk arb
eid, noko som viste kor stor vekt ha n 
la ~å denne sida av kommuni st i sk pra
kasls. Han slår fast at prinsippet 
s~al ~era at dette arbeidet skal li g
gJa d1rekte under part i l eii nga og at 
denne skal rettleia og kontrollera 
kvart steg parlamentsgruppa gjer. 
(Notifications , resolutions of t he 
Cracow meeting). 

Kva serier Lening om partikameratane 
sine oppgåver i samband med det par
lamentariske arbeid? Våre kameratar 
(i parlamentet) har eit hardt arbei d 
å utføra. Dei er mellom fiendar vond-. ' s1nna og hensynslause . --- Alle vi må 
slå oss saman og stø dei. Vi må høyra 
nøye etter kva dei har å seia di sku
t~ra deira handlingar på møte; , gi ros 
t1l kvart korrekt steg, hjelpa dei med 
a l l vår styrke og ressurser i kampen 
for revolusjonen. (Third Duma and Soci
al Democracy). Korleis stemmer Partiet 
sin praksis med dei pri ns ipp som Lenin 
her stresser? Svært dårli g. Eg meinar 
det er linjer ute å gå r i Partiet frå 
topp til botn som går stikk i strid med 
Leni n. Linjer som går ut på avsky mot 
parlamentarisk arbeid, at det er uvi k
ti~, at det.er noko borgarlege pampar 
dr1v med. V1dare er der linjer som går 
på at dette ikkje er mitt bord . Det er 
berre å overlata det til den snvre gru
ppa som har fått det . til delt og ellers 
la det seila sin eigen sjø . 

Ellers er det mitt inntrykk at mange 
partikamera t er er svært sløve til å 
følgja med i det po l iti ske l ivet i 
kommunen, følgja med ; · av iser, orient
era ~eg. ~m kva som skjer i bystyret osv. 
Part1le11nga må også kvasst kritiseras t 
for å neglisjera bystyrearbeidet . By
styregruppa har fåt t seil a sin eigen 
sjø utan politisk kontrol l stort sett 
si~an ho ~art ~ppretta. Det er nettopp 
sl1ke avv1k eg her har peika på som 
Lenin gjegg så hardt til åtak på i 
"Radi kal ismen". Beretninga peikar på 
dett'e avviket i valgarbeidet i 1975. 
Det blir ikkje nevnt i samband med det 
parlamentariske arbeidet etter valget. 
Det er ein veikskap ved beretntnga 
fordi dette er eit omrlde der høgre~ 
avviket framleis stAr sterkt . Partiet 
må ta eit skikke l tg oppgjer med dette 
avviket og bu seg på å bruka mef r 
krefter i samband med parlamentarisk 
arbeid. 

HOLGER 
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V.41G AV NYTT DISTRIKTSSTYRE. ---------------------------
Aiæ(I',!-1 ) i Trøndelag skal 
om kort tid velge ny ledelse.I den 
perioden som har gatt har partiet 
høst e>. vi1dige erfaringer gjennom 
klassekampen.Den politiske linja 
er tnLkket opp gjennom vedtaka 
på 2.1andsmøte og partiet er godt 
rusta til å lede proletariatets 
kamp i perioden som kommer.Både 
situasjonen i Norge,og den inter
nas jonale klas s ekampen varsl~r om 
store Op)gaver for partiet i tida 
som kommer.Den ledelsen som nå 
skal velges må ta avgjørelser og 
lede kamper som kan "bety liv el
ler død for vårt parti og vårt 
l and" (Liao ) Et distriktsstyre i 
AKP(M-1) er hverken et sekretariat 

)T SK i vårt distrikt eller ei 
"diskusjonsgruppe på høyt nivå". 
Distriktsstyret skal sjøl utforme 
polit il~J;: en i lokale klassekamp
saker ,de t skal på sjer~sten!Jig vie . 
analysere klassekreften~ i oorr
rå~et og sette partiet& linj~· ut 
i livet ut fra ei analyse av· ~e 
lokale forhol(ia .. Dette> kan bare-· 
gjøres me~ ka~ em som har et s.·jØlll
sten~i&nforholo tt] aarzisms-lent
nismen;mao tse-Tungs t~ og 
s~m har nære forbin~else~me~ mas
sene. 

p~titiske linjer,men lett følger 
forslage~ til ~em ~ørste "overtal
elsellkunstneren"·o Oppsummer'lt kan' ~ e 
fleste av a~kæ, i ti~ligere valg 
p laseres- i fØlgen~ e skjema: .. 
-DS skwlle ha- mange kvinner. 
-DS skulle ha mange> arbei(iere--. . 
-DS Skul]e ha mange fræ ~istrikteto 
-Alte kamerater me~ le~ende oppgaver 
for partiet måtte sitte i DS. 
-Valget skje~0~.til~els ut fræ 
"bekjentskaper" .Follk som kj-enner , 
eller har nære forbindelser me~ le~
en~ e kamerater blir lettere fore·slc3}1t 
enn an0re. 
-Kameratene llil.ir valgt ut fra ei kOT-t 
perio~e mens kaderens historie blir 
tatt lett. påo. 

Sjølsagt må 0et være ei målsett
ing og en styrke å ha mange arbei~
ere-,kvinner,!Jistriktsrepresentanter 
et~.sær~~g må proleta~seringa av DS 
s-ti l les· skarpt~ Men,~ ætte. kan' iiklb~ 
gå på bekost~ng av pa]itis~/i~eolog~ 
~sk nivå.Dett~ er erfaringer 0et 
nåværen~e styre har oppsummert fra 
siste perio~eno 

I "Noen pro'l:ti'emer- i meto~e for le~
else" siær- Mao irØJlgenrle om ~en le~
et:~.~ e- gruppa': 
aoAt ~e~ må utformes skrittvis,t ]øpet 
av· ~lve fo~massenes kamp. 

Hvilke kamerater skal velges ti] b.~oAt ~en hverke~ bør eller- ltarr be stå 
av 0e samii}e :fbl2ke~ hele ti~en. ytt DS? Uten å ta utgangspunkt i 

~e oppgavene DS har er ~et lett å 
gå feil.DS er iklte> bare et "for 
melt" organ.DS er <fi.striktets: 

cr·.At en må stadig forfremme aktivister 
sotrr har voks-t un~er s elve kampen. 

"le(ien~e kollektiv" .Le~en~e-på. Vi må bestrebe oss på å finmr ka~er 
hvilkerr måte?Le~ende i å utfforme sowhar utvik~et seg under kampen og 
strategien og taktikken for klass~ ~kke være re~!J fo~å trekke fram fo~ 
kampen .Dette stiller spesielle sow ikke har stått-. sent:r-alt i fbrlto-ll~ 
krav til kaderen ·• Har vi tatt hen til le~elsen ti~ligere.En ~sg ut
syn til !J'isse krava ti~ligere>? Neii skifting må være ei målsetting for
ikke- i tilstrekke-lig grad .D$ har _ år.a;mø-tet o 
oppsummert store- revisjonistiske I TF Mai/76 ercoet i forbin~else me~ 
avwik ve~ ti~ligere valg,~Yr arom nomd.nasjonene tii] 2.Landsmø-te sti]t 
har ~et ti] felles at ~e ikk€ s-ti! Op~ kriterier SOtn' ~i me~~k~ nuttres 
ler spørsmålet om dett' pO'litiske-· l± sow studier og uts:~spunk - - .... ~isku 
nJ'e. karpt sjonen~ i laga •. Det ar 

s ,'som ikke tar alvorlig !Jisse- kriteriene vi har· bygd på: i 
på bety~ninga av kameratenes po-lit- ~ett~ forslaget~ ~ 
isk/i~eologiske- nivå.Pål ~en måte~ 
får en letit en led el se som vakler !!!!T!!!IER l'OR KADWRVURDERINGER 
hit og <3i t u~ f:a ensidi~e analyse:r; )l r .P~lli ti~;-i(leo:-logisk zri~å:· 
en le~ else som ~kke- kri ~l.slt. kan X2 .K":.asse:etanopunkt. . 
ta stan~punkt t1.ll forskJelll.ge }.Lojalitet til! partieto(Her trekke~ 

\ 

t 
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inG ,; i :.L~sHiic vu:rlic rinz <: v 1r ~~-~ '. f :!"

c:,tens 11 støhet"." .r'artstidc. 11 er e t 
vild i g mom ent cKo..rnerat er kra f t i ge 
do·wnperioder e .l.må gr a nskes nøye . 
4 . Forllol c et t il d en moderne r evi
sjoni smen. 
5 . Demokrc:~ t isk sentr2"li sm e/part id i s 
i plin. Det ~ e e r et v i k tig krit e ri e 
for na rtiet. Ua o tse-tung har l agt 
stor -vekt på egens ~aper som-
evnen til å f orene , d et å vær e åpe n 
o c; :::rl ig og i k ::e l age i n triger og 
kouspir2.sjoner. (Fr a a rtik _el i 
Hs i nua 8/II-7 6 ). Gjennom å still e 
l y set p~ s like egenskaper kan pro~ 
esjonel l e intrigemLkere l ulre s ut av 
; -~and i C. c t sl i st~. 
6 • .2nkelt liv. 

')( 7 . L2. s ~. elinj a . I tillegg til de t s om 
star i TF-:=:.rtL\: __ elen må de t l eg :·ef:" 
" eld nei. om 11 lr2.me r a t ene bryr seg om 

~ 

fo lK ,, ts G.c.gligc; prob l em og behov ". 
(?r~-- H::inu 2. ) .D e t f i n c e s mange 11 s to 
re 11 p oli t i lce r e som gjerne kjemp er 
for -G.e s tore ~rins in ~ ene ,men s om 
ix.:~e ro c: .. o-erer~ på urett f e r d i ghe tene 
på sin e s en arb e ids9 l a s s . 

-y 8 . Krit ilr~c ? g s ~ øl l<:: r i ~ i k k • . 
9 . Demo ~cr c:. t 1sk l a rb e 1d s s t1l en og 
l s tt å S2TI1a rb e ide me d.-Dette e r et 
k ri terie de k i ne si ske kame r at 
ene l e er ve k t på i v a l g et av Hu a 
kuo-feng t il formann .Le d end e kader 
kan l ett b li s .i ølo ·<J t c:·. tt , under
vurd e re 2.ndr es mening er, mono·9olis æ 
c::r beic. et . De lee; er c;,lle p l an e r et t
e r s i tt eget b ehov og t a r i kke he& 
syn ti l p a rtikame r a tene s s itua sjon 
i·"e d sl i ke 1-::amerat er i l ede lsen e r 
G. et vc n s i:elig å s v e ise s a mr.:1en et 
l E:: <iende 11 k ol l ek tiv". 
10 . Klc. ss e kampe''l i fami li en. 
'fi h a r i K e med sørsmLl e t om lcamer 
c.'. tens ev.!.'le til ;.:;, -utvild e f c:milien 
til en revolusjonær enhet.Erfarin g 
viser a t d et e r få områ der hvor 
poi_ i t islce fe il kom. .. er klare r~ fr 2,m 
enn i f amilien.Det er to t yp1ske 
avv i k :-De s om f ø r e r et b or~e rlig 
fe::..milieliv, s om på op-l ortunis tisk 
vis l <r f o.milien v ær e; et "lunt 
r~Ei.e 11

• 

- De som l øser motsigelser i famil 
i en c j enn om 11 hc.rde s lc•.g". Snaki-:: er 
om skillsmi sse ve d hver mins te m o~ 
sig el se . En ri idig enh e t s t akt i~-<:~: er 
et vik tig sp ørsmål for å s t yrke f~ 
milien . 
(Bortse tt fra krit e ri e I er de -
i .: "e !J riori fert .Krit e ri ene må les
es s 2.s.1: .. en o ed a r t i '-:lce l en i TF) 

__ voru.e..:..n. ;, l;: :=:" l VtJ_rG. erint ·en E; · .l :-J r e s'~ 
---------~------------~---------- · 

Vi f or eslår følgenae fr2.r:1g2.n gsmå t e 
f or nomina sjonene: 
I . Styret d iskute rer a ktuell e kan
dida t er.Disse får i on , g a v e å for
berede sjølvurdering til l agsmø t e . 
2 .La gsm øte diskuterer kriterier 
og kad e r vurderer kandidr.ter. 

! ... 

F ol k fores l å r a ndr e k a ndiQs ter enn 
d e i l a get.særlig er det v i k tig å 
få f r c,m folk som l age t 1wrn::;:r: ten 
er i s j s l kanskje i kk e v il fo r e slå
f . ek s f ordi h an/hun er ny. 
-K~dervurderingene bør også u isku
te r es me d evnt.f~~ilieme dlem og 
[.'.::10.!"€ p a rtikamer<?.te r S O:r:J. kj en er 
k2.merc. t ene godt. 
-Fr i s t for avholding s.v l a gsmøte er 
1?i1=7.1•Det ska l l eg es fram li ste 
over kandidate r i :9 rior i tert re ~rke
fø l g e v e dlagt sjø l vurd e ring og 
l e,gs inn st il l ing. 

Ly~:l :e til i arbeide t! 
Kc-·me r at i nomina s j onskom-riteen 

xxxx .... xxxx 
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S T Y R K S J L I D A R I T E T E N M E D AZANlAS F O L K 

Sammen med MidtØsten er det sørlige 
Afrika idag brennpunkt i den nasjona 
le frigjøringskampen mot imperialis
men.Samtidig er supermaktsrivalise
ringa i området Økende.Store militær 
strategiske og økonomiske interesser 
står på spill for USA-imperialismen 
og sosialimperialismen.Full nas j onal 
frigjøring vil være et hardt slag 
mot supermaktene;dette er bakgrunnen 
for deres taktiske krumspring i Zim
babwe og Azania f.eks.For supermak
tene er det sørlige Afrika viktig 
for kontrollen med det Indiske Hav. 
(50 % av oljetransportene fra Midt
Østen til Europa går rundt Kapp det 
gode håp.)Sosialimperialismen domi
nerer idag i det Indiske hav,og job
ber hardt for å styrke seg her. 
Det sørl. Afrika er sjølsagt også 

J, viktig p.g.a rikdommene på råvarer, 
og monopolkapitalens profitter er 
kanskje hØyere her enn noe annet sted 
i den 3. verden. Grunnen er ekstremt 
lave 1Ønningef(4 av 5 gruvearbeidere 
i Azania lever under det Vorster def 
inerer som eksistensminimum),og den 
knallharde undertrykkinga av den 
svarte befolkninga,som har vært mulig 
å få til ved å spille på motsigelser 
mellom ulike stammer og folk,pluss 
stØtta fra imperialistene til under
trykkerregimene. 

Alle landa i området er nykolonier, 
med formell uavhengighet,og økonomisk 
binding til imperialismen.(sjølsagt 
varierer avhengigheten). Situasjonen 
er tildels svært komplisert i de enkel 
te landa.Den er prega av : mange ulike 
linjer for frigjøringskampen,ski~tende 
allianser mellom frigjøringsbevegelse
ne,og skiftende taktikk fra supermak
tenes side for å knuse eller fange opp 
kampen for å snu den til egen fordel. 
(Se det nye Røde Fane om Angola,f.eks) 
Sosialimperialismen er til nå mindre 
avslørt i Afrika enn f.eks. i Latina
merika.Men direkte invasjoner,"venn
skaps og samarbeidsavtaler"av indisk
sovjetisk type(som Sovjet nå har under 
tegna med Angola)vil etterhvert rive 
fårepelsen av Afrikas sjøloppnevnte 
'~naturlige allierte". 

AZANIA 

Azania er idag spesielt viktig i det 
sørlige Af~ika. Det er USA-imperialis
mens siste skanse i S.Afrika,~g.USA 

Landet har en forholdsvis velutvikla 
arbe~derklasse,hvor klassesol~dar~teten 
vinner fram pa bekostning av solidari
teten mellom stammer og folkeslag.Mulig
heten for å fØre en nasjonaldemokratisk 
revolusjon over i den sosialistiske er 
således tilstede. Landet har den rela
tivt .,erkeste fritJfr1ngsbevegelsen som 
klart stlr pl ei l~nje for væpna folke
krig,for en enhetsfront av alle klasser, 
lag,organisasjoner og enkeltpersoner som 
vil føre folkekrig mot Vorster-regimet, 
og som går inn for frigjøring uten inn
blanding fra noen su~ermakt. Denne linja 
er i stor framgang na,dette viser blant 
annet oppr,ret i sommer,opptrappinga av 
rasistene sin bantustanpolitikk,og at 
8 ledere i den reformistiske,revisjonist
dominerte frigj.ringsbevegelsen ANC har 
brutt ut,sammen med ma ge fra ANCs ung
d~forbund CYL,og f rhandler med PAC 
~ ntermere samarbeid. 

'Niv!et på kampen: PAC legger fortsatt ho
vedvekta av sitt arbeid på politisk mobi
lisering av massene til væpna kamp,men de 
står nå på terskelen til denne kampen.
?AC-repreaeatantene sa klart fra om dette~ 

Såvel ~ som PAC er godkjent av OAU,det 
er de avgjort viktigste organisasjonene. 
ANC er den største. organisasjonen,de er 
domiurt av ~,det mest Møskvatro av 
revisjonistpartiene i 3.verden. 
øe-"liar ei pasifistisk forhistorie, 
og var dominert av folk som Luthuli 
(fredsprisvinner) t~l midten ,.~7 
åra.I det siste har "fredelig sam
eksistens " blitt fremma ofte.De 
kjører på svart flertallsstyre,ikke ax 
svart makt,ei multirase-linje som 
appelerer til de hvite liberalerne. 
SAKP, som dominerer ledelsen har ei ., 
lite ærerik fortid. De avviste Stalin 
og Ko8lnterns krav om å jobbe for 
en svart repubTikk ca.l930,og de 
opplfste seg sjøl en gang på 50-tal-
let ,da rtiet bl• for • t bes dr · 
for en stor del av hvite, intellektu
elle. Idag står ANC utad på væpna 
kamp og enhetsfront osv. Men f.eks. 
vil de bare drØfte enhetsfront med en 
Pke~leder,• han sitter fengsla • 

. --- - - -- ._. ----..... . - .. ~ .~ ... - .... 
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REVIS J ON ISTENE OG AZAN l ~ 

k~v~sjonistene rundt om ~verden,innbefatt 
ta våre egne jobber hardt for å spre 
myter om PAC for å gi sitt bidrag til å 
hindre at den militante motstanden i Aza
nia skal vinne fram."PAC er en rasistisk 
organisasjon",PAC er splitta i en maoist
fraks jon og en del hederlige folk," "PAC 
har stØtta UNITA, " 11PAC har ved flere an
ledninger stØtta MPLA i Angola,dette be
viser at det fins mange syn .'1 Uten å gå 
idetalj om svara på disse sakene (de kan 
folk finne i 3.verden-Afrikanr.+ det nye 
nummeret som kommer nå) er det klart at 
dette spiller 100% opp til Sovjets ønsker 
om å splitte opp frigjøringsbevegelsene, 
framstille de Sovjetvennlige som progres
sive og resten som reaksjonære.(les Pek. 
Review nr ..4z) 

MULIGHETENE FOR SOL I DARITETS 
~BEIDET MED PAC I NORGE. 

I Norge er den subjektive motstan~ 
mot ras i str eg imet i Azania (SØrAfrika) 
stor.Dette ser vi b l ant annet på at 
innsamlinga t~l PAC når bredt ut 
blant arbeidsfolk . Sosialdemokratene 
og revisjonistene legger nå opp til 
å avlede sol idar iteten med Azanias 
kjempende fo lk gjennom en "brei" 
boikottaksjon,som henst iller til re
gjeringa om å bryte forbi nde l sene, 
osv.Dette skal være hovedlinja for 
motstanden mot Vorster.(De t var ikke 
tilfeldig at aksjonen blei lansert 
da PAC-folka var i Norge.) Mot dette 
må vi se det som en kampoppgave å 
høyne nivået på motstanden mot apar
theidregimet,få folk til å gripe den 
væpna kampen som hovedlinja f or kam
pen i Azania,og den vilkårsløse støt
ta til frigjøringsbevegelsen som nå 
kjemper som hovedlinja for solidari
teten med den svarte befolkninga. 

Balighetene for å vinne innpass i 
arbeiderklassen med antiimperialistisk 
arbeid er større med utgangspunkt i 
Sørafrika enn kanskje noe annet land. 
(apartheid generelt,arbeiderklas se i 
S.A.,ikke bare "innfØdte".) Vi er alt 
på offensiven i solidaritetsarbeidet . 
La oss nå ta alvorlig på spØrsmålet 
om å gjøre gjennombrudd,ikke bare 
skyve det foran oss som en dårlig 
samvittig~et. Det er bare sånn vi 
har sjansen til vifkelig å "sette 
arbeiderklassen i l edelsen,også i 
det antiimperial i s t iske arbeidet. 

Geir. 

l - . 
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HUSTADARBEIDERNE ER EKSEMPEL 
FOR HELE ARBEIDERKlASSEN! 

Hustadarbeiderne har nå UErt i 
streik i snart 2 uker. Stre:ikens betyd
ning f or hele klassen blir klarere for 
hver dag som går. Det blir også stadig 
klarere f or herkke~lassen! -Etter krig
en har borgerskapet herjet med arbeids
folk uten at folket har geid å samle seg 

Hele spekterer av terror mot 
brukt i denne kampen: 
-Trussel am eksklusjoner 
-Politivold 
-Oppsigelser 
- Stre ikebryteri. 

14. 

arbeidsfolk er 

til skikke lig motstand.ArbeideraristOkrat- Kan kampen vinnes mot slike midler? 
er og arbeidskjØpere har gjenn~ terror og Seier for arbeiderklassen er den sosialistise 
lØfter om bedre ti?er snodd s~g fra de revolusjonen.Streiken er en skole i krig. 
aller ~leste k~fllkter. Særlig.har dette Hustadstreiken er en god skole-en skole vi 
vært tll~e lle l fo~btmd san ~lngs-og ~ytel alt har 1ært mye av.D=t er med slike J.ærGa;limer 
se.H~r ligger ~Ønnlng~ne 20-2~~ under gJenno vi til sist skal seire.-SjØl am klassefienden 
msnl ttet for mdustrlen.Arbeldsplassene er vinner en formell seier i denne saken har 
s~ ,nær' 90% har tmd~r 20 ansatæ~. Organisa- enheten de streikende har vist ,motet i kampen 
Slansprosenten er llt~n og ~be~dsforholda mot streikebYyteriet og stØttearbeidet-v.ært 

· mang~ plasse~ som l ~orrlge. amtmdrede. seii:'B i seg sjØl. Det er vår oppgave å gjØre 
HundreVl s av slD;e bedrlfter ligger langs disse seirene stadig stØrre ,gjØre stadig 
kyst~n .He~ forega~ noe a~ ~en hardeste ut- flere arbeidsfolk og andre progresive kjent 
byttlnga l norsk lndustrl l dag. med den kampen san fØres samle stØtte og 
-Når de 8 arbeiderne på Hustad gikk til re- sjØl lære av deres kamp.' 
solutt solidaritetsaksjan for den oppsagte 
arbeidskameraten var dette et slag mot bogg- St"(tt b · d t • 'kk tr d' 
erskapet s kontroll over bransjen.Det var et --~--§~_§}_~ __ æe_~ __ § ___ §~§_D§_~ 

eksempe l på klassesolidaritet og kampvilje I dag står kmmpen mot stre:ikebryteriet i 
san raskt kan spre seg til alle de andre fØrste relæe . Hustad har vanskelig 
små,hardt utbytta arbeidsplassene i bransjen for å skaffe folk! Stre:ikebryterne skal 
Arbeiderne på Hustad har fØrt kampen sin vite at slike skii:Be handlinger ikke lØnner 
samla. Hverken sosialdemOkratisk eller revi- seg! Propagandaen mot streikebryteriet må 
s j onistisk taktikk har greid å splitte den- gis hØy prioritet.Alle erfaringer fra 
ne enhet en .Forbundsledelsen,med reise~tæ Champignonstreiken må nyttes. 
KOlstad ,har satt dem kniven på strupen Streiken trenger mer politisk stØtte.Særlig 
gjenno · eksklusjonstrusler.Forbundet har er stØtte fra fagforeninger mangelvare 
sjØlsagt fordØmt aJcsjanen.Deres linje er å enda.Alle partikamerater skal ta saken 

·lede kampen gjennom "rettens vei"-en ar- opp i si forening.Press; s-tYret til stØtte-
J...C idsrett de sjØlsagt veit vil stemple vedtak. og medlemsm~te! .. 
kamplin ja og gi Hustad "rett på alle punkter -Det rna samles brel st~tte mot politlvolden. 
SV h~ gått mot politi terroren ,de har "ned- Alle må samle stØ~e pa OI?propet som er sendt 

· latt" seg til åinnkalle de streikende til et ut . Dette skal publiseres l pressa lØrdag 18. 12 . 
m;zlte! Hva korn ut av m;zltet: Sterke anbefalinge Opprop fås fra ~sjpnskaniteens kont~ eller 
am å gi opp kampen! SV vil ikke gå ut å stØt partikontoret.Vl oppfordrer.flest ~llg • 
te aksjonen . SV har ikke gitt Økonomisk kamerater å oppsØke de sterikende SJØl pa 
stØtte . SV har ikke gitt ut egen prop. an deres kontor og gi dem pers:nlig stØtte . 
saken. Dette er SVs linje:Men opportunist- -tetE må og~l samles ØkonOffilsk st~tte. 
ene er f orsiktige i denne saken.De veit at De trenger l underkant av 10.000 l uka for 
harmen i klassen er stor mot politivolden å dekke alle utgifter.Forbered dere på lang-
og de r otne metodene Hustad har brukt.Der- varig stØtearbeid.Listeinnsamling ræd faste 
for legger SV seg på ei "vente og se linje". bi~g fra mange er derfor nØdvendig. 
tet betyr at enkelte SV-ere har gjort litt 
fotarbeid for de streikende.D=t betyr også 
at SV-·lag ,san ! . eks . SVere på Klæbu pleie-

Organiser stØtternØter,-særlig for kamerat er 
utafor byen. De streikende karmer og innleder. 

hjem,stemte mot stØtte til de oDrsagte F1JLL SEIEF TIL DE STREIKENDE HUSTP.DARBEID! 
Husta?arbeideme . Få saker i vårt dchstriJ;t KAMP MOT STREIKEBRYTEFl! 
har gJort det k l arere for de bra folk<;i l.. FORDjjM POUTIVOLDEN! 
SV karr~teren av de"t!e usle opp~rturnstmSke AVSLØR OPPORTUNISTISK SPUTIElSESMAKERI! 
lederskikt et.Det er var oppgave a trekke de 

bra f oll< a over på ei kamp linje. Karæret i AU. 
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