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s. 1 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

LEDER:::: :Sommerleir . . ... . 

SH:YRK DET EKSTERNE ARBEIDET, anti -byr .karrpanja 

KAMERATER-VI TRENGER FRISKT BLOD 

STOR REKRUTTERING 

PAROLE O~ KRIGSFAREN l.Må.I 

NY HUSTAD-RETTSAK- LO KREV 60.000 

UNGDOMSKAMP.A.NJEN 

KRITIKK AV FESTEN l: !"fAl 

VI SAVNER EI KOMMUNISTISK LINJE Pfl FAMILIEN 

AVVIS TROTSKISJv!DJ .••• GJENREIS 17. M\I 

NIDRGE UT AV NATO 2 

SPØRSMAL TIL HIAWATHA 

TA LÆRDOM AV HITRA-AKSJONEN 

VENSTRE FEIL BEDRE ENN HØYRE FEIL ? 

MASSIJ12jTER FOR DE STALsATI'E ? 

OM ARBEIDET P J.. lANDSBYGDA. 

s. 2 

Redaksjonen vil ta sjØlkrittikk på at ~onsen fra NKS om barnehagevakt 

til sormerleiren korr. med i forrige FK. Barnevakt ftå leiren rrå det være 

en rninirnurrskrav at en kommunistisk organisasjon klarer sjØl, NKS ~ er 

enig i det . 
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LEDE P.: 
MOBILISER MANGE UORGANISERTE TIL SOM~ERLEIREN-FORBERED DEG GODT POLITISK 

Sommerleiren er en vi~tig politisk begivenhet for den marxist-leninistiske 

bevegelsen. Hvorfor? 

-fordi den nå i 11 år har bevist at sommerleiren har stor betydning for å 

utvikle den revolusjonær e politikken. 

-fordi den har stor betydning når det gjelder å knytte folk nærmere den 

revolusjonære bevegelsen.! fjor var det mange sympatiserer av partiet 

som i løpet av sommerleiren søkte medlemsskap i partiet.Slik betydde 

sommerleiren IffYe for å øke partiets tall messige størrelse.Det t e må vi 

utvikle ytterligere på årets somrnerleire. 

-samtidig er leirene en form for politisk ferie,idrett og kulturvirksomhet 

bl i r kombinert med de politiske diskusjonene.Den kollektive løsninga av 

alle problemer og det kameratslige saaværet blir huska av alle som har 

vært på leir. 

DE POLITISKE HOVEDTEMAENE PÅ LEIRENE 
~· 

Som alle veit er det 3 hovedtemaer på årets leire.Etter vår mening er det 

ikke mulig å la alle disse temaene t å samme vekt på leirene.Vi må 

ski l 1e ut ett som de t som vi skal legge mest vekt på•sommerleirledelsen 

ril forslå som hovedtema(dette er ikke behandla av DS ennå) 

Tsjekkoslovakia,lO år under jernhælen.Sosialimperialismen på of f ensiven. 

Hva med oss?Særlig på bakgrunn av diskusjonene omkring NATO som hovedparole 

l.mai og diskusjonene som nå går i FK om styrkeforholi mellom super

maktene er begrunnelsen for dette.Vi kommer til å ta opp slike spørsmål 

som: 

er det riktig at sosialimperialismen er farligst,er på Offensiven og den 

1xriXxx viktigste kilden til krig? 

-er det riktig å prioritere kampen mot den mer enn kampen mot USA-imperialisme 

K Er ikke dette i virkeligheten fordekt st0tte til USA? 

-Ønsker Kina enhet med USA mot Sovjet? 

-er vi for å styrke Nato?Hvorfor er Ti mot det? 
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-kan vi støtte den kampanja mot NATO som SV snakker om a t de vil starte 

-Hvordan skal vi stille oss til Høyrefolk som er mo t Nato? 

-hva slags front ønsker Vi mot sosialimperialismen?Hvord~ bør 

2l.august brukes for å styrke og bygge opp en sånn front? 

Er det riktig med en front s om rette seg bare mot sosialimperialismen 

og i kke mot begge supermaktene? 

Detteer saker som vil bli t a tt opp i inP- ledaing/diskusjon under de t te 

temaet. 

Dessuten Til lliet sjølsagt bli omfattende diskusjøner oa krisa og 

j den tredje verdens rolle. 

Arbeidet med sommerleiren stiller Då 3 konkrete arbeidsoppgaver 

for alle medlemmer av partiet 

loMobiliser mange ~ uorganiserte folk til sommerleiren. 

Et framskredent lag i partiet har gjort det sånn.På grunnlag av et 

langvarig arbeid har laget definert 26 mennesker som står nært partiet 

i FFF-jobbing,8.mars,Rød Valgallianse,deltatt på sirkel osv. 

Systematisk har medlemmene spurt den enne etter den andre av disse 

26,og 20 har sagt a t de skal på~eir.Dette mener jeg er den 

viktigste måten å mobili sere folk til leir på,og bør stå som mønster 

for alle lag.Mobilisering av mange venner til sommerleir er aå 

k 3meratenes viktigste oppgave fra111 til ferie:a.Og oppfølging ay 

dis ce på leiren og k like etter leiren for å få dem med i partiet. 

Dette kan tå veldig stor betydning for partiets vokster den nærmeste 

tida. 

~ .Forbered deg sjøl poltisk til leiren.Kjøp heftet:Les til 

sommerleireDe 1978.Dette er et Oktober-hette på 77 sider som nettopp 

er kommet.Dersom kameratene studerer dette nøye som forberedelse,så 

betyr det at kameratene har forberedt seg godt til leiren. 

-det skal ogs å i år være store innsamlinge~på sommerleirene. 

SK har vedtatt åt innsamlinga i å r skal gå til det formål 

å in vestere i sommerleirsteder og hytter til Røde Pionerer. 

I nvesteringene vil forgå regionalt og med aålsetting å s.kaffe 

~. 5. 6 
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An ti byr e.l-: ra ti-karnpanj a: 

~ K 0 T ~ ~ N E A R ? ~ I D E m ' • 

')et f0i.gende er en s ammenfatning av DS si oppsummering av anti
byråkratiarbeidet. 
~ iltross fo r påviselige framganger i kampen mot byråkratiet er 
det klart at det som er oppnådd ikke er tilstrekkelig. Kampen mot 
byråkratiet vil derfor måtte f ølges opp på neste årsplan. 
Ji ønsker kommentarer til denne oppsummeringa,først og fremst på 
fors laga til den videre innrettinga av arbeidet. Kritikk av byrå 
krati fra DS og SK må også fortsette. 
3ruk internblada-og brev direkte til DS og SK! 

i . 3akgrunnen for kampanja-innrettinga fra starten: 

: sin ~-o jølkri tikk i okt-TF la ~) K fram at byråkratiet i partiet var 
et underordna,men viktig avvik,som vi måtte sette os s mål å korri
gere endel gjennom å rsplanen. 
Det ble pekt p& at det ideologiske innholdet i byråkratie t var 
avvik fra den proletariske verdensanskuelsen-undervurde ring og 
forrakt for massene, å forlite seg på de få. 
I tråd med det ble det seinere formulert fre målsettinger fo r kamp.: 

- f orbedre mas s elinja innad 
-forbedre masselinja utad 
- s tyrke sikkerheten 

·k pekte særskilt pc-.. følgende saker som mått e rettes opp i grunno r g.: 

- for mange møter,og for lit e politisk mobiliserende møter. 
- for lite arbeidsdeling. Tendens til at alle gjør alt,noe som fører 
~il lite massearbeid og monopolisering av de mest initiativrike . 

- f eil i behandlinga av sympatisører. 
- :'or ''intern stil"-for li te kjenh'Skap til lokale forhold/for li te 

und ersøke lse r . 

::ovedmetoden som ble anvist i kampen mot byråkratiet var ·.3. :'G. fram 
saker gjennom kritikk og sjølkritikk • 
let ble ikke lagt opp til egne avd.møter på kampanja,men onofordra 
~i l også å knytte den til gj ennomføringa av lokale kampsaker og 
~ b~uke utviklinga av massearbeidet som målestokk p~ framgang. 

: trå d med at SK pekte på a t ledelsen var hovedansvarlig for ut
viklinga av avviket ble de t spesielt oppfordra til kritikk oppover. 
::år d '? t gjaldt seg s jøl stil te SK opp blant de viktigste områdene 
;) forbedre: 
- Mer politisk mobilisering-mindre administrativ ledelse. 
- Skarpere prioritering av oppgavene,færre direktiv. 
- ; tyrke metoden med undersøkelser og oppsummeringer 
- Bl i flinkere til å svare på kritikk og henvendelser. 
- 3tyrke kaderfostringa i partiet. 
- Styrke s ikkerheten. 

JS sin vurdering av sit . i avdelingene i distriktet samsvarte i 
hovedsak med det SK la fram f or landet s om helhet. 
- Grunnlaget for den feilaktige behandlinga av symp. mente vi først 
og fremst skrev seg f r a et sekterisk s yn på massene-uttrykt i 
mangel pa toleranse,tendens ti l å ville trekke dem ut av s i tt opp
rinnelige miljø hvis de bl e med. 
- Den '! interne stilen" s å u t ti l å ha s l åt t gjennom også ve cl at til 
lempinga av årsplanen hadde en bi-tendens i r etning av å legge for 
lite vekt på den lokale k lassekampen mg. 
: ajølkritikken 'S la fram i de s-FK la vi vekt på fø lgend e : 
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-For lite politisk mobilisering. 
-For avsondra fra grunnorg. -for lite kjennskap til situasjonen,m 
mangelfull bruk av metoden med undersøkelser.mange led ende kam. 
for lite med i grunnorg. 

-Undergraving av avd. sin s ølstendighet og initiativ - gjennom 
for mange og for detaljerte direktiver,med tildels dårlig prior . 

-For dårlig til å svare på kritikk og henvendelser. 

II . Mots igelser i kampanja: 

1edelsen har vært lite flink til å drive fram den politiske 
diskusjonen omkring motsigelsene som har dukka opp gjennom kampanja . 
Den eneste som har blitt lagt fram i FK er den i forrige nr. 
Flere avd. og enkeltpersoner har fremma syn rundt den samme problem
stillinga som vi formulerer: 
-Skal DS legge hovedvekt på konkret veiledning av den enkelte avd ., 
eller skal de bruke metoden med typiske eksempler. 

En annen motsigelse kommer fram gjennom krav om at DS må blottlegge 
seg mer,legge fram hva de driver med,hva slags utvalg som er osv. 
I samme retning kommer kritikk av at avdelinger har kamerater som 
har oppgaver som er ukjente for avdelinga som helhet. 
Wotsigelsen s om avdekkes her er motsigelsen mellom demokrati og 
sikkerhet.Hvordan skal den løses? Mitt personlige syn er at endel 
av det som er kommet fram ikke tar hensyn til prinsippene våre om 
illegal organisering. 
Sn tredje motsigels e:"DS må kutte ned på "DS-oppgave",utvalg osv
la kadern i større grad lede ting xa direkte sammen med folk i avd." 
Sjøl o-:n det er rett å reise spm. omkring størrelsen på "apparatet", 
og å peke på at DS-kader må ha massearbeid,mener jeg dette synet 
ikke avgrenser s eg fra ei linje med desentralisering av partiet 

Det er grunnlag for å diskutere~isse motsigelsene videre,få fram 
klarere hva som er innholdet i dem. Sett i gang! 

~II . Hva har vi oppnådd -Hva skal vi rette oss inn mot videre? 

a )Resultater: 

l.Flertallet av avd. har styrka sin sjølstendighet. 
~e l s utifra at forholda er blitt lagt bedre til rette (jfr. 
pkt 3 i DSs sjølkr. i des),dels ved at kadre er blitt fostra. 

2.De t personlige massearbeidet er bedra,sjøl om det ennå er store 
ujevnheter. Flertallet av ledende kam. som er blitt undersøkt 
viser framgang,men ennå er det for mange som også har gått til
bake . 

3.0msorgen for sympatisører og kadre er blitt bedre -tiltross for 
at det ennå finnes grove utskudd som f.eks. det vedlegget til 
forrige FK ser ut til å være et ekso på (Undersøkelsene om
kring denne saka ar ikke ferdig ennå-derfor ikke kommentarer 
før i neste nr.) 

4.Å lede gjennom politisk mobilisering er styrka i forhold til å 
lede gjennom forordninger/adm. tiltak. 

5.Stilen med å svare på kritikk og henvendelser er bedra. 
Fremdeles tar det imidlertid for lang tid før svar gis. 

Videre har endel avd. utvikla bedre metoder for ledelse mellom 
møtene (uformelle kontakter/undersøkelser,jobbe 2 eg 2,eller i 
større g~pper) 

b)Negativ tendens: 

En viktig negativ tendens som kampanja ser ut til å ha utvikla 
er:svekking av sentralismen og den kollektive stilen • 
Det viser seg at mange ~va. har gjort overslag 1 å korrigere 
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møtestilen. Hos flere går det l 1/2 mnd mellom avd.møtene.Ei avd. 
melder at de har hatt bare 2 avd. møter fra nyttår til beg. av mai. 
Vi vil i kke legge fram noen "felles lest" for hyppigheten av avd
møter-det vil avhenge av lokale behov og forhold- men vi vil tro 
at ca 3-ukentlige møter vil være ca gjennomsnittet av det som 
er nødvendig i avdelingene s lik situasjonen er nå. 

c ) Led elsen av kampanja Okonsentrerer om å peke på svakhetene): 
De fleste avd. ha:tr hatt vansker med å gripe kampanja "som kamp
anje". Dette mener vi har sammenheng med svakheter i ledelsen 
av kampanja. 
- Måls e ttingene for kampanja ble ikke skarpt nok formulert fra 
starten av. Metodene for hvordan kampanja skulle drives ble 
heller ikke framheva godt nok ,sjøl om de stod der. 

- De politiske mot s igel sene i kampanja ble drevet for då rlig. 

- Metoden med å propagandere framskredne eksempler og rette 
søkelyset mot tilbakeliggende ideer/praksis er lite utvikla. 
Vi brukte de med bra resultat overfor avd.styrene i febr.,men 
det ble ikke f ulgt opp videre. 

De t er reist en problemstilling rundt det metodemessige med å 
stille 3 kampanjer på samme årsplan. Er det riktig? Mange mener 
at de t i kke vil være mulig for flertallet av enkelt-avdelingene. 

d )Innrettinga videre: 
Pkt 1 er prior-d e øvrige ikke innbyrdes prior. 

l. Eksterne arbeidet ppprioriteres. Reise massene s kampsaker. 
Vi ha r fremdeles mye igjen på den 2.målsettinga:forbedre mass e
linja utad. 

2. Ledelsen på alle nivåer må legge vekt på å utvikle metoden med 
å bruke typiske eksempler. 

3 . Skolerings tiltak -på avd. s t~enivå . 
4. Følge opp de t pers onlige mas s earbeidet-spes. overfor ledende 

kader. 

Eovedtynda i di sse t iltaka er retta inn mo t å styrke s jølstend
i gheten ti l grunnorg . 

e ~ f.T ' ngl er ved oppsummeri nga: 

l. : pør smål e t om "overdrivelser " må undersøkes videre (for mange 
"tilleggso ppg . ? , dirk tivene,"apparate t " ) 

2 . :rfaringene me d a rbe idsdeling må oppsumme r es bed re . 
3 . ::ampanja i f orhold t il den 3.målsettinga :styrke s i kkerheten, 

e r då rlig vurder t . 

ansv. f or kampanja i DS . 

{o1'1S . ~ S. 3 

et le i rsted i hver region i tørste omgang.Trøndelag er en regioa. 

Fram for ei kra ftig innsa.mli!l på leirene slik '"'.t Trøndelag raskt 

kan f å sitt eget l eirsted. 

Start sparing Då,og hg med mye kontaater på leirea. 
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KJ\MERATER VI TRENGER FRISKT BLOD - FYLL REKKENE MED NYE MEDLEM'-1ER 

En av hovedårsakene til at l. mai-toget 
i Trondheim blei såpass stort, er at vi 
har bygd ut partiet en god del det siste 
året. Vi er blitt flere, og har p.g.a 
anti-byråkrati-kampanja fått bedre tid 
til å drive massearbeid. Enda er en god 
del av oss sketeriske, enda må vi jobbe 
mye med å bedre vårt personlige masse
arbeid. At vi kan oppnå en god del her 
med hensyn på mobilisering til kampen 
mot sosialimperialismen, til l. mai-tog 
o.l., sees kanskje lettest ved å se at 
mange av de nyrekrutterte kameratene er 
mindre skteriske en flertallet, og mob
iliserer mye fler til f.eks. l. mai-toget 
(jfr. intervju med en ny kamerat i FK 
for mars). 

Men vi kommer ikke utenom at vi i alle 
fall trenger flere parti-kamerater. Vi 
må nå enda breiere ut i massen av arb
eidere og andre progressiv~ enn vi gjør 
i dag. Og framfor alt, vi trenger flere 
ledere etterhvert som kampen reises på 
stadig flere områder. Vi kan ikke slå 
oss til ro med at det går 2000 i demon
strasjon i Tr.heim. Dette er altfor lite. 
Vi må bli mange, mange flere om vi virke
lig skal sette skrekken i borgerskapet. 
For ikke å snakke om de oppgavene som 
ligger foran oss i framtida, lede folke
krig mo t supermaktene og revolusjon 

Vi må al ts å bli flere, men er det mulig? 
Jeg mener ja, uten tvil. Det finnes masse
vis av progressive rundt oss som ikke er 
spurt skikkelig, som ikke får diskutert 
motsi ge lsene si ne med oss. Bare se på l. 
mai-toget - kan ikke mange av de som gikk 
der bli medlemmer av partiet. Eller fes
ten på kvelden l . mai. Partiet har aldri 
samla så mange til et arrangement de sto 
bak. Mange av disse bør bli medlemmer. 
Og la oss for all del ikke glemme den 
nye kvinnebevegelsen. Det er en stor 
Kvinnefront i distriktet, og AKP(m-l)går 
i spissen for den rette linja her, og får 
oppslu ttning for den. Det finnes mange 
KF'ere som kan verves til partiet hvis 
vi bare prøver. Nå må vi ta på oss opp
gava med å forf remme kvinneaktivistene 
til partimedlemmer. Det er den beste 
måten å tjene revolusjonen i Norge på, 
og det er den beste måten å bygge ut KF 
---o pa. 

VI MÅ BLI FLERE, OG DET FINNES FOLK, 
MEN HVORFOR VERVER VI DA IKKE NOK? 

I begynnelsen av året ble det rapportert 
om den største studiesirkelbevegelsen vi 
noen gang har hatt, og tallene for de som 
avd. regna med å verve ville fØrt til en 
betydelig Økning for partiet. Rapportene 
vi hat fått tyder på at bare ca. halv
parten av de vi regna med å verve er blitt 
verva hittil. Det betyr at denne beveg
elsen ikke kan sies å være ferdig. 
Hva kommer det av at vi ikke har verva 
flere av disse? Jeg trur det kommer av at 
vi fra februar fikk mange andre oppgaver 
å drive med, 8. mars, l. mai etc. Dette 
førte til at avd. ikke fikk konsentrert 
seg om oppgaven med å verve disse. Å 
verve krever mye arbeid, derfor gikk det 
dårlig når vi ikke konsentrerte oss om 
oppgava. 

HOVEDPROBLEMET NÅ ER AT VI IKKE OMRÅS DE 
VI ØNSKER Å VERVE - DE KJENNER OSS IKKE 
GODT, OG INGEN FÅR TILLIT TIL OSS 

Vi må bruke det meste av tida framover nå 
til å hanke i land sirkelbevegelsen fra i 
vår. D.v.s. at vi må bruke tid og krefter 
~å de vi hadde (har) på sirkel, for å få 
dem til å søke medlemskap i partiet. 

ALLE SOM HAR VÆRT PÅ SIRKEL OG/ELLER MED 
I 8. MARg ELLER FFF-ARBEID MÅ OPPSØKES 

De vi ikke klarer å rekruttere nå, må vi 
få med på sommerleir. (altså: vi skal ikke 
vente med å prøve å verve folk til sommer
leiren, eller etterpå - vi skal verve folk 
nå!) Problemet er at mange folke går ut, 
ser ut til å være adskillig mindre enn før. 
Vi har enda problemer med rekrutteringa 
fra industrien. Dette vil vi komme tilbake 
til. 

- LA OSS AVSLUTTE PERIODEN MED EN SKIKKELIG 
VERVEKAMPANJE. 

- KONSENTRER KREFTENE OM Å VERVE - FYLL 
REKKENE I PARTIET. 

På oppdrag fra DS/Øivind 
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STOR REKRUTTERING 

I løpet av de fire første måndene av året har avdelinga fått en Økning 
på 50%. Grunnlaget for det bra resultatet har vært at vi har prioritert 
verving høyt, og at vi har tatt anti-byråkratkampanja alvorlig. 

I høst satt vi i gang sirkler, og det er i hovedsak derfra vi har verva. 
Dem vi mente det var riktig å verve blir ofte oppsøkt utenom sirkelmøtene, 
og holdt god kontakt med. De fleste av dem vi har verva, har vært med i 
bevegelsen før, men har gått ut fordi de har fØlt seg nedkjørt . Motset
ningene de hadde til å bli med igjen var at de ikke ville oppleve det 
samme kjøret igjen. 

I avdelinga har vi tatt skikkelig diskusjon på hvordan vi skal bedre 
arbeidsmetodene og ta kaderfostringa alvorlig. I diskusjonen med dem vi 
verva la vi stor vekt på at avdelinga skulle ta godt vare på de nye med
lemmene, lytte til kritikken dens og gi dem oppgaver som sto i forhold 
til det politiske nivået dens, og hvor dem hadde massebasis. 

Ingen av dem v1 har verva har forsvinni igjen. Dette tar vi som et ut
trykk for at v1 virkelig kan forandre arbeidsstilen i partiet. 

EVEN 

Hvor{or er cleJ vik -h"J ~ ha. r.-ted 
El PAROLI:: OM KRi G5 FAR t=N 

-1. MAl, 
~· 

Fa r ~ ~ ~ f ø rs te t i ~ g som ligge r helt oppe i dagen: 

;3:.n:: e r :'!: k t e n e ru s t - :· 'J !T. kapp, til tross for alt fred s pra t o g alle 
-~ - ~ ; ds ~ · ·~ 'n f e ranser. 
Sovj e t æ r~ sterk f r amgc ng over hele verden - de har militært 
·)c pol i ti sk fotf e st e 9å al::te-kon tinen t. Enkel te steder eno rm 
s tyrl-:e , ' o g de prøver seg stadig vekk. Vi har f.eks. Angol a og 
~-" ":'ri 1 ~ 2 s Eorn , o g end el ting tyder pR_ e.t de står sterkt i 
v'i et n c..i • 
?rs f ø r vet vi a t de har bukta og begge ender i Østeuropa. 
- ~ sj ~ ' 1~ o sl o vakia skulle være god t nok eksempel på hva de er villige 
ti::.. ~ . . g .Jøre hvis no enskulle tenke på å bryte ut av deres inter
e ssesfære. I Cst europa har de også svære militære tropper i 
tiih:J.. egg til den øJ-: onomiske og politiske makta. Gunstig pl8.ssert 
;' i l -i_ L ;r t s r; t t. 
·: v e- i e :;røve r ses ~ i: på ] ! ordl~a lotten skulle ikke være uKjen t. 
:J& : lie:; e ; •rovokasjon e r ove rfor Norge me d raket tø vel s e r i Ja r e n ts
l!B.v e t 'J G stad!bge :torsøl~ på t. undergrave norsk suverenit e t på 
Sva lbard. I Murmansk og på Kolahalvøya har de enorme nilitære 
2~yrk~ r. J et siste er at og s~ Sverige ha r protestert: mot fl ~ te
sty r k? r i ~ stersj ø en. 

:.; C..'. e r ingen EÆvak ~ li g supermakt , men det er tydelig a t de er 
-.-, 3 v ; _ :: ~' n d e front. iJi e t na.m.Y.rigen avslø rte deres superm&.k tspoli tilr,_k 
f o r h el e verden. De har veldig v enske lig for~ vinne innpass i 
fr i. : j 8 :::-- i:lgs'c e ve f:· el s er og i nye selvstendi g e sta ter, men de he..r 
Jr e :~del e s l: o n troll e n ove r n e steparten av sine "gamle" områder. 
V e s ~ e u ro p2 , Latin~merika , Sørkorea , Thailand og i ~idtøsten 
gj~no !·: , Israel og nå delvis 'Sgypt etter ~t Sovjet ble kasta ut. 

' l \ ~ 
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~ i-f"tSftt~ - r-eA~·sak 
6o ooO h'l sfre/kehryfarcrf]e. Lo kr-tv 

· .>=>ttsa~:P" ~nt ~ u stcrl er cwe:r O •.." a lle veit korleis r esul
.._ __ -:r 1_ --9.:nt . 1 iust:, · ..,....- P~ ·· '3.rc;ne k jem iir:k je jil å anke saka mot 
u :=-t:~· :-·· c~ ri -i e i ~ -'·j e !',:J r pPnga r til ny rettsak som k star ? 0- 30 

tu sc.r. ·:o0•opy- . ;:Je": e T· }j te trule g at eie t ville verte nokon brei 
"·'·t~s er"·r~le Y.rinr >:-:' ?, vet om · f å tilhc.ke jobbane ved ei ankP. , 
n e Tfn!' er ~ P t o r,:: umo~ le t; bl. vi r:ne i rettsalen • 

.3i:_H~sm2let mo t N:'b-lei j nga vim det helle ikl-:je bl i t: jort 
r-.:-jr p fi f r å Hustac.'.s.1 ·be~dare.:ne si sirle a v dei same års a ker som 
o ve n ~~ 0 :o~ 

LO-rE:t ts.sl<:: 10t a r l-Jfic1arane . 

:Pt c:cr, c: r; ha y s'-',"ecir) P!' 21t LO veå La no rup Dahl har sl8. tt ::'~- s tor
~~ ,., ~~s n r skal f~r~ sav mnt ne i ~re av Hustadarbeidarane so n var 

. -_ c:;·,.,...,- ~1 1~de r st~·P: Ley . ;:_r >!'eV f,( noo Rroner i oppreisine til 
~ · ~-p :_- - 8~'T·~'+-. a r e.ne :, '1 C C{'1C kvar~ . 
~F~te ~tr~et mot streikande Prbe idara r er noko av det P r~v~s te s0~ 
~E r c~"e(ri etter ~!'i pen . Pettsaka fr å LO må m5tast me d ~rafti g 
·n"- ~t·.~r fr~ faf1nr ~~R;::s ertP. 0r. a!1dre overhemle landet . 1le n skal 

- -+:tP ~,<e , s 2. ~~-.Pa rtiet sette a v tid og krefter på denne saka . 

L~~s u~meringar til no a v partiets arbeid . 

· c~- '_a _IC' som ~2r ;jobba mect :.rust~<?-saka til n o har summert opp rc5ynslen 
~ed s e~~P oppg~va . Vi ~e i ne r at leiin~a i partiet i d istrikte t m~ 

:oi -:5 : pl·a s t f oT' i kl:j e a ha tatt tfppgava med rettsaka alvorl eg nok . 
~~s s om har jobb~ med Hu s tadsaka virker det som heile ansvaret 

_;'o: · ~ . · :o li t is ke !TJO bi lise ringa for retts aka kom o pp var e i n slcilde 
>~-rr~f' " '-~ ~a ;tr utafor leiinga s:L sak . Leiinga i partiet hadde ald ri nokon 
:.l.s: ")~ r:-;_ lsetting for arbei cl et utover at nokon fekk d e tte ~: on 

C' '.r· - ·-:' 'l t~ ~~ Ve • 
_ :~ c. ··r-:-lc. !' med leiånde kameratar blei det !l:g:.t sagt a t det vs r 
,,~i:-1~ ~rr· le:: s g j ere noko f or !'e ttsaka kom opp . Vi meiner d en nE: he. l dningc. 
v:. r 0 ~f l f ordi a lle oppg~vP.r vi jobber med i pa rtiet ~~ planle~fas t 

:··-·::--e::c. nd ders orr. det skal -'Jli noko resultat . 
· - ~ o~. pn: , ei. de ein d e l 'Iimd er rett sa:Y:a . Hus tadarbeidarane hadcl8 sy!J1.na tien 

~~. ~j6e . ~et hlei s pr ed~ mykje ~ro pa~anda for OE undP.r ~e tt=~~a • 
. ' ::-'' ~ · :..· erata r <I"\orcie e i n del med dette . 

~ · :r · ' ~(" '. '• Piner .Vj at vi kunne ha utPyttc; rettsaka meir politis :-: . 
---:r·": r: i l _ ,·or'l PS i.l<...kje tatt opp ein eina ste reolusjon til stot te 

.~,., :~ · n :: s ~ t~agfore :- j nva n e i sar1bcS nd med rettsaka . 
• '.~~ ... ~l·:c- --.:.~::· ·. ~9.ne vc..r :.tor t sett ik~:je rcolitisk mo bil_i.sertP. t ml ::._ 
· rive: a::t~vt stcttea r be i d , c;,es sutan hadde dei fleste andre vi kti ~e 
C')PE' ·v~,~ c... ta ser- av . n.t parti k:::. meratane ikkje var mobilisert pE. 

u.s-::<--:L.Sc~<:a , synte .s t ot temotet under rettsaka s om s amla ca ?5 folk . 
1.i s o ~ ~ ~em med 6 e nne j riti kken vi J ikkje bli oppfatta s å nn at 
!"C:rt i et be rre s kulle he. jobbet med :-'us tadsaka for rettsaka, men vi 
~einer d et er vik ti g at leiinga for den neste rettsaka Ejer fol gande : 

- ~e gg opp ein p l an for a rbeidet, 
fifln ut kor myk je kreftP. r som ske.l s ettas t av o g f inn ut ,:ve 
,,-: s:.ra l s~tc:e ni J!. ODD'l ' o-iennom ..-. ettsalr~ - ,. -- et ...... , ...:_...~ :.L ..i. _ .. _ : .::l J u ..... -"1.. -. • 

~rbP i de t ml f ~l gast o pp av l eiinga . 

~eiinga i d i st ri ~te t ~ - a r beide for at partiet over he~le 
::..<~r:det blir r'ln bili se!'t mot ~ t2;·~et : r E. LO mot Hustadarb~ id3.rr.ne . 
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~ j c l o~ vi he lle r i kk j e denne gånge n veit t i dspunkte t f or når 
r e t tsaka mot Hus t adarbeida r ane kj P~ o pp , ka n vi alt no f~re bu 
ns s • ~ e t heile e r e jt sp6rs mål o m prioritering 

Det er en terrlens til at vi ikke klarer 
å holde på hovedoppgaven. FK har snakka 
IÆrl noen karrerater i en by i Nord san 
har greidl dette ganske gait, og san også 
har oppnådd en hel del i arbeidet sitt. 
Vi trur IllCID]e kan lær:"e mye av deres er
faringer. 

FK: Det er en sentral q:p:Jave i kamp-
- ""'1. jen å utvikle en revolusjoræ:- ~ans

. _ .)litikk. Hvordan har dere grepet dette 
an? 

Arne: Vi har lagt vekt på å rette inn ut:
fannin:ra av politikken på anråder der vi 
har noe fra før, eg der det fins RO-ere, 
f.eks. u-skole, iste:ien for å spre oss på 
IllCID]e ulike anråder. Vi har sett det san 
veldig viktig å få prØVd politikken i 
praksis - klart vi måtte begynne der urr;rd
anrren roper hØyest etter en politikk. Vi 
har da også oppnådd en del. 

FK: Det vil vi gjeme høre an, ræn ført;t 
litt rær an utviklin:Ja av kampanjen i 
partiet. 

Viktor: Vi kan seint igan:J. Men særlig 
-·-ter nyttår har det blitt fart i sak
r._.e. I denne periaien har vi hatt kamp
anja san hovedpunkt på to avdelingsrtØter. 
På andre nØter har vi hatt kartere 
punkter an un:rdansarbeidet. Dette trur 
jeg er spesielt viktig for å holde ow
rærksanheteh på kanpanjen, også til de 
kameratene san arebider IÆ!d arrlre saker. 

FK: Har dere gjenn::mført klassiker
studier av f.eks. Ungdansheftet? 

Arne: Ikke organiserte stuiier. ret er 
en viktig svakhet hos oss. 

FK: Hvorfor har dere da klart å holde 
på :J;Eioriteringa? 

Viktor: Det rur jeg kamær av de ob
jektive forholda her på ste:iet. Jeg 
trur at noen begrenser seg til å 
forstå hva un:rdansarbeidet kan bety 
på lang sikt - krig, revolusjon og 
q:pbyggin:Ja av sosialismen. Vi har 
lært å forstå hva un:rdcmæn betyr nå. 

Jeg har lyst til å gjøre et talleksperi
nent. la oss tiFfle at det gikk 400 
urr;rdamer i FFF sitt tcg i Trorrlhe:irn. 
Det blir 20%. Her var 7 5% i FFF-toget 
urxler ca. 20 år. Hvis det var like stor 
% i Tr .heim san her ville FFF sitt tog 
samle 6ooo: 
'Ul'l:3<l:ttllen er viktig for oss i aag. 
Det er blandt disset ungdcmæne vi 
skal rekruttere til partiet, ikke an ti 
år, men kanskje alt til -østen: 

Arne: Tendensen til å se på ungdan san 
'I,ID:Jer, er farlig . FØr ble en betrakta 
san vdæen nAr en var konfiJ:Iært. Nå 
går dem på skolen lerv:Jer og blir sett 
på san tli'ger an dem er både 16 og 17. 
Dette synet trur jeg har slått irm i 
våre rekker. Men nå har vi lært noe 
..pnnet. I :Kvinnefronten her er det jenter 
halt ned i 6 . klasse. 

a.-
FK: Er det sånn a t noen arbeider mye 
med ungdan, :mens andre gjØr ingenting? 

Arne: Nei, de fleste gjØr i allefall 
litt. F.eks. kvirmearbeidet som jeg 
nevnte. 

FK: Litt an hav dere har gjort konkret 
og resultatene. 

Arne: Vi diskuterte karakterer med RU
ere på ~<l:tnsskolen . Vi fant ut at RU 
sitt karakterhefte inneholdt mye bra. 
Så fikk vi tak i en del hefter og satte 
igang stuiier . ROerne tok ow diksu
sjonen i klassene, og mange var inte
ressert i RU sin politikk, ca. 50 sti 
vil stuiere og diskutere heftet. De 
fleste elevene er not karakterer og vi 
la en plan for aksjon. Vi syntes en 
streik (f.eks. l time) er rett, for det 
nd::liliserer flere elever enn f . eks. 
karakterbokbål (trur vi) . Det san gjen
står er å få satt aksjonen ut i livet. 
Det vil vi satse mye på i nå etter l. 
rrai. 

V ikter: Oj så holder vi på å sette igang 
en fritidsaksjon. I den forbindelse har 
vi kcmnet i kontakt ma:l mye arbeider
tmgdan. Det er noe nytt her på stedet. 
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Un:;danskanr::enja, forts. 

FK: Gymnasarbeidet er ansett for å være 
bra . Hvordan vurderer dere dette? 

Arne : D2t er oppnådd mye bra resultater, 
ræn jeg er litt usikker - det må ow
sumreres grundigere. Gyrmassamfunnet 
har tradisjonelt fungert bra her. I 
hØst rred kulturuke, BIDI fra PAC og 
Kinarrøte, og oppslutninga var bra. 
D2t andre kan lær-e? - Jo styrevalg på 
program og bredt styre er veldig viktig 
- fei vekk sekterismen. 

FK: Hva må g jøres nå rrot slutten av 
kanpanjen og etter at den er slutt? 

Arne : FØrst må vi utlØse de aksjonene 
som er planlagt. Dernest rekruttere mer 
til RU og utsdanne ledere. 

Viktor : Vi må prioritere tmgdamsarbeidee 
høyt ogs å når kanpanjen er slutt. Det 
er derfra vi skal hente kadre til partiet. 
Ungdommen har stor betydning for oss - nå! 

KRITIKK AV FESTEN l. MAI 

Vi rrener a t en slik fest skal være i.r'rrtt' 
retta på a lle de sam gikk i t()3'et CXJI 
eller hør te på på torgtalen, og det vil 
si rrange f l er enn partiets rædlenrner CXJ 
nær-e venner. Ut fra dette rrenEr vi festen 
var l agt opp feil: 

TALEN: Sj Øl am det er rett å si at fram
gang for FFF er framgang for AKP's poli
tikk , ble toget i for stor grad tatt til 
inntekt f or partiet. D2t er rett at det 
er en fra partiet som holder en tale, 
ræn det burde vært tatt mer tid til å 
henvende seg til rrassene på rrøtet. Talen 
var for lang CXJ virka lite c_:rjennamarbei
de t . (G jentakelser etc.). Den dreide seg 
kanskje for mye om interne saker. Hva rred 
en rær apell-aktig, begeistra hilsen til 
a l l e som har vær t med å gjøre dagen så 
flott ? 

RESTEN AV PID;RAM-iEI': Det ble for mye 
med to skuespill-innslag, san begge var 
ganske lange. En fest må inneholde mer 
aktivitet for folk. Mye allsang - her 
var det bare 3 ~ ~ - og dansen må kame 
i gang tidligere . Den begynte ikke før 
kl. 2 3. 00, CXJ 2. ami var en vanlig 
arbeidsdag. 

Begge teaterstykkene er fine, spesielt 
Uværskråkans, men vi er redd mange unc_:r
dcrcurer san kan ha kamæt på festen, var 
gått fØr det begynte. Vi mener det skulle 
vært tidlig på programmet - kanskje aller 
først. En annen lØSning ktmne være å 
sette opp som separat forestilling på 
ettermiddagen. M=ner at RØdt Kor' s 
Brecht-forestilling var bedre da den ikke 
var så lans • 

I fjor var festen veldig flott, CXJ et av 
de beste innslaga var lysbildeframvis
ninga, med gode karrnentarer. Det er noe 
sc:rn alle syntes er moro - men den ene av 
oss som orka å være da lysbildene ble 
vist i år, ræner serien var ganske dår
lig i år. Mest bilder av paroler. 
Et sånt lysbildeinnslag i selve fest

~.prograrrrnet trenger ikke være særlig 
langt - en kunne plukke ut de beste 
bildene. 

HUSK: En gcd del folk som ikke står AKP 
så veldig nær-, har vært med å gå/rrobiJ isere 
til toget. Det kan også tenkes at folk 
som sto CXJ hØrte på torgrrØtet ktmne få 
lyst til å gå en tur på denne festen og 
høre hva dette var for noe, danse litt, 
slappe av og gjerne få litt politikk 
innimellom. Det må da være rett å gjøre 
AKP's l. mai-fes~til et brukbart tilbud 
for dem? 

Med hilsen fra tre kamerater 
(l fra RU) . 
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Wlll ~bfitflitl&~ 
C1DrMg~ 

Vi er en del kamerater som mener det er veldig mye skilsmisser 
bs_de i og utafor ml-bevegelsen. Det er :t' å tide å få litt mere 
politikk på akkurat dette området, så na &tart<er vi Siskusjonen. 

l. Er ekte~aps:t'roblemer noe som angår and~e enn en sjøl? 
Hao sier: "Nar k~drene har vanskeligheter- på grunn av sjukdom, 
då rlig økonomi, familieproblemer eller an4Te vanskeligheter, må 
vi all tis gi dem så mye støtte som muli-gf,!c,,t." ''s.-110 under kap. 
kaderpoli tikk) -· 

Idas hender det ofte at andre kameråter ~- kj-eaner til forholda 
f ·ør folk skiller seg. Dette avslører at kam·4ate• privatiserer 
motsigelsene i ekteskap et, gjør dem til ~g.']yse-r som ikke ha:b 
noe med den klassekamp en vi ellers driver. t · 
Akkurat dette er borgerskapets linje! Hvortaf, e-r -dette så utbredt?!: 

Hotsigelsene i ekteskap et avspeiler mot i samfunnet 
eks: kvinneundertrykkinga. Mange (, ter erkjenner 
ikke at sjøl omde ønsker å kjempe for øring, er de 
en del av det klassesamfunnet som er kvi ende. 
Je vil ikke avsløre for andre at også de undertrykkere? 
t'1ange stoler ikke p ~ at andre kamerater kan hj-elpe til å l øse 
mo tsi gelser i ekteskap et. (Ingen _kjenner v:&rt tilfelle så godt 
0sv). Henfor noen år siden ble skklsmisseprot.lem tatt mere alvorl!bg 
j ·nl-bevegelsen, og mange av dem har enhet clfn jag i dag. 

"' !·l::l nge ser ekteskap sproblemer isolert ffa de·t kommunistiske arbeidet 
vi d~i ver ellers. Men den måten vi takler p rivate probl emer på er 
os ofte slik som vi takle rp oli tiske motsigelser! Des su ten ekteskaps
~roble8er virker inn på alt annet vi holderp! med. 

2 -:s : J P. lbania, Hao Tse Tungs tekstilfabrikk, hadde 2 kan:e rater 
e: teskapsproblemer. Dette gikk ut over p ro.duksjonen, politisk arbeid 
Dsv. ver tok arbeidernes rep resentante r tiltak for å ordne opp 
i_ f orhol det. 

2 ) ~vprfo r blir ekteskap et op p løst? 
::.<'ø:rst, det Er generelt i dga at veldig .. ange skiller seg. Ofte 

r ø,;-ner det p å pga økonomiske problemer, kvi.nneundertrykking osv. 
>~en s j øl om dette er et generelt problem Ude-rk kapitalismen, så 
er v:L kommunister og skulle derfor ha bedre muligheter til å løse 
'.:o tsigelsene. Men ,hvorfor blir ikke motsigelsene da løst blant 
~ss kamera ter? · 
En ting er at mange er likesæle overfor motsigelser i ekteskapet, 
:reiser ikke motsigelsene, skyver dem bare bort, og da er det ganske 
di alektisk at de t sprekker. 

:: ange l~ amerater i et ekteskap jobber politisk på ulike områder. 
De ~· o li tiske erfaringene blir ikke attt opp innenfor familieenheten. 
Ja blir enheten dau! 
I·i?1.r el"te fellene har fri, blir privatlivet ofte ikke brukt til 
felles politisk virksomhet ( politikken blir bare en del av livet). 
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.::~ n :;e se r på f amiliens sl::. j ød som e n rekreasjonsplass. Det te må 
nødve n digvis f ø re til at familien blir e tter vanlig mønst er. 

· :.:: n ge s i e r at f øl e l sene betyr mye. 
Det c j ø r det o g , me n følels e ne grunner seg i materielle ting. F.eks. 
kanm bli bli lett o pptatt a v kamerater en synes h a r gode egen
skE~er - ~ j obbe n, i po litisk arbeid os~. 
Je -1: 2 r l-:1-J. r t o :·,en i kk e kla r e r å utvikle kampenheten, blir føl el
-,,~~ s c ss-~ l unkne e t t e r hve r t - frokost, middag, unger, re gninc;e r 
osv . er i kke a.kk ura t sporen t i l va rme følelser i e n sj øl. 

· :? n~e ~1 - ektes~a; ( s å v e l s omandre) går nedenom fordi e n el l e r 
i ) e~ee bli r o pp t a tt a v andre. Men, denne orientering mo t an dr e 
·?r 'r · · rs en fluh_ t f :'c. :0 r obl cmer og vil bare utsett e _r: ro bl e :·:.l~sin c:;a . 
1i "1 - e re k lare r i kke å l øs e probl emen, fordi vi har e t idealis-
t -i_ sl c;~:· p ;~ ekte sk::, pe t. 

3) :>ro:"'fo r går vi i nn for å k jmpe for ekteskapet '? 

TTt .=.·~:~ ,-~.-::)unkt e t for el~ t e sk< .:; e t er at man ha r fell e s i nt eresse r 
~ ,.", -'-:':i_ elt o l ), er .:;1 · de i hv e r a n dre osv - at ek t eska.:t:Je t i ?.ke e r 
~ -rur.'- -. '" ..,,<? under t "'y 1· /:i n ··· ~ - • ~. • >J l""' :;J - - ·. - · .. - .._;_ • • 

Jett _ ~ ~ otset ning ti : bo rgerska~et s inngiftine - ulike kapi a tl
~·rosje~:t oc f e11d2,l e ek tesk :;, pstradisjoner. I dag er det har d t o: 

være e :-::3li g unde r k_~ ;i t a l ism en, serlig da om man ha r ba rn og 
sjøl rw man er o r 0ani s ert. EKS: ~~ et ten til arbeid fo r l-:v .i nn e ne . 
21-:s : -~ ·-:: ø t e kon :'l L: t e ne ::_:· 2 jobben. 

?::,:.i ::_::.e e nh c ten styrk e r 1 -::,_ ;~;e ra te n e i kle-: ssekai:Jpe n s o·_: fø re s hv ·c· r 
-~}_ag • .O::r de=t be: r e r.l- ekt e s l<:e.:;; som e r k &;:1 penhet .o t i ~c:;: ital e n ? ! 
Vi --- .~ ne r det E::. ~c-=: e r spø rsnål om .3 vær e ml- e r ell er i~:kE- , me n 
J>:: ei: : ·-=' skapet er ]·,asert p :~ un cl e"f' trykh.in g ell e r ikke. 

Innse Et kvinneun dertrykkinga eks is t e r e r og a t andre nc t s lgeLse r 
_i_ :_ ' assekt::.~.'lp e n 2.vs:ociles i f'Jrho l cl et. 
-- o o -'- "lt o k f o b l t ..:;n '·9- v =,~re 1 nns L-l pa -&i:1p or 2. evc;_re e n r.e en. 

~ruke an dre kame r 2 tP r og p c rti e ts erfaring. (Ikke sl i k Et 
-::- '"r t~- ,:: t b~_ i r det "lye e:k:t:e:Ekzps f c;milie r å( $i ving sko n t ore t :: . r • 

_ rt;~: ··, c::r :~·Ls :i:e n - leninis:~:e n . 

·,:J>·e:.:' c. lt 2. 2sninc; : Gl a udi e Broyell e " Ha l vdel e n a v h ~; '1l!; elen" 
o. l: ' • 

. l 
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AVVIS TROTSKIS~N 1 DIT NASJ ONALE SPØRSMAL -

GEJNREIS 17. l\1AJ SOM NASJONAL l<Al'1PI:AG 

~7 .mai i ~ ga et elendig resultat , 350 i tog , det er 150 mindre 
tils·;arende till:::akegang var det i !)slo og i Bergen) 

L
1va skylde s denne klare tilbakegangen ? 

enn l fjor !! (en 

Først F.e .,:_ se p3. ' :Vern som gikk . Det skal il<ke rnye fantasi til for å tippe at det bare 
var moLilisert svært lite utover partikameratene sjØl, og tildels RU og NKS. Bl.a. var 
det medlerr. i NKS sor:: sto p3. fortauet og så på toget ~ 

:1ange s ier at dette kommer av at det er vanskelig å gå i tog 17. mai, det er rnye hets 
:-:-,ulig}<e-r f or provokasjoner osv . Dette er sjØlsagt sant, men kan det være noen hovedgrtmn til 
at ·;i er 2litt færre? I fjor 'Jar vi minst 150 flere- er det blitt så rnye vanskeligere 
l gå i ~ , eller er det andre politiske grunner? 

~ivo. har endra seg siden i fjor? Det har ikke blitt noe vesentlig mere hets i forbinde lse 
ræd arr-angerrente"t - ikke nok til å forklare noen tilbakegang. Men en ting er endra; 
· ~osial~r.perialismen er enda mer på offensiven, og med det har revisjonistene trappa opr 
:: i.:-. s-t:::"+-re -r:i~ :::ovjet , både direkte og indirekte. 

~ :1ovedsar er j enne kommet ved lj.jelp av at trotskistene i "KUL" har kjØrt hardt ut mot 
pc . ; ie~- ':. ~ ::rrekte politikk m. l". . J=.- . forsvar av nasjonalt sjØlstende. "KUL" har fått stØtte 
av trc~sr.istiske strØmninger i SV, og deres offensiv har gitt resultater også inn i 
r.·- :!. - !::e,;ege::. serts rel<J<::er . J .fr . :'" .eks . sp0rsrrålet om vi nå skal kjØre opp NATO som den 
:: ':ore ! are:r. f or Nor ge , og derved trappe ned kampen rrot sosialimperialismen. 

:eg vi::. ;Asyå o:tt det er uenighet/rrotsigelser på det nasjonale spØrsrrål og dets betyd
:- . .i.:s~ i .::ag s oc. er ~ovedårsaken til at m-l' ere knappt nok rrobiliserer seg sjØl til 
~e: : ;r.s"Tac: : -::>: for rjen nasjonale sjØlråderetten, rrot imperialismen, og mot at borger
:kapet: =va.i f ~ J:ortsette å framstå som vergere av nasjonen. 

:ar ar:.erilder kla.sser. et fedreland ? Er kampen mot borgerskapet i fØrste omgang en nasjonal 
J<:.c3Ii'.p , : :'orrer. if_L:e i innhol d . ? !-lar "KUL" rett i at proletariatet ikke har noen nasjonale 
sppgaver :..mder :mperialismen? EP det likegyldig for arbeiderl<:.alssen i Norge om det er 
norske kar i +:a::.i s ter som undertrykker dem eller o~~"det er Tsarene i Kremlsom har rrakta 
: .. forge ·: 

: ei +:.i. : ja :::ov jet ~apper opp kampen for verdenshegemoni og en krig i Norge blir mer 
sg rær sannsynelig , vil noen at vi skal la oorgersl<:.apet få frarrstå som de sanne forsvar
ere av nasjonene ~~teresser. Dette er ei dØdslinje i kampen mot imperialismen. Erfaring
er.e frc. :: . a pr i.l. er klare nok, vi kan ikke stole på at borger skapet vil forsvare lander 
(JF ·; :.~ ær.ter. overg.i seg ved ett angrep eller gå til USA for å få hjelp, og på den 
~:-., . -" g: ·_·s;.. enda bedre grep om Norge enn de har) Det er vår oppgave å vise at prolå!tar 
i a -+:et: er ..:Le enes-r:e som kan gå i spissen for å forsvare landet. Som komrm.mister rrB. vi 
< : e at ·/i :.ar i ngen andre interesser enn arbeiderklassen. 

eg -.:tfoi'J.r ·er karrerater som håpa på at det ikke blå!i noen oerronstrasjon 17 .rrai til å 
;.. ormæ rrec:! ~ri tikk av arrangementet og linja . 
;:_ :rå få. er. skikkel ig di skusjon om 17 .rrai og det nasjonale spØrsrrålet, vi kan ikke si 

':.JSS forn~yd ræcl en li ten pusslete demonstrasjon 17 .rrai. Vi rrB. ha store s lagkraftige tog 
der alle sor: virkelig stØtter kampen for nasjonalt sjØlstende ,mot imperialismen går . 

ORV AR 
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NORGE UT AV NATO 2. 

Jeg s~al avare på to innlegg om kampea mot supermaktene i forrige nr. 

av FK . Det ene innlegget mener jeg er godt (sjøl om de t angriper mitt syn 

og oppfordrer meg til å gjøre sjølkritikk),det andre innlegget er en 

katastrofe. 

Einar Tambarskjelves innlegg (Skal vi legge ned ka pen mot Sovjet? ) er 

en katastrofe fordi hans måte å argumentere på vil ødelegge den politiske 

kampen innad i partiet dersom flere følger opp.Hvorfor det?Fordi han 

stempler partikamerater han er uenig med som agenter for sosial imperia

lismenSHan sier:"~ underslå Sovjet si rol.1.e er ingenting anna enn å 

fungere som agentar for sosialimperialismen.Og det er dette nokre kame

ratar har blitt pressa til."Dette er for grovt.Jeg er for politisk kamp, 

skarp politisk kamp,men jeg er IOO% mot å behandle motsigelser innad i 

partiet på spørsmålet om kampen mot supermaktene som en motsigelse mellom 

folket og fienden,som en antagonis)isk motsigelse.Hva gjør vi med agenter? 

Vi ekskluderer dem,uansett om de ør blitt pressa til å bli agenter eller 

ikke. 

:(amerat Tambarekjelve,du gjorde etter mi meining et kraftig overtramp i 

forrige nr. av FK.Vi har lov til å g~øre feil,bare vi er villig til å 

rette på dem.Jeg oppfordrer deg til å beklage stemplinga av partikame

rater du er uenig med som agenter~or sosialimperialismen. 

Om å se med begge øya samtidig. 

"Skal vi legge ned ,\.anpen mot Sovjet?" spør Tambarskjelve.Jeg vil svare: 

:lei, den må trappes opp. Sovjet unionen er idag de sverre et sosialimperia

listisk land på offensiven i sin totale strategi og dermed den mest 

sansynli ge krigsutløseren. Dette eksisterer det ikke politisk uenighet om 

i partiet.Ingen vil legs e ned kampen mot Sovjet,alle vil trappe den opp. 

~,_dette standpunktet står ikke i motsetning til samtidig å trappe opp 

kampen mot USA-imperialismen. Det gjelder nemlig å se med begge øya sam

t i dig og ikke glem:., e den trusselen også USA-imperialismen representerer. 

!<:amerater som er bekymra for det Einar Tambarskjelve kaller "Den faktiske 

opptrappinga av kampen mot NATO som hovedparolen i FFF-toget er et uttrykk 

for (første gang som hove cparole på 5-6 år,minst)" kan ganske enkelt ikke 

ha forst å tt hva USAimperialismen står for og hva nor sk NATo-medlemsskap 

betyr.Jeg vil gjerne stille kamerat Tambarskjelve noen spørsmål: 

I:Er kanpen mot USA-imperialismen mindre viktig i d~ enn for 5-6 å r 

siden? 

2. ;.;ener du at det nivå et kampen mot NATO-medlemssakpet befinner seg på 

idag er godt nok?(stikkord:organiseri ng,politisk forst å else i mass en) 
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Ka.mBrat Tambarsk.jelve, jeg tror den viktigste feilen '~Ju gjør er dette :Du 

skjønner ikke at vi sam~idig kan trappe opp kampen mo~ begge supermaktene. 

Lu tror at de kamerat ene som vil trappe opp kampen mot USA-illiperialismen 

samtidig vil "dempe kampen mot sosialimperialismen",som du s:dler.Hvor har 

du det fra?Finnes det kamerater som mener AKP overdriver krunpen mot sosiali 

imperialismen?Jeg har ikke støtt på noen.Jeg har deg mistenkt f or at du 
l 

konstruerer opp en motsigelse som ikke eksisterer,motsigelsen mellom de 

som vil slåss mot USA og Sovjet og de som bare vil slåss mot USA. 

(Pga. plassen skal jeg vente til et seinere nr. med et viktig spørsmål 

til.Nemlig det du sier om Kinas holdning til Nato og m-1-eres "ustyrlige 

lyst til å vise at vi er mot NATO".Forøvrig etter mi mein.Jlng ei alt for 

fleipete ka% f ormulering av et alvorlig spørsmål.) 

Om å misbruke KKPsanalyser 

Så til Bolsj evik.Je~ takker for kritikken.Jeg har tenkt mye på den og må 

straks innrømme at du traff et ømt punkt i min argumentasjon.Det er bral 

I min iver etter å overbevise andre kamerater om at vi må styrke kampen 

lliOt USA-imterialismen gjorde jeg nok et overslag når jeg sidestilte super

ruaktene og brukte KKPs 3-verden-teori i argumentas j onenol!ien før jeg går 

videre vil jeg gjerne slå fast: 

I.Det var utmerka at NATO var hovedparole i FFF.Det s~nes jeg forøvrig 

du burde tatt stilling til sjøl 1 Bolsjevik. 

2.Jeg mener fortsatt at mange k~ater argumenterte sVakt og prinsipp

løst på FFFs stiftelsesmøte. 

3.Kampen mot NATO-medl emsskapet spesiellt drives for ~årlig og må trappes 

opp. 

::.; 3 til !{j ernespørsm .3. let slik jeg ser det: Hvordan er forholdet IJlellom 

.super r>:.a 1<:tene , hvem er farligst. ~ørst litt historie .Jeg gir inntryki~ av a t 

Sov jet sidestilte England og ? yskland foran 2 .verdensk.rig s ier rwlsj e1Jik. 

I;et var il:u:e meininga,men er enig i at det jeg skrev må oppfattes sånn. 

SKal prøve å gjøre det bedre nå.Hva var egentlig situasjonen dangang,for 

over 40 å r sida?Kominterns ? .verdenskongress i I935 slo f ast : 

"Til grunn for vår rev olusjonære strategi og derfor ognå vår konkret e kamp 

mot krigen l egc er vi en ~onsentrasjon av kreftene mot de japanske imperia

listene som truer med et overfall mot Sovjets grenser i ~& og som strever 

etter % tilintetgj øre resultatene av den kinesiske revolusjonen.Vi konsen

trerer ilden mot de t yske fascistene som er de s tørste krigsstift erne i 

Europa." 

I ~uropa var altså den tyske fascismen hovedfienden .Ikke fordi Hitler myrd• 

jøder og kommunis t er , men fordi han forberedte en ny verdenskrigo 
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Hva så med 

teorien på 

l 'f ·J, . 
dagens situasjon?Bolsjevik oppfordra ~·. til å studere 3-verden 

nytt.Det har jeg gjort og endte opp med· dette sitatet som 

analyserer forholdet mellom supermaktene,noe jeg l~ alt for lie vekt på 

sist; 'i 
"USA-imperialismen har ikke endra seg når det gjelder dens politikk med 

aggresjon og hegemonisme,den har heller ikke redusert sin utbytting og 

undertrykking av folket hjemme og i utlandet.De to hegemonistiske mal<.t~ne, 

Sovjetunionen og De forente stater,er derfror begge felles fiender av 

verdens folk.Det er ingen tvil om dette.Nen hvis vi,trass i det som er 

blitt sagt ovenfor,likevel uten å gjøre forskjell setter de to super~aktene 

p1 samme linje og uhnlater å peke ut Sovjetunionen som den farligste 

anstifteren av en verdenskrig,da vil vi bare sløve den revolusjonære år
våkenheten hos verdens folk å tåkelegge hovedmålet i kampen mot hegemon-

ismen. Derfor må vi ikke under noen omstendighet gå Sovjetunionens ærend 

i dets svindel og sammensvergelse og iike gi grønt lJs for dets krigsfor- r 

beredel.ser og aggresjonshandlinger." 

Eller som Huang Hua sa det i FN 29 sept. -??:"Supermaktene er kilden til 

en ny verdenskrig.Dette er ei hard kjennsgjrning som ingen kan dekke over. 

Det må særskilt påpekes at sosialimperialismen utgjør den slørste faren." 

Jeg innrømm er at de t er umulig ~ få denne anal ysen til a stemfue med aet 

j eg skr eiv i forri ge nr. av F!. . De n feilen j eg g ,orde var a ikke vurdere 

forh ol det mellom supermakten e histd'!'isk og dialiektisk. ug da Ka n du 

risikere mye rart. ~ou en arbeidskauerat av me g sa det:Kanskje ~axax 

Norge er den største skurken i verden. I i vD.r det ihvert f al l u .!:lå IOOO

tal l et da vikingene herja som verst. 

Forøvrig er det min .. :ening a t NATO bør 2ldelegges. 
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SFØRSIVlAL TIL HI AWATHA 

Jeg skal ikke ta opp den direkte po~mikken din mot Tambarskjelve 
eller svare f or Bols jevik- går ut ifra at de sjøl vil følge opp i 
neste nr . 
Bare en li t en k ommentar til ditt utspill mot debattforma til Tamb.: 
Blander du ikke s ammen det objektive og det subjektive ? At et syns
punkt objektiv~ fremmer interessene til sos.imp. betyr ikke at 
vedkommende s om propaganderer synet er en bevisst Bresnjevist eller 
en fordek t agen t for Bresnjev (Jfr. Mao-sitatet på slutten av arti
kkelen din om "å gå Sovjetunionens ærend") 
Det jeg vil stille deg noen spørsmål omkring har sammenheng med at 
jeg synes du er s vært inkonsekvent i artikkelen din. 
I svaret dit t t i l Bolsjevik argumenterer du~ mot at vi kan like
stille supermakt ene og for at Sovjet utgjør den største krigsfaren 
i dag. Men når du går konkret inn på tiltak så reiser du kampen mot 
USA-imp . i f r emste rekke. 
Jeg har derfor vanskelig for å se på det som noen tilfeldighet at 
du avslutter innlegget ditt som en viss romertsk senator alltid 
gjorde : uans ett hva han snakka om ellers i innlegget sitt endte 
han opp med "hjertebarnet" sitt. 
Du sier a t kampen mot NAT O-medlemskap spesielt (min utheving) 
drives for dårlig , og må trappes opp. 
Hva legger du i det ? Er den organiserte kampen mot sos.imp. på et 
mye høyere nivå i dag '~ (Du snakker om organisering av kampen mot 
Nato ) . 
Du stiller s pørsmål om kampen mot U ~ A-imp. er mindre viktig i dag 
enn for 5-6 år siden,som om det kan måles absolutt og isolert fra 
spørsmålet om forholdet mellom supermaktene. 
~rikke de t ogsa l i t t uhi s torisk og udialektisk? 

~· 
J eg mene r du må frampå igjen i neste nr. Hiawatha. Sjøl om jeg 
mener at de sygspunktene du står for er til fordel for sosial
lmperialismen så er det til skade for sosialimperialismen at du 
står fram og driver fram diskusjonen rundt dette. 
?orøvrig så er de t ogsri min mening at N~TC bør ødelegges,men jeg 
vil i s amme åndedre t tet ta med "!arzawapakta og Sovjets grep om de 
nasjonene de de r direk te undertrykker. 

Jens 
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~eidar Almå s sin bo k om Hitra aksjonen e r s pennende h i s t ori e s kriv
ine , ei kort, oversiktlig og lettles t bok. Vi revolus jonær e bøn de r 
må l ær e av Hitraaksjonen og komme pQ høyde med de e rfaring ene s om 
ble høsta der. For å ruste o s s til nye bondekamper vil jeg trekke 
fram noen feil s om Almå s mener prega arbeidet blant progressive med 
Ei t ras treiken. J e g vil ro se boka ved å si litt mer om d en revol
usjonære bondepolitikken. 

(s.90 )Langsiktie e må l og t a ktikken i dagskampen ble rota sammen. 
Propae andaen hadde en ultravenstreform som la grobunn for kommu
i s the ts og skremte vekk en del som e gentlig var bondevenner. De 
prog r ess ive ivret etter å s pre sitt langsiktig e syn på allians en 
mellom arbeidere og bønder , bå de i ei ekstraavis fra Klassekam pen 
en utt a lelse fra DHS i Oslo. Det ble i k ke g jort klart nok a t dett e 
v a r spe s ielle perspektiv til to organisasjoner som støtta aks j onen. 
Det har de jo s jøl sagt ret t til å ha. Det revolusjonære pers pektive t 
ble i k k e s kilt k lart nok u t fra a ·t de støt ta aksjonen på dens egne 
pr em i sser . For framt ida må støtte på aksjonens egne premis s er bety 
·~~ g i stør s t spalteplas s til å forklare riktigheten av krava med de 
o r d s om d e ltakerne sj øl bruker. Det egne langsiktig e syne t m·9, 
i k k e sk jules, men f~ relativt mindre dekning. 

(s . 90 )Kl as s e kam pen hadd e ureali s tisk syn på en av streikeleder ne, 
(T oreTømmerdal)~ Det er venstreradikali s me å tru a t s j øl om en 
aktiv ist e r entus i a s ti s k for saka, s å har han automatisk og s å høy 
kampv i lj e mot f. eks . k ommuni s thets. :::: j ølsagt var d e t mange y tre 
vi lk~r s om g jord e de t vanskelig å fung e r e fullgodt f o r Kl as sek ampen. 
"Je t e!' let t å forst å hvorfor d e t ble g jort feil, men d e kan i kke g od t 
as i ~~re aksjone r f ramover. Progressive må ha e t reali s ti sk og tolmod 
i g s:y~ p 0

_ f lerta llet av b ønda , s om jobber i Små brukarlag , l onde l ag , 
:? enter-ca:.-tiet o s "~.r. o g s om har li te kamperfaring- -o-g wye bor::;-erl i .c:~-e 

fordomme r . 
~ 

( s . 78; J et v a r ing en til å t a ledelsen for kamplinj a på =r i t rak onf-
e!'ansen der borg erska pe t l a ned a ksjonen mot vilja t il s!Il?.bø!lder 
oc ce ~!'ogres s ive . Je t v a r i ngen smm k l a r te å f å d e to kam pvill i g e 
.::;r u p pene t il 2. forene seg og fo :...~tsette a k sjonen. 
'-'o l k u tvikle r s e g t il å bli ledere n å r de stå r mi dt oppi kam p . ~ .en 
kampen e !!! -': opps ummeres ski kkelig , s å i kke samme f e il blir ,r::; j ort 
g a n e :?'.?. gang . "o"rsaka til a t d et var f å bønder t il ~1 l ede kampli n j a , 
kvi ler T'l.ye på at det man g l a en k onkre t bondepolitikk . 7i tren c e r 
~ ~ 8ond e ~rogram , b ~d e langs i kt i g e prins ipper og t a kt i kken i bon de 
l a ga . 
7ed n ye a ks joner vil no en p~ nyt t g j ør e venst!'efeil a v t ypen s on 
:J.omine!'-'-;e fe ilene i Ei t r aaks jonen oe bare k jempe for l angs iktic;e må l. 
~e b li!' d~rliee ledere , mis t e r tillit en og blir i soler t e t t e r hv e rt. 
3 o r z e rska pet vi l j u ble over å kunne bruk e no e s å n t fo r ~ s pli tte 
aksj onen. ~~ en a n d r e vil bøye a v f or folkesna kk og bli pr essa t il å 
v i se "ans var", dv s . bli hal eheng i sted e t for kampstab . 

'l i må l age et kamppr ogram, spre de t i stort omfang , mot r eg j e r ing a s 
kr i s epol i t ikk, a kkur at s om Lenins pamfl e tt til de f a ttig e på lands
bygda . J e e mener det må s t a r t e s ei k ampanje s om k a n fø re fram t il 
e t b ondenrog r a m. 

C' skar. 

'. 
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Yensii)lle feil bedre en høyre feil f 
Det har viet s e:t· gjennom min praksis at jei at 

.. . 

·~ 

~~ 1 
, . . . 

å gå til .. 

venstre var be-Ve en å gå U.l høyre 1 den peli._fiile kampen·· man stod ' 

oppi for øyebl~t,dette kunne være boligk~. ,~ller 

fagforeningea • Dette førte til venstre" f«!~fP•·~~1:~; .. 

Jeg har ftbna~~ at veastre feil i politikk~a er mulig,men jeg har 

ment at det var ,leil aom var lett l rette eP, cii"·liia-.ntke veille :få : 
!'"" 

store Rmnsekvenør ,mens hØ,,.i-e :hil var langt aJ.. vlldige:n. 

Jeg har også Dll"t at taklik:k var la.JJ.«t unde:n.riaa oWU.tikken og 

l 

' 
skilt dette fra kvarandre . d'tre1 er 1•å/ e,n :feil :te~lse ,en vulga:ri • l:'• r 

ing av u.trykke1t • · · ' li' \ i • 
~ ~ ,! 1 

Dette har ført til at jeg ha,:r ~~;t ~' al~.""', l ret~er,det er en\ . 

venstre feil,,.. !tjener reall!sjonen.Dette ·har *je4:d i pressa \ 

situasjoner :li s-..z.re grad en ellers,feg bar ikke 1"JJl))a . panna og prtø~d ~ l 

å kQlDllle fram til e~ riktig pol111 tiu ~ikk i den konkrete situasjon. M 

Mao a-ier:"Vi må aåø.ss mot den ene sida og foren osa med dPn andre 11
• --"Vi må ikke slå i alle rettninger" ArVidn-e aier han :"Venstre betyr 

høyre i nraksis.Han BKZ sier også at vi må gjøre innrømmelser.Det har 

jeg oppfatta s:om et nederlag og høyre dreining. Mine feil skyldes ogåå 

at jeg har vert u.tDlmodig ovenfor massene.~ette er også en alvårlig 
' ' h . 

feil som vil f øre til bråk som Mae sier. Jeg har agaf u.trllkla en tendes • 

til å disku.tere ting som jeg vet ~lk er u.eaige ~d meg !,isteden ffor 

å ta o~p ting til diskusjon sem 

mangeganger føxt til au uenigheten ble 

emgang med folko 

Jeg vil vise et eksempel er~ 

På min arbeisplass har jeg ført aange d1 l • r .. d mine arbeis 

kammrat.er om y.ornogra:f'i.Da pornobålene flaJØet pl det ••Btøiwx beste 
, . 

sk ~ . · pa . motsigelsene • .u e aller fleste var i JIGt d.ea harde for~ l 
.:t J ' ·. c\ ~.:r salg av kvinne k:l:'åpJ?~n. eg kiøree bart mot alle som hadde liberale ·-:• . 

.t.1.oldninge r til den :m.er . · ~n av !IDrElO 
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·Øineg med 

1 

at de med helt reaksjonært kvinne syn 

at dPn verste formen for porno måtte 

at det tjente kampen best å forene 

de reak~~onære • uette føFte til at jeg 

ble isolert ,mange ganger og det skulle vise seg å b~i svert uhP.Jdig 

for :flax kamJI!l mot _porno på arbeids9lassen min. 

.L!.n dP.g kom jeg inn i :verkstedet, 
' -· ·. J 

var en del arbidskamerater o~ ~tatt 

med 8 lese pornografi~.Det'te hadde aldrig hent før.Jeg op fatta elet 
' ~ 

som en t)rovokasjon mot .. 'ine.g ,gikk og reiv et b]ad fra en P.rbeiskamerat, 
- i 

*~ det \ i sltykker og gakka det i søppeldunken. 
~ :· \ 

hesul~a .et lot ikke v~nte ~ på seg .:agen etter gar det kommet en 

del Rlakater av nakene kvinner som var slått opp i verkstedet. 

Jeg skjønte inne5s inne at jeg hadde gjort ein srtor feil,men vr.r ikke 

vi llig til å '· innrømme, feilen. Utgangspunkte var at her skulle det kjem.IIB 
: l , ... 

..Jet vis,te seg sener ~t ko~unisthatere og reaksjonære hao .!e fåt t 
' .' 

innpass · hos 'b a folk som dilt il<-"-ke hadde hatt tidligere. 
F ... 

~eg he.Ci ·.e i ·kke brukt meto'den meå å forene meg med de mange i kampen 

mot de f ;: reaksjonære. Jeg hadde slått i alle rettninger og taktiske 

innrømmel s~r kom i 
! 

heleta:tt ikke på tale • Jeg hadde i kke vist 

tolmodighet ovenfor mas s ene og jeg hadde gått langt foran massenes 
t 
l seltvkrit~kk . j eg tar e.lV"årlig pa mine feil og hil'f!"1'#3.t dette vil 1 l ,, 

gi kamerst(er en støtte forståelse for enhets pli tikken ovenfor de 

brede l ag ,av folket og' at, ~ denne krtftikken vil føre ' til at jeg 
\ : "' :: -~ 

fører en resulutt kamp mot dtsse feila.e~ har hatt og fremdeles 
• sl i ter med. 

niv~ 

. . 

' . 
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' . 
Til Fram Kamerater : 

Mas~emøter - for de stålsatt§? 

Jeg vil ta for meg tre massemøter/fewter i den siste tida: Massekonfe
ransen :rør l.mai, festen på l.mai og festen 17.mai. ,..,Alle snakker om 

,. hvordan de var, samme kvelden. Men oppsummerer vi erfaringene :ror å 
gjøre arbeidet bedre neste år? Det må vi gjøre, for vi burde ikke ha 
rAq til å gjenta dårlige ting på høyt prioriterte massemønstringer. 

Massekonferansen: Møtelokalet er ypperlig, det er fint pyntet, det er 
stemning rundt bordene i salen. Vi sitter sammen med kjente og hører 
gode apeller, ser på sketsjer ( som krever mye ave framførelsen for å 
bli oppfattet i det store lmkalet) og syngero Stemningen er god helt 
til grupped~skusjonene begynner. For gruppediskusjoner i dette lo
ka~et med folk på alle kanter,det er tungt, det blir fort krampaktige 
og lite levende diskusjoner hvor de mest drevne vrenger ut av seg 
noen sannhetskorn. De nye og uskolerte aaxx~ klarer verken å 
delta eller følge med. Jeg brant etter å snakke medfen av de uorganiser 
te i gruppa, direkte og uformelt, over en kopp kaffe. Men på grunn 
p~ den store gruppe diskusjonen fikk jeg høre svært lite om hans 
~;aksjoner og meninger. 

l.mai festen: Dette må kalles en progressiv kulturkveld, eller et møte 
men ikke en fest. For jeg vil ikke kalle noe for fest hvis det ikke 
er rikelig anledning til å røre på seg fritt, danse eller prate med 
folk, i tillegg til programmet. Det var to glimrende kulturinnslag, 
mer enn nok for to festmøter. Dessutenk kunne de beste lysbildene 
blitt plukket utog vist i storsalen for alle, og det hele ville ikke 
tlltt lenger tid enn et kvarter. Tilsammen ble det en maratonforestil
ling sam ·var slitsom for de fleste, og _ særlig for de som ikke· er vant 
til møter. Let er nettopp en masse sli-~ folk vi ønsker å få med 
oss, det er dem vi må tenke på først og fremst, Nye folk må få lyst 
til å komme igjen på slike arrangementer. Det blir ikke bedre jo mer 
vi får servert. Tve r t i mot bør det være en grenee for programmet 
på ca lt time. 

17.maii Dette var en vellykket fest etter min mening, det var godt 
program det var ikke for langt, d•t var god tid til dans og prat. 
r··e.l vi' være for alvorlige l o mai til at det skal bli like trivelig? 

~ine erfaringer med disse arrangementene kån oppsummeres slik: 
- 1iassemønstringer av slik type må veksle mellom et konsentrert og 

, godt program, og fritid med tilbud til folk (dans,diskusjon,bokkjøp) 
Fritida kan med fordel være like ~ang som programmet, bare vi passer 

påat nye.folk ikke går rundt for seg sjølv. 

_ Kommentar til innlegget pl side 23 am landsbygda, 
Du tar vel kanskJe' litt bant i, men v:[ er ikke ~orrmyd med antallet 

kamerater fra landsbygda som lrar tilbake dit. Det e-r alt f&r :tl. 

Arbeidet på landsbygu er for dårlig, men vi. gj'ør da ncre. 

Pørøvr:l.g skul~e vi gjerne komme 1 kontakt med Raømus, fer A få ideer 

pA hvordan dette kan bedres, cag siden han kj'enner 50-100 med sympati 

til ess, bør vi få gjort noe i det distriktet, 

.r ...._ .. - .._ .k - - - -, .a , .,.. 

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



Om arbeidet på landsbygda. 

Dette er eit surt og beiskt innlegg.Dei som har lett for å bli 

såra og vonbrotne,bør ikkje lesa lenger. 
Det gjeld arbeidet på landsbygda.Siste beretning for distriktet 
forkynte stolt at partiet no hadde tatt steget ut på bygda.Kva 
vil det seie?Vil det seie at leiinga i partiet har sett av kader 
i byane,der partiet er sterkare,til å arbeide på bygdene1 Vil det 
seie at medlemmar med røter på bygdene med liv og sjel går inn for 
å bruke desse til å ~je partiet røter der?Vil det seie at vi finn 
KK-seljarar utanfor Samvirkelaga i distriketet om laurdagane? 
Nei,og atter nei.For å ta eit eksempel.Eg har erbeid i byen og 
kjem såleis borti ein del kommunistar.Utan å overdrive har eg 
siste året i alle fall vorte mobilisert til eitt el]er anna 
mellom 50 og 100 gonger.Vel og bra,eg treng det sikkert så bak
tung som eg er.Men samtidig veit eg at mellom 50 og 100 personar 
i "mitt" distrikt på landsbygda ser med sympati på oss utan at 
eg får tid til å besøke dei og snakke nærare om det dei kan ha inter,
esse av.Eg forstår godt at det er meir morosamt å arbeide der 
ein er mange.Det gir ei kjensle av framgang å gå i tog med 1500 

eller 2000 i motsetning til å samlast tre sjeler i ei~ falma 
losjelokale.Men så skjer da og '!et same på nytt og på nytt.Ein 
aksjon dukkar opp,AKP skal støtte,KK skal dekke.Dei bolde 
kommunistar dukkar opp,men finn ingen av sine eigne.Så må dei 
som så mange gonger før operere frå utsida.Skrive på lykke og 
fromme og samarbeide med borgarlege demokratar så godt det let 
seg gjera.I mangel av noe betre,seier du.Ja vel,men skal det 
alltid bli slik.Skulle ikkje vi,kjere kamerat~,gjera revolusjon 
i dette lande lLangt fram,seier du.Ja du har rett,langt langt 
fram.. Ingen revolusjon i vår tidli ; tt._ _~.t partiet ikkje bilir ei 

aft på landsbygf!e .. Oj ~ltc.. U ltJ.:. ~ ~ ~ ~~~ 
~~j~-..1 bCt.- v.&. ~~..~c.t· .. ~ ~~ ~ ~ ~. 

byen treffer eg rett ofte foik som har ei merkeleg plage.Dei får 

ikkje fred for d'esse AKP-arane.Masar støtt om KK,studiesirkel 

og sommarleir.Bra,progressive folk,arkitektar,lærarar,ja til og 

med ein og annan sjåfør som ikkje får fred for AKP.Men i grendene 

oppgjennom dalane får folket fred.Så lenge dei ikkje forvillar : , ,; 

seg på Nordre eller oppi Singsakerbakken på kaffebesøk,så får dei 

fred ~ Og borgarskapet kan sova godt og leva lenge i landet. 

<Ka.-:, ~'-S. 

. ' 

.-.·:h·r; 
' ~'"-:·t. .... ; 
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