
NORSKE LÆRERE GHT 2/5 1942 
- Bare venr 1 Når Norge blir fritt, blir det bruk for oss igjen. 
- Ikke fo r meg. Jeg var lærer i tysk. 
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HUSKI 

Dere MÅ benytte nye fargebånd ( i dette nr må tt e f lere a v 

s idene skriver om igjen da trykke t var for s v akt) 

Bruk· dobbel linjeavstand (de r har dere fått fin rutine) 

Lever helst maskinskrevet (oppfordrin g e n står ved lag) 

Hold de fristene som er satt (dennegangen er kritikken 

spesielt rettet til skriver av leder - denne hadd e enda 

ikke kommet da red. hadde avslutte t s itt arbeid. D.rtte fører 

sjølsagt til mye merarbeid, da side ne på nytt må stokkes 

om for å få presset enda ett stykke. Dette skulle ikke 

være vanskelig å forstå? ) . 

Forsiden er for en gangs skyld hentet fra Klell Hjern's bok 

"Blix". Boka kan kjøpes på Oktober Bokhandel 
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Nes t e n 25 . 000 velgere har s tect pc'i Pød Valpa llianse ·.-ed ,Jette •;alpct . 

Dc~e er nesten l,0% fkr e enn •.,-ed fm-ripe va l? - : : ,l .:,~ :, . 000 fle re 

sterm-er enn sist . På 10 år er velgeroppslutninga vår fire doblet . 

Under det borgerlige deJ110kratiet er valpa en viktig irraclm'iler for 

den politiske oppvåkninga og rrodninga til artieiderklassen. ['ette 

valget forteller oss at det går framover og at vår politikk vinner 

Økende fotfeste i den norske arbeiderklassen. Fortsatt er det langt 

fram til vi utgjØr den ledende politiske retninpa i klassen, men 

tallene forteller oss på en overbevisende oote at det går rette vei

en. Det er en Økende stØtte til, interesse for og behov for en revo

lusjorær politikk . 

Det er nå opp til oss å konsolidere det vi har vunnet og gjØre videre 

framgang . Den avgjØrende forutsetning for å få til det , er styrkinp av 

det kcmnunistiske partiet, av AKP(m-1). Ien stemrrerressige frampangen, 

rred 40% på landsbasis og over 50% i Trondheim forteller med sitt klare 

språk at tida er rroclen for en videre utbygging av partiet; for å 

rekruttere nye medlemrer. 

I Trondheim, på Hi trB., FØros, Orkanger osv er det rrasser av folk scrn 

har gitt oss klar beskjed om hvor de står . Ie har stilt oss overfor ei 

viktig utfordr : . Nå er det opp til oss 2 ta kontakt rred hver enkelt av 

disse og knytte dem nærirere til partiet. Ikke alle, men mange av disse 

folka blir med på en studiesirkel hvis bare de blir spurt. Og av disse 

vil nok ikke alle , men ganske mange bli medlerrrrer av partiet når de har 

fått tiLstrekkelig kjennskap til hva partiet står for. 

Partiplanen vår stilte oppgava, og velgerne har bekrefta riktigheten av 

å stille den akkurat nå ! Så sett i gang, få ut fingern Of. begynn å samle 

deltakere til sirklene. Partiet trenger nye krefter, folka finnes og det 

står bare opp til oss om vi skal ~ste når kornet er modent ! 

'' I j 

r ! 
, I 
I 

, I 
'I 
I 

'i 
' I 

I 

. I 

I. 

' 

I 
1. 
i 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



4 

ii KK-kampa~en ei skikkelig overnppfylling. 
Når de tte skrives er bare 5 uker gått av køstens KX-k;;.mpanje og 

70% a, målsettinga for s.bonnementeverving er ulerede nåd4.. D~tte er 

et gødt resultat som en kan ·trekke rorskjellige slutninger fra. 1. KK 

ble brukt aktivt 1 store deler av valgk&.lllp•n .os det var til begges for

del. 2. Utvidelsen av KK til 20 sider og rorbedr~ layout ga en rasker e 

god effekt enn venta,muligens var det her til.endinga av gratie KK til 

gule abonnenter. i uka før valget som gjorde utslaget; resultatet kom 

i alle f~l l ■ed to ververekorder i de to påfelgende uker. 

Det ser deraed ut til lt vervekampanja går mot en raskt oppfylling 

av målsettingene. IOC-utvalget vil sterkt advare aot å nedleslle IOC

arbeidet fordi om målsettinga ror abonnenter blir oppfylt. Det finnes 

mange grunner for det. K 1. KX•qbeid er hovedoppgave for partiet 1 dis

triktet her fraa til jul. 2. Det er ikke aktiv abonnementsverving som 

er skyld i det meste av de 70% som er nådd. Det er folk som sjøl tar 

opp eller ordner seg aJilonnement. Det er uttrykk for at KK er mer populær 

og gir pekepinn at mer KK-arbeid kan gi mye sterre resultater. 3. Les

salg er viktig KK-arbeid og o■ i'.i. ttes ikke med kampanjetall i KK • .&.vde
lingene har sine løssalgS111ålsettinger som det er så som så med opp-

fyllels~n av. ille avdelingene må bruke mye tid på salg av KK framover. 

Mer_om_avdelingsarbeid_og_lessalg,_ 

l holde målsettinger på løssalg er like viktig som å holde mål

settinger på ab.verving. Vi har problemer med å holde et høyt og stabilt 

nok løssalg.Det■ er dette arbeidet som gir grunnlaget for videre arbeid. 

Onder 1/3 av avdelingene holder her sine målsettinger selv om den nest• 

tredjedelen også driver salg bra regelmessig så er det ikke nok. Den 

siste tredjedelen er et umulig kapittell , her haV11er alle fra de ao■ 

rapporterer at de nesten ikke gjør noe til de som nesten konsekvent 

"gle-ernA rapportere om KK('fi vet at flere av disse iltlte driver no e 

fast KIC-arbeid). Distriktet vlrt skal selge 1 gjennomsnitt looo KK pr. 

llllld, og det ser ikke ut til at vi greier det helt. Og for A greie det 

ml den siste tredjedelen begynne A fl opp sitt arbeid. Vi er også litt 

redde for at de andre som gjør et brukbart arbeid gjerdet av g-m•l 

vane i høst og det betyr i praksis at aktiviteten 'fil gl nedoverl 
Lessalg er ikke bare tall, Det politiske betydningen· av bolig og 

-rlig bedriftssalg vil KK-utvalget komme tilbake til i neste'•·n:,med 

erfaringer og problemer. Men vi er for alt salg og alt KK- arieid,nere 

salgssteder rundt om kan skaffes til de som ennl ikke ser seg i stand til 

å hive seg ut i offensivt salg,her er det nok for allel! 

TORE (foriå.KK-utvalget) 
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Hv0rd3n orga~sere proletariater SJm 
f-ershrrde klæE? 
.lm. Kritikk: av sosialisme modellen i U~f . 

Jeg er enig me.d. UPP om 2 gru.nnl eggenda prem:Lsser 1 or gj e.i:i.rLQm.

iøringa av sosialismen i Norge. 
l.,im sosialistisk revolusJon kan ik.li:a seire over Kapitalismen 
uten at det kommunistiske partieu lkp) lader revolusJonen. 
Videre kan det sosialistiske sam.nrnnet bare utvi;des ved. at 
x:p,det bevisste element,spi ller en ladende ro.1.l.e i sta't.en og 
leder Klassekampen. 
2.I mange tidligere s osialisti sKe land har kp degenerert tii 
regje r ingspar1,i 1·or den statskapitalistiske overk:lassen...Ue-i;te, 
er en. viktig histori sk erraring som kp og arbeiderklassen må 
t.rerfe tiltak to å unngå. 

~å lang~ er vi altså enlge,men Jeg skiller lag med. OPP i manga 
av utledningene og konx:.1.uaJonene som 1.rekkes opp på grunnlag 
av disse to premissene.~li~ jeg tolker U~~,og d.e som ~ar. sloss 
tor denne linja de J-4 sisi;e åra,rørst og t·remst. Jørn .14: 

og Trona An , så gir de 1·e1.1. svar på re ele.. pro blamer. 

Vi. er som nevnt enige i at Kon.trarevolusjonen i ~ovjet, 
degenereringa i Øst-~uropa,Vietnam og Albania viser at 
prole1Iaria t e ' •1 diktatur og den leninistiske partimodellen ruur 
sKjebnes ,., an6 1:e svakneter og. at en kritisk gjennowgSQg av de his
toriske erraringene og ei nytenkning er påkrevd.Men.,lig her ligge r 
en vi ktig avgrensning,å lete etter årsaken~ til kontrarevolusjon. 
og degenerering bare i svakhe"&er ved den leninistiske parUmod
e..llen og i organiseringa av proletariate-i;s aiktatur,er en rarlig: 
rorerutling. 
Fa.r ae. rørete innebærer det en alvorlig unaervurdering av 
x:lasseKampen under sosialismen. De nistoris.l!:e cn~ringene 
viser jo nettopp at nverken revolus1onen e.1.ler sosialismen er 
noe teselskap,men at aet i lange perioder raser beinnard klasse,
kamp. Vi.aere viser e.r-raringene 1· .eim 1·ra Øs l. -.1!.'uropa at et alvorlig 
proolem var at kp var ro;.· svake,at. de hverken maKta å s Kolere 
me dl emmene eiler mas sene i marxismen-lenini smen og s~aKe Uv 

en sjølstendig linJe ror bygginga av sosialismen.V:L.aere peKer 
oå.ae Marx,Jmgels og Lenin på at mangeltull und~rtryKkelse ~v 
borgersi:capet og u-i;øve.1.se av pro.1.etariatets aiktatur har vær-i. 

en vik•~ig årsak ul a.i:·veiaerKlassens necter.J..ag. 
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·" 
lier uttrytc-e 1 .lmgels' oppsumering av .t'ariserkommunen:"Vi.1le 

l'ariserkommunen na vart mer en en dag om aen i.11.ka hadde bruKt. 

aut.ori teten ti.J. ctet væpna rolKet mo,t oorgerstcape ~ ?Kan vl. .1.11.ke. 

1Lver1L om s.1. at. Kommunen gjorcte Ioi· .1.1.1.e oru"- av denna autorit.eten" 

Ven øtconowl.SKe oasisen 

For aet andre mener Jega at ei stuaie av ae matrielle Iornu.1cta, 

den økonomistce basisen i tia.11gere sosialistiske iand er svær~ 

viKi.ig Ioi· å analysere årsakene til KOui..1.arevo.1usJon.Felles for 

de alle r r·:i.este av disse 1anaa var at ae var sværL si.i.uatcel1ggenae, 

med en aom1nereuae oondeoer·o.1kniHg og mye småproau"-sJon,eJ!li små

!'rodutc_sj on sow s!'oni;ant avla tea pi Lai isme. Vide.1.1::: var s Lore de.lei· 

av. uet gam.1.e byi·å.11..1.aLJ.eL .11.JØpt Opp IO.c· å Iy.Lla. V.t.K1d.ge yOB-

isJoner 1 Ot< L i~"' s La LSa!'paratelt. 

l'ariiets makLwonoycil og .11.aderns privile!',.Le:i.·. 

Det11a at ai·oe.iuertclassen iKke uar natl. anare makUinl.dler,organ.e:r, 

å t;y; t1.J. når !!.p: sv11eua, e.Ller u·am!'a på 10.1.tce LS rett.ighet..e.t.·, sa.r 

Jeg som en av årsakene. t.L.J. a t sos1al.1.swen har aegenerer·t.JJe"tli4 

sammennu.1.uL meu at sto.t.·e us.Ler av meu.i.emmene i uet. l:li.ai;soærencte 

!'ar-c1et har S.L•"tl. .1. si;atsadmJ.HJ.Sti·asjonen 1:::.1.ler Jooba som par-c1 

A.ader • .l!;i;te.t.·sow de dermed Ha.c· natt t<n anna sosia.L og mat.c·it:.11 

si tuaSJOn enn. aroeiuere !les~ ha.t.·lltu.e"tt.1:: s.11.a!Jt et grw.Llliag 10.c· 

uegenerer1ng og Kor.t·u!JSJon. 

::,pø.t.·::,må.1.e1. om årsakene til kontrarevolusjon ser jeg som et. av 

kJernepunkta i diskusjonen om hva slags sosia.J.asme mode.J..L vi 

SA.a.J. p.c-ogi·aiurest.,.A hevde l:l.LJ.A mange gJør l. l:losialisme ueoai.te:u., 

og si..1..11. Jeg ·Lru.1· UPP 1.u.1·.1ati;erue wå na teua·~,at. uen aV!',JØ.1·euae 

årsaK i;.1.i Jtapi tal1su.sK res Laul:asjCilll 1 t;ovJet. og iost-,t;uro J!S 

s.11.ylaes A.aaerus .l!r.1. ve.1.egier og .l!ar~.1.1::: "" walctmonopo.1. e.r 10.1.· 

::,lik Jeg ser det er hoved t'aren ror Konti·are ·.-0.1.usJon 

uen mak't. og innt·.J.y ~e.1.sen l!'..J.assei.' ienden nar.ro.a.v.. vi.J. spørsm8...J.e 1.. 

om undertr;yKkinga og u.i.t,u1..1·.1.1111aer1uga av oore:,er"Kapt: ~ væ.t.·e avgJørem, 

.1 o:i.· om sos1a.lismen ~"-a.L oest.å. 
Mea ue-cte som uakgrunn vil Jeg gå løs pa UP~ og Kri-cisere deL 

Jeg er uen.J..g -i. 

Lar~ie-cs leden~• ~!!e 
.:iJ ø.lom U.PP unders-cre.Kei· par"ticos leaenae roiltle nar J ei:; vanske.l.1g 

10.1· a se nvo.1·daii pa.c·uet sKal uuøve sin .J.ectenae ro.1..1.e når aet 

samtiaig s .i.i.les på lik linJe me9: and.c·e yar..i.er, uten nue" sær-
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sti.Lling nverKen i IOrnold til å1!ats- e.Ller voldsmakta. 
Sosialismen er iugen eae.L o.Lylllpisk Kappestrid og nv1.s vi s kal 

ta teorien om at klassekampen fortset ter unaer sosialismen 

alvor.L1.g,så mener Jeg aet er å spille hasard me d sos1.a.1i smen 

og prolet.ariatets d1.ktatur,å .1e r;ge. opp til en modelJ. nvor 
part.iet.s .L edende roJ.J.e bare sKal vinnes gj ennom overbevisni,,e:; 
og kamp om massenes guns i.. gjennom almen.ne valg ti J. en 1·O 11rn t•). 

samling. 

Yart.iau må ha e.i:i reel og fuiweJ.1 særsLi.Ll1.ng. 

tarL1.e1 er arbeiderklassens høyesLe k.Lasseorganlsas jon.Jeg synes 

aet si. ei· seg "JØ.L 1:on aroeiderklassen må styre B.Ln st.a1L gJennom 

denne .1CJ.asseo.t·gan.LsasJonen ug ikke kun gJennom en valgt. foJ.Ke

torsamJ.1.ng og en regJe.r1.ng ULgått av denne.Men ettersom Jeg t1.a
ligere på grunnlag av his aor·isKe erraringer nar påpekt faren med 

at partiet får u1.ns.1Cremrnt. makt., mener Jeg vi må trekka den 
his toriske lærdommen at vi går inn for .en stxa~eglsk og balanseru 

maktdeJ.ing i sam:runnet mel.Lom de tr<> maktorganene,Kp,fagforening

ene og ae l'dlJ.keva.Lgte t·o rsam.L ingene. Denne mak t.de.Linga må nedfelles 

1 forfatninga. 

Jeg SKal i en seinere arL1.kKeJ. KOlilllle næL'!Ilere inn på hvoraan Jag 

mener aenne maki..de.Linga sKal organ.1seres og bl.a kommenitere 

spørsmålet om vi skal t .i.Llate rJ.ere partier under sosialisman. 

Gunnar. 

Til alle som mottar penger for verv 
(og andre intereserte). 

Plenumsmøte i osa i juni 1983 gjorde følgende vedtak: 

"Medlemmer med verv som gir inntekt (styrehonorar fra bedriftens 
styre, fagforeningshonorar o .!. ) , gir denne til partiet i 
distriktet." 

Uten at det fremgår av vedtaket, er det forutsatt at alle faktiske 
utgifter i samband med slike verv blir dekket av honoraret før det gis til 
partiet. 

Øk.ansv. 
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Okrober-rapport 
Dette er materialet til den tidligere varsla avd.disk. 

om Oktober bokhandel i høst. 
Styrene må forberede punktet med innledning- som også 

bygger ~å egne synspunkter/ erfaringer. 

Sett av 1t - 2 timer på avd.møtet. 
Avd.styrene er ansvarlig for å levere skriftlig rapport 

til DS med oppsummering av diskusjonen. 
Vi er særlig interessert i svar pA de 2 spørsmåla som 

vi stiller. 

0A. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN : 
Oktober bokhnndel har i flere år arbeidet under 

harde økonomiske vilkår. Vi har fra i fjor sommer og fram til 
·. nå hatt en betydelig omsetningsøkning. Flere usikkre faktorer 
·gjør at vi ikke kan vente en tilsvarende økning framover • 
. Til tross for den økte omsettning siste år, må vi konkludere 

med at situasjonen er enda et hakk verre enn før. 
De viktigste årsakene er : 1) Økte lønnsutgifter. 

Vi driver nå med 2 heltidsansatte folk. Tidligere var mye av arbeide t 
basert på dugnadshjelp. Dette ble uholdbart i lengden~ Det er 

umulig å drive en seriøs butikk uten at flere har det som hel

tidsbeskeftigelse. 

2) Strammere kredittbetingelser. Da vi nå har 
bokhandelstatus, må alt bokkjøp bestilles gjennom Forlagssentralen. 
(fellesdistributør av bøker). Der må all gjeld innfris pr. 75 dager. 

Tidligere gikk nesten alt bokkjøp gjennom Oktober 
Forlag eller Tronsmo bokhandel. Der kunne vi i flere år hope opp 
stor gjeld, og betale når vi fikk råd, - noe vi aldri fikk. 

En slik politikk kunne aldri ha blitt gjennomført 

i dag. 
3) Ustabil og usikker kundekrets. Vi har nå en 

mye større bredde i kundekretsen enn for noen år· siden. Det er 
vi selvsagt glad for, men det har også en biside.Vi blir mer 
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sll.rbar for svingninger i etterspørselen. Kinasko og tegneserier 

er viktige årsaker til omsetningsøkninga siste år. Vi vet aldri 

når kinaskoene går av moten. Det er vel også et tid s spørsmål 

før andre begynner med tegnesertier. Hvis forre tninger med kapital 
i ryggen prøver å utkonkurere osspå disse markedene, vil de 

ha alle forutsetninger for å klare det. 

4) Økt konkuranse. Dette fo regår på 

to plan. For det første er det en generell tendens til at varehus/ 

kjøpesentra overtar en stadig større del av markedet. De tte 

vil selvsagt ramme de små kapitalfattige butikkene. 

For det andre har vi komkuransen fra 

de nye media. Det gjelder særlig TV , video, og nå etter hvert 

også datamaskiner,tekst-TV, osv, Dette gjelder særlig unge folk, 

Det betyr ikke at bøker vil forsvinne, men at folk mere kritisk 
vil vurdere bokkj øp , og at boksalget vil gå noe ned. 

5) Rakner bransjeavtalen? Sterke krefter 
er i sving for å få endra den nåværende ordninga, som består 
i at det er faste priser på bøker, og at bare godkjente 

bokhandlere har lov å selge bøker. 
Endringsforslaget legger opp til svenske 

tilstander, der det er fri pris på bøker, og alle forretninger 

kan selge bø ker. Resultatet vil bli at bare de største vil overleve. 

B, TRENGER VI OKTOBRR BOKHANDEL? 
Vi mener at det hadde vært et stort 

tap for m-1 bevegelsen om oktober bokh. ikke fantes. Mange av 
de fungsjonene som vi i dag ivaretar, ville ha vært umulig å 

overføre til andre.Våre 2 viktigste fungsjoner vil alltid være: 

Andre faktorer er: 

1) Propagandasentral for partiet. 

2)Distributør og koordinator for den 
politiske literaturen. 

3)Bestutvalg i, og best kjennskap til 
den Marxis tiske literaturen som 
partimedlemmene til enhve·r tid trenger. 

4)Yte ekstra service i forbindelse 

med studie-sirkler ,bokstand osv. 
5)Beredskap I en skjerpet situasjon kan Oktoberbøke r og 
annen nartiliteratur bli boikotta av de andre bokhandlene.(Vi 
ble langt på vei boikotta i 7O-11.ra). 

6 )Vi distribuerer avisa klassekampen. (gratis ,naturligvis , i 
motsettnin,c; til Narvessen). 
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6)Bare vi stiller ut, OP, nronaP,anrlerer kor.sekvent nartiets 

og Oktobers li teratur. :)e t er b,ci.re tilfeldig om andre 1; ,jør <let 

(f.eks Jon Michelet, fordi han selger bra). 

?)Et eventuelt overskudd vil ~i et vjktig bidrag til partiøkonomien. 

Det virker utopisk i dag, men tidene kan forandre seg . 

Dersom andre deler av partiappa ratet skulle 
utført disse fungsjone, ville det betydd en stor arbeidsbelastning 

for et allerede hardt pressa partiapparat. Desuten ville det 
aldri blitt drevet på samme nivå. 

6. HVA KAN PARTIMEDLEMM,•:NE GJØRE ? 

Den viktigste opnfordringa må bli: BRUK 

BUTIKKEN MERE , OG NAR DET ER MULIG. 

Bakgrunnen er at partimedlemmene i dag 

bruker butikken i betydelig mindre grad enn før.Det bør presiseres 

at dette ikke gjelder alle,men et flertall. 

Det vi nå trenger i tillegg til de mange 

nye tilfeldige kundene, er en fast, stabil kundekrets, som kan 
motvirke de store s vingningene i omsetning.(se salgsoversikt til 

slutt). Vi vet at økt nedgang i bokkjøp og då rlig økonomi, er 

viktige årsaker til at partimedlemmene handler mindre på Oktober 

nå enn før. Likevell mener vi at noe kan gjøres. Skal du kjøpe 
ei bok, en Plate, te, eller en gave, er det selvsagt lettvint 
å handle der de t "' r nærmest (f.eks på vei fra jobb). I tillegg 
kan det hende at vi ikke har det folk spør etter. Når det gjelder 

bøker og plater, vil det ta fra 1-2 uker å bestille det. Vi tror 
at dette er 2 viktige faktorer som det er mulig å gjøre noe med. 

Dette vil koste noe for den enkelte,men 

vi mener det er verd å offre så mye for å bidra med å opprettholde 
butikken. For oss, som for alle forretninger, utgjør julesalget 
en avgjørende del av -åraomsetninga. Et dårlig julesalg, kan 

ødelegge hele årsomsetninga. (den utgjør minst 1/4 av omsetninga). 
Derfor: -KJØP M:;:8 '1: MULI G AV JUL~GA VENE PA OKT OMER, DA BR UTVALGET 

OGSA STØRST. 

TALL FOR OMSETNING 

1980 : 7'i6.000 

1982 : 70QJ_QOO 

-- 198"3 :Forvente:11 omsetning: ca. Kr. 850 . 000 
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For de 8 første mnd. 

jan. 

feb . 

mars 

apr. 

mai 

juni 

juli 

aug. 

Spørsmål til 

1 ()8 2 

38.600 

41 , 300 

46 . 30('; 

41.400 

v .100 

31.700 

46.600 

44. 900 

diskusjonen _:_ 

1f 

1 ':)ff3 

43. 800 ( + 5. 200) 

c:;, ,;, o r, (+ Cl. 400) 

52 . iOO ( + :: . aoo ) 

49. <)00 ( .. 8.500 ) 

58.100 (+ 26.000) 

59 . 200 ( + 27 .500) 

43.200 (- 3.400) 

43.800 (- 1. 100) 

1) Hvorfor bruker du ikke Oktober bokhandel i større grad enn nå? 

Hvilke positive og ne gative sider vil du framheve ved butikken? 
2) Hvilken pol i tisk betydning har r. ktober bokhandel for arbeidet vårt? 

Hva kan vi g j øre fo r at but ikken skal bli et enda bedre redskap 
f or a r beide t vårt ? 
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okfotrer 
Y:~ 

bokhandel 
Kongens gt. 29, tlf . 22555 

hostllSte: 
Romaner/samfunnpo1itikk 

Jan Myrda1: K-1nesisk1 1andsby 20 år seinere (er utkommet) kr 98,

Hans Rotmo: Drømmen oni Krasnova1aia og andre historiske 

eventyr (er utkommet) 

Asbjørn E1den:Rundt neste sving(er utkommet) 

kr 98,

kr 135,-

;\ være Ingen, 

X være 

på vei ti1 Ingensteds, 

en de1 av ungdomsovBrskuddet, 

for å opp1eve 
11 en 

~-n;:nt~~:.--r 
1offer på veien" i 

0

~am- I 
funnets utkant. Asbjørn E1de n har opp~evd det. I tredveårene I 

! 
gikk han fra sving ti1 sving. tigde ti1 livets oppho1d, sov a1dri 

i egen seng, a1dri på samme sted. Hm levde et liv der herberger, 

lofferslaffer, '· :j,appkjerringer og fattiggubber, ju1eaftensbomming, 
'~ 

småkjakk og tråd~::t_akk ikke var fremmedartede ord, men dag1igdags 

virke1i:het. D.e't( er··ae-tte denne sel.vbiografiskeromanen handl.er 

om - på en måte som knapt noen annen enn Asbjørn E1den kunne 

ha gjort. 
·----- -- - - --------

Tori1 Brekke: Filmen om Chati11.a (kommer ~a 1.0kt) kr 118,-

- ----------··-· ---- - -··-- · - - ·- - ·--·- - -- -- \ 
Tori1 Brekkes roman hand1er om hvor vanske1~ det er å få ~o1k i 

Norge ti1 åta de1 i opp1evelsene ti1 dem so~ virke1ig har opp-

' levet krigen i Libanon, eller stridene i den iredje verden i det 

hele. Hovedpersonen i Tori1 Brekkes roman er\ en hel.searbeider som· 

kommer hjem fra Libanon ti1 sin fi1mregissørm+nn. Han er bare 

opptatt av saml.ivsprob1emer og synes hun er aitfor interessert i 

Libanon, og a1tfor lite interessert i ham. 

Boka gir en intens skil.dring av samlivsproble~n tikken kontra 
! 

forho1dene i det krigsherjede Libanon. 

Dag Sol.stad: Sleng på byen (kommer ca 25.0kt) kr 112,-
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Espen llaavardshalm: Store F'ri (kom:ne r ca 25. sopt) kr 12 5, -
I 

Es pen lfnnv"rrls h olm s siste h a k e r P TI s t o r t r,nl ci.r;t 
... ---------r 

r 0ma n 0m e t t ~ r -

krigstidas poli ti ske utopier . Om e tt e rkr l g~ t i ~ a s i nrii.v i cl1Ja-

l is tisk c ide : Mennesk e t b l ir ødelagt a v sivilusjon en . Disso 

tAnk e n e leder ~ra m t i l den J?e ich- i n s pire rt e r r i e barnoop pdrage J. s ? 

som boka s jeg-person utsett e s :for . Sei nere om n PgRsjonen - SUF-

ut opien : Bare de ytre :forholda endres, bare a rbeiderklassen :får 

mak t a , vil mennesket endre seg, derfor er det ikke vit s i å bruke 

tid til noe annet. 

Siste del av boka :foregå r :for en stor del i Polen i 8 1/82. 

Deter en krass skildring av "den :faktisk eksti rende sosiali s me" 

beskreve t i en skrekkvisjon av en gammel polsk kommunist i 

rullestol, u ten syn og hørsel. 
) 

Par a llellt går historien om en annen utopi: Den store kjærlig-

heten, ideen som stenger :for :faktisk kjærlighet. 
---- --- -- ·- ---- - ... ----·---··---- ---

Studiebøker 

Carl Erik Schultz: Kriser i Kapitalismen . Artikler om økonomiske 

kri s er o g om marxistisk kriseteori . (ert utkommet)kr JO,-

Dette he :ftet legger :fram en del materiale om den 

økonomiske krisa s om FOR TIDA dominerer verdens

økonomien. 

Marxistisk '~t · . i e bok Trinn 1 (kommer ca 25 sept) kr 98,-

Ei inn:føring i grunnleggende emner i marxismen, am kapitalismen, 

om imp e rialisme og krig. Lagt opp med selvstudier med litteratur

liste. 

Marxistisk S tudiebok Trinn 2 kommer ca 25 sept) kr 98,-

Boka er en videre:føring av Marxistisk s tudiebok Trinn 1. Trinn<.2 

tar :for seg kapitalismen både i vest og i Sovjet.Der er også en 

gjennomgang av den norske revolusjonære bevegelsen. Et kapittel 

handler om grunnlaget :for kvinneundertrykkinga. 

Kar l Ma1·x: Kapitalen Første bok,del 2 :(kap. 5-1 2 ) 

(kommer ca 25 .sept) kr 929-

oKrO?E(. Mt<ttAl'fPEl-: 
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Owsummering av somrnerteir. 
Sommerleiren ;.å :::io nd Sa!!Jla i a lt 28 voksne 0 1; en d el 

unger . Båd e sosialisme O[ kampe n mot kri sa var t~ra på 

l eiren . J osialismed i sku s j onen var i k ke prega a v de sto r e 

u en i gh etene , sjøl om J et fantes motsetning er. 

Kort noen av de s ynspunkt ene som kor.; f ram på leiren . 

Utkastet til prins i pprogram ( UPP) l egger for s tor vekt på 

ina ividuelle demokratiske r e ttigh e ter og allment d emo

krati i f orhold til a rbei de rklassens kollektive rettig 

heter, og hvorda n a rbe id e rklassen skal organisere seg 

for å sikre seg mak ta i staten og over byåkratiet. 

UPP kan tolkes som at det er partiet som e r hovedfaren 

for en kontrarevolusjon. Flere kamerater var uenig e i 

dettE. Den største faren l i gge r i byråkra tiet. Derimot 

hvis partiet de g e ne rer h a r sosialismen små sjanser til 

å overleve eller utvikl e seg . Faren for at parti et degene 

ere rer er a bsolutt til sted e, spesiellt hvis største

delen av partie t havner i byråkratiet, i stedet for 

fo rtsatt å arbei de i a rbeid erklassen. 

At arbeidsdeling a me llom organi se ring av sam-

funnet/byråkrati et 01, anna arbeid e r e ir g r unnleggende 

motsigelse under sosial i sme n var det IOO~ enighet om, 

men det var ikke enighet om hvor r a skt d e t er mulig å 

bryte ned denn e arbeidsdelinga . 

En annen v i kt i i kritikk av UFF e r behandling a eller 

rettere mang el på behandling a v den k jønnsrnessig e a r beids 

de linga og kvinnfolkas rolle fø r, unde r og etter en 

sosialistisk revolusjon. 

Andre spørsmål som ble reis t, men som v i i kke kom så 

lang t på:lflt Skal k ommunistparti e t h a en særs tilling 

over hæren? Er det som stå r i UPP om i nnfø ring a v 

unntakstilstand t ilstrekk e li :; , ell e r e r det fo r uklart? 

Til helheta ble det r e i st spørs mål om U' P er et revi s jon

ist~sk prog ram- kunne det fore ks empel blit t vedtatt på 

S1's land smøte? 

Dette var kort~ av det som ble d i skut e rt. De t e r bare 

å hive seg inn i debat ten. 

Så til selve leiren . I hovedsak var den vellykka , folk 

mente at de hadde f &tt politi sk utbyt te av l e iren . 
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Det b lei f rarnheva s om bra at diskusjonene var 

saklige oc ikke prega av s kyttergravs s tilli nge r. I till eg 

var det bra å ha to t emae r på på en l e i r . l~ssuten e r de t 

e t v e ldi ~ behag eli~ sted å ha leirpd . 

Så til de t negat ive: 

De t var t o innledn ing er på l eiren s om var tenkt som to 

mo tinnle dning e r. r-1en da ueni gheten me llom innledern ikke 

var så enormt s tore var det litt forvirrende. Dessuten 

snakka innlederne for for t . Gruppediskusjonene var bra, 

mens plenum ble mer rotet e og famle n de, spe s iellt det 

første. Di skusjonene i p lenum blei heller ikke innretta 

på at nye og ferskere kamerater skulle ta del. 

Ang ående det praktiske b l e d et litt rot. Teknisk an 

svarlig me ldt e avbud på første lei rdag . Det var også for 

lite med en person i barnehagen slik at g ruppene måtte 

trø til. Men det e r ing en tvil om at barnehageansvar~ 

lig g jorde en kjempebra jobb . 

To t ing til slutt: 

Sommerl e irdiskusjonene ha r tradisjonellt vært lagt opp 

t il å d i skutere uenigheter . f·, en for e n d el temaer kan 

det være ve l så fruktbart å innrette innledninger og 

d i skusj on " r på me re skolering F.eks. krisa som var 

andre t erna på l e iren. 

So mmerl e ire n sar1l a 28 vok s ne . De t at s å f å kommer på 

leir s inker utviklinga av politikken i partiet . Det er 

ingen tvil om a t s omme rleirene er en a v de mest effektive 

Jåtene å utvikle poli tkke n på . j-,en det hjelper li te med 

noralisering , heller ikke en plikt s kyd igst rundspørring 

avdelingene i mai om hvem som skal på leir. 

,•'or s lag so:n kom f r a:n på lei ren- i~n un dersøkelse i avd . 

i fe bruar OIE hver.i som vil dr a µå J eir, ønska 

len~d e på leiren , opplegg e t H.s.v. 
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21.august 
I ar var det 15 å r siden Sovjets invasjon i Tsjekkoslovaki a . 

l. Trondheim bl.e dagen markert lørclag 2 0 a u g. m-ed denione.trasj on .,1-

tog, tale f'or dagen av .t:dvard Hoem, " 111inikonsert" og salg av 

roser. 

Forberedelsene til markeringa av dagen startet tidlig i vår. 

Det ble skrevet et opprop undertegne t av de !"leste partier i 

bystyret pluss er rekke enkeltpe rsoner. De tte ble send t til 

partier , klubber og fagforeninger. Det kom inn støtte fra1 

Ligningsstatens Landsforening, Studenttinget i Trondheim, 

N. T ,·1', F. avd trondheim, Telemontørenes forening, Trondheim 

Handel og kontor, Trondheim Høyrekvinner, Trondheim Unge Høyre, 

Venstre, AKP(m-1),Fellesrådet for sosialskolestudenter, 

Halsetheimen Personalforening, Kvinnefornten AU, Bedrifts

klubben ved 8tentor, Jern og Metallarb. forening avd 12, 

tillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund ved RIT, Tjeneste

mannslaget ved UNIT, Bedriftsklubben ved ILA-Jern A/S, Jakobsen 

og Holter ARK. MNAL, ansatte AFAG-medlemmer v e d Arkiplan Ark. Ktr, 

Sykehusenes Personalforening avd 174, SV. 

Før sommeren ble purringsbrev sendt t i l partier, klubber og fag

foreninger som til da ikke hadde svart på v å r tidJ.igere henv en

delse. 

Planene med å arrangere konsert på Marinen måtte avlyses pgr a det 

dårlige været som hadde vært pluss at det ble for risikabelt 

økonomisk pgr a konkurerende arrangement med Musikkfestival på 

Stiklestad og Kalvøyafestivalen. 

ER det avlegs å gå i tog? Mellom 250 - JOO gikk i demonstrasjonstog. 

Dette samsvarer dårlig med den relativt bra oppslutningen vi 

fikk fra fagforeningene. Hvor ble det av partikamerater i 

fagforeningene sin massemobilisering? Hele Trondheim sentrum bar 

preg av at det var 15 år soden invasjonen i Tsje~;os1ovakia 

gjennom blomster.salget som var. Det ble solgt ca .2000 roser 

så Arbeiderpartiet,som hadde valgkampstart ble overskygget. Vi 

f'ikkgod pressedeknin·g. Dette pluss en god tale fra Edvard Hoem 

gjorde .at den · politiske markeringa ble bra. 

Den dårlige oppslutninga om demonstrasjonstoget skyldes for en stor 

del dårlig mobilisering, også at det generelt er lettere for 

folk å kjøpe roser og støtte arrangementet på denne måten enn gå 

i tog. Både Venstre og RV hadde på forhånd tilbudt seg å mobilisere 

før 21, aug - dette såg vi lite av. Var 21. aug. med i RV sine 
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planer? Kn meget viktig del av 21.aug-markeringa er den økonomiske 

støtten. I Jr ble det sendt ca 10 000.- krone r j ren pengestøtte 

til støttefondet for Carta. 

I to år har ~fghanistan og !'olen v ært en vi ktig de J a v paro le

grunnlaget. Jeg mener det må være viktig i å rene framover å 

gjøre 2 1. aug. til en demonstrasjonsdag mot a ll sovjeti s k 

imperalialisme. 
LOTTE. 

j 
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Fred og forsvar 
-I 

RØD UNGDOM VISER VEIEN UT AV ISOLASJONEN. 

Per Ove .1 og Lars S j i RU's sentralstyre, har lansert et 

opplegg som de . ievder kan !'øre m-1-erne mer på offensiv :m i :forhold 

til NTA og :fredsbevegelsen. Rød Ungdoms p lan e r at de tte skal di::ikuter 

d i skuteres internt i organisasjon e n u tove r h!:: s t e n . 
i 

Når sl u tplu3aerini 

utplasseringa kommer i desember, er det målet at RU s kal stå på 

barrikadene med ei· p.oli tisk linje som bringer oss ut a v 

i15olasjonen, eller "inn på banen, kara" for å si det med Jon 

Leirfal :i . 

Av flere grunner ønsker vi å presentere denne debatten også i 

. AJCP. Vi - det er Claus JE og Erik :fra RU's distriktstyre • 

I 15tedet for å utarbeide et eget ,innlegg, har vi valgt a stjele 

et fra Lars og Per.Vi tror vi har darlig tid. 

En del. bra argumenter som :fortsatt holder. 

1. Undervurdering av faren :fra Sovjet. 

Vi ·har avvist_ arrangementer :fordi SS20-parolen ikke har vært 

med. Vi _bar avvist :forslagene e m "Norden som atomvåpenfri some" 

og kra.vet om "Atomf'ritt Europa fra Pol.en til Portugal." som begge 

er ensidige sonekrav. 

2; Alternative t'orsvars.:fo:nner - vern i tilf'elle krig" 

I motsetning til NTA som har ei linje for kapitulasjon i til

felle krig, har vi stilt opp folkekrigens vei når det borgerlige 

forsvaret bryter sammen. 

Vi har krevd ekt sivil beredskap, bomberom for å verne eivil

be.:folkninga i til.:felle krig. 

J. Folkelig motstand i øst 

Vi har kritisert samarbeidet med de statsdirigerte fredsorganisa

sjonene. Hvis NTA skal støtte fredsorganisasjonene i øst-Europa 

må de være uavhengige. 

4. Vis solidaritet 

Vi har retta sterk kritikk mot ledelsen i fredsbevegelsen, ' 

!'.eks F-va Nordland, når de har gått i mot frigjøringsk a mpen i 

tredje verden f.eks. Afghanistan. 

_l\rgumentasJon med . sva kheter 

I kri tikken av f redsbevege.leeil har det også blitt ført fram 

I 

I 
! 
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argumenter med klar e sv3kheter . Uunne k rit ikken griper ikke tak i 

beve gelsens virk e l ii;C i.nn::old , men hvo r dan den framtr e r. 

- DeLte er ikke en fredsbevegelse , men en anti - atombevegelse . 

Grunnen til at ;-;T A ikke e r ,: 11 fred s be vegelse er at den pol itis k e 

linja de har før e r t.i.1 ett•, r sivenhet i Europa ove rfor supermak -

tene , sæ r l ig Sovjet . 

Derfor fremmer lin j a deres krig og ikke fred. Det at fr e dsbeve -

gelsen er e n anti - atombevegelse er så s j ø lsagt at mange i 

som støt ter d en vil s i seg helt en ig , uten at vi klarer å komme 

noe leng re av den grunn .Ved at vi bare sier at det er en anti -

atombevegelse og i kke en freds bevegelse så dekker vi faktisk 

til den kri.tikken vi har av dem. Vi må s i klart og tydelig fra 

at linja deres fr e mm er krig , og det ble ikke gjort pl sommer -

lei r en. 

- Bev ege l sen er Euro - sjåvenistisk fordi den konsentrerer seg 

om å bevare fr e d en i Europa og ikke tar opp krigene som faktisk 
pågår i den tredje verden f.eks. Afghanistan ,El Salvador · og 

Pa le s tina. 

Det er r ik tig å påpeke at de t finne s r a sistiske og sjlvenistiake 

strømninger i Europa , og at e n sentra l del av fredsarbeidet er 

å gi støtte til Afg banis tan i de res væpna kamp mot Sovjet. 

Det er s jåveni s me å sh.akke som om den tred je verden ikke· "fantes , 

eller ennå verre , gi imot folks frigjøringskamp av Hensyn ~Il 

freden". Når fredsbevegelsen konsentrerer seg om Europa og ikke 

vil ta opp frigjøringskampene i den tredje verden sl stlr den i 

fare for å · konservere sjåvenistiske strømninger i Europa. 

Men d e t blir feil i stille kampen for freden i Europa opp mot 

kamp~n fr igjørings b evegelsene fører. Vi ml ikke framstille ' vår 

k ritikk slik at kampen for å bevare freden i Europa er uviktig 

opp mot stø tte t il J. verden: 

Vi må i større grad argumentere med at dette er en enhet -d 

utgangspunkt i kampen for den nasjonale sjølråderetten, som 

føres i BÅDE Europa og den tredje verden. 

Når representanter for fredsmarsj 8J i Trondheim latterliggjør 

jakta på sovjetiske U-nåter i norske fjorder som krigshissing 

og falskneri, p å et møte med over 1000 folk, uten å bli imøte

gått, s å er det et uttrykk for ei LINJE FOR ETTERGIVENHET. 

Når man har gitt opp forsvaret av sin egen nasjonale uavhengig

het,så blir det helt ulogisk å være opptatt av å forsvare andres. 
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Fu vi 1'ol.lc til å skjønne at de sjøl må f'orsvare sin egen 

n•sJonale "uavhengighet f'or å bevare freden, da blir det ogsA 

DERFOR LlGGER PROBLEMET FØRST OG FREMST~ AT BEVEGELSEN JU.R.SN 

FEII.AXTIG LINJE FOR Å FORSVARE EUROPAS SJØLRÅDERETT. ~ 
viR LINJE OG PROGRAM 

Vi må ha en taktikk i forhold til fredsbevegeløen f'or.l lpae · 

øya til f'olk for at det er forevar av den nasjonale ajølridentt•e · 

som kan utøette og hindre krigen.. -·· ;'-':! 
Denn.e t c ~ tikke~'mi\; bestå i et konkre t og korrekt P:N>ez'UI p& ,. 

atompolitikk sli~ at vi f'år f'olk i tale og kan legge tram 
vårt mer helhetlige program f'or forsvar av f'reden. 

Forslag til konkret atomprogram! 

1 •. Nei til alle atomvåpen - supermaktene må begynne nedru•~• 
2.N~i til atomvåpen i øst og vest. For gjensidig nedruøtmnc• 

,. Nei til C~•• og Pershi.ng 2. Fjern og ødelegg all• 

SS2O- raketter. 

Vi vil møte kamp pl di••• par olene. I argumentaaJonen ■ot '"-l 

Vi -t• en teor:i f'or å bygge opp under ensidig ned:ruatnin,t• · 

Denne består av tre hovedel.ementer1 •• 

1.v4-P~en~ !fr årsaken til. krig. Enten mengden eller !'V•lite~"i: 
, eller en kombinasjon. 

2.0pp:n1et~ dr.lves av en :rustningsspiral. 

,. Dr:Lvkrat'ta er de militær.lnduatrielle komplekøene aom bar -t~tt 

makta 1'ra de politiske lederne. 
·v1-;t ukti.vt gå i. konfro11tnsjon ineddem· ot i{i-Hisere -der-=-es=ain 

pl at det er rustningsspiralen oe det militærindustrielli 

komplekset som driv0r frum opprustninga • Vi må påviae. konkre t 
ut dei er \ruµerialismen som er årsaken til opprustningen• 

Vi ai.i i ·atedet krevci c:; jerrnidig nedru:itning. Idag ·betri- d,et Per-J 
shlnit"' o~· Cruise opp mut SS 20. Dette kan ikk~ føret og .freast : 
hutrakt,,,s soru to:lrn i :;k , · 111011 som ut pol i tisk uttrykk for ·at ·beve-

f~<!luer, retter seg mot. begi; .::, uupermaktene. 

J~g'tror o~si Sovjut først og fr e mst betrakter bevegelsen som 
· Hn politisk bevceul~e. 0111 f redsb uv egelsen ikke klarer l hindre 
utplass~ringa av P,;r:;!1ir::: og Crui se såer likevel det vile1:.1sgste 
ror Sovj~t øn poli tisk bevecelse som erettergiven overfor 

Sovjet og bnre rei~ur konkrate krav overfor USA. 
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r: l! vet at tt!k11i s k s et t v i l allt i d USA finne undre løsninger,f.-eks . 

plas sere &ll e ?e r shing og Cru i se - r ake t t ene ombord på gaml e I 
h:1:1,i11 ,ski )J.M e 11 da h:i!· u(:s ii. USA tapt en politi s k kamp om hvem so J 
,: ka 1 h :t h~r r c d ,>rn•n,,· t uv '-' r Eu r-opa 

!•,~ r·for må or,s :'.1 vi f (irs t og f rem s t. 

b~v egel s en politi s k . Atomvåpne ne 

ut t r ykk f or den poli t iske kam pe n -

t enke hv ordan fun~e re r denne 

og kampen mot d em , er bare 

ettergiven~et .e ller motstand. 

- Å. k re ve gj en s id ighe t betyr i kke a t v i støtter utplas s e ring av 
Pershing og Cr u~s e_ selv om Sovj e t ikke fjerner sine. SS 20 , 
Grunne n til at vi still6 r kravet om gjensidig nedrustning er at 
bevegelsen skal rette se g Tuot he gge supermaktene samtidig. 

~0"'1 
Dette er . e n polit i sk ka ~p s om vil ta tid og-vikke kan løa~s ved å 
støtte den ene super ma kta. 

- ll v0 r mange atomvåpem en slik _bevegelse 

f& r fjerna se r j eg pl ao m underordna . Historia har vist ~t ned
ru sa tningsforhandl ingcr o. l'dri hra ført fram . Kanskje vil,. 'en ·'a"lik 

bev egel s e oppnå de l s e i re , me n de vil aldri fl supermaktene i11 l 
f jerne a ll e at om våpne ne . Des sut e n v i l de fo r t kunne sette i gang 
p r oduk j so nen ig jen und e r en kr i g. 

Forsla-g .til program for ka mp mot ettergivenheten i Europa~ , 

Samt idig med · at vi pre s enterer vårt f rontgrunnlag på atomvåJ>en , 
for å få i nnpa~s i be vegelsen , så ml vi føre den virkelige kampen 

for å h ind re ~., u ts ette krigen. Den kan uttrykkes i en parole : 
ALLE FO LKS FRIHET - VERDENS FOLKS FRED! 
Denne parolen uttryKk n r at kampen for fred til syvende og•slst -
dreier seg om f<> !"~'!:" .· ·· ;:', ,1· nnsJ.onal~_s_ ,)_~J.råderf!~ ~: 

Her kan vi kjøre fram et program for Europa som tar opp t•lgend• 

11alaer1 

-Bygg sterke nasjonale forsvar.Både 11tående styrker og gerilja/ 

heimevern for å kjempe i dybden. 

- Sivil beredskap - vern befolkninga.Bomberom, gass-aker, 

beredskap11lagre, evakuering11planer og flere øvelser. Mot 

ideen om total ut11lettel11e . Atompas11ifisme 

- Reis krav om sanksjoner for å presse Sovjet til nednistning. 

- Aktiv støtte til oppo11isjonen i Øst-Europa . 

Enhet i kampen for nasjonal sjølrå derett. 

Samtidig som vi kjører fram et slikt program for Europa, må vi 
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22 
agitez-. tor aolidaritet med de s om kjemper i tredje verden i das·, 

mot aupentaktene, øerlig Sovjet. 

Ell korrekt linje tor kritikk av t redabevegelaen vil~& t'ram _.."' 
ENHETEN mellom stø ttearbeidet t i l Atghaniatan og m9tatanden i 
Europa ~ÅET ANTI-IMPERIALISTISK GRUNNLAG . 

FREDSBEVEGELSENS SYN PÅ KRIG OG FRED. 

For. at vi nA skal komme videre i kritikken av linja til f'redabe

vegelsenc:; o g t o r søk e_ å komme mt'tr på ·o t:rensiven, må ~ gripe tat·t · i 

bevegels ene syn p~ krig og f'red. Det t e syne t kan IKKE _LESES 

GJENNOM PAROLER· V:C STILLER, ette r min opptatning kommer de ·. 

bare til •ttrykk der. 

Dette øynet kan bare a v sløres gjennom å lese Nei til Atomvåpen• 

mate~ell., ledernes beker og dere s uttal.el.ser i r adio og pre•••• 

Dedor:.• vi gå i gang med å lese NTA' s publikasjoner aolil 

f'orlc1arer bevegelaens pol.itiake 1\md-ent_. 

Baz-. ved A angripe der politisk• 1'UndaJ11entet kan rt vinne 

gjennom .med vAf hel.hetlige f'i~ dspol.itikk. 

Jeg oppfatter at det vi.ktigste synet til fredsbevegelsen er _a t 
vå pn~./ø r~_r \ i _l k r ig . Likevel er d e ikke så banale at de 'bare, 

:; icr ·d~t. : De har ogr;å e 11 argumentasjon for at det er menJe~!(en, 

· :,·0111 at~; ~~-~t op~rustninga . Dermed får de tilsynelatende· ff~' at ' 

det e:r sy~te!Det 'som er årsaken ~il krig , men de_r 'e_s _11y~t'ema·ti~l.f~8 

e r f e i,1 -' . Dette er en teori for fredelig · iaperialisae. 

HVORDAN·.'MØTER VI DE'l'TE I VIRKELIGHETEN? 

1. •våpna fører til krig" 

Denne på11tandcn er åpenba rt f e ilakt ~g. Kr i g er et forhold mellom 
mennesker ,ikke ting. 

• ':;!; ~ •' . 

Det•e far ftyre fo rmann e n i et s tort våpenfirma i England fram pl 
e n glim~end~ mite: 

"Hv1s _vlpenfabrikantene skal ha skylden for krigen kan en like 

gjerne _ si __ at _ det er "innbruddstyve ni, verktøy som er skyld 1 _. 

i nnbruddene" eller"gif~en s om er ·skyld i selvmorde~e". · ~ 
Det faktum at det faRtcs flere vipen i 1945 enn i 19~8 vis~r 
ngs l det latterlige 1 i~ påstanden om at vlpna fører tii 

,,;. -~· -krig; ·· . 
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2.-· Rustrii.ngsspi!"P.len driver onprus~:: i nga frar.i. .• ----.. 

l!u r vi .. før!! t ' slått til bake den enkle argumentasjonen at ,vii.p_l);-_ 

.r~rer '· hlykrig'så ' kommer følgende argumentasjon : , 
1
", .- ·r . r r :.. . , . , ,· ' . 

' 'Stat,A ·' utvikler · et våpensystem og · begynner så umiddelbe.;r.t ,&. 
forske pl hvilket motmi~del Stat B kan tenkes l utvikl~: - Pi . . ... . 

dette grunnlag utvikler Stat A et mot - mot middel. 

Hva Stai:B faktisk foretar seg eller planlegger spiller'min4r, mi nd 
mindre rolle for utviklinga av 

. . . . ~ 

vapenforskninga og v.,tvikl1.nga:.· ~. 

proaess (driver seg ;jøl) so111 
. \ . 

blir dermed en ;~lvgenererende 
• • • •- l , 

untakelig i~_ke t.renger noen. økt internasjonal spenning o·g kanskje 
ikk~ no~n _ieell fien de fpr å holdes igang" (Vir understr~kning) · 

Si tiite·t· ··~~ hentet fra " Nedrustning - visjon og mulighet~,-~~

represe_nte.rer det synet ,,.t: det er en rustningsspiral so111 er . 
', \ t 1 

irsuke~ til ppprustningu og krigen. 

Dette ilJ(Pet ·kan _faktisk dokume nteres 

USA rikk ~t~mvupen i 1945 : Sovjet i 1949, · 

CSA fikk ipterkont i nenta le bombefly i 1948 • Sovjet i 1955, 

USA f ikk raket te r med flere sprenghoder i 1966·. Sov jet i 1 9.613. 

O:iv. osv . 
--.-ri:"i8yn·oJ.nton de kan vi ::i l tsi'l :JC tJ.t det er en . vekselvirkni·ng 1 · • · 

upprustningu me llom .USA og Sovjet - en rustningsspiral. ~~\ ' 

PA gruni ·uv 1~u8tn~ngsøpirulen kun supermaktene ikke koæm~ ut.~~ . 
op1,rustnl nJ a , Dem .!.'ølger s in egen indre dynamikk og må b_rytea., :' " 

F!<F.DSDEVEGE_LSEN :.iKAL BRYTE DEN ! EUROPA GJENNOM ENSIDIQ NEDRUST -

IHN G: 

M"n denne teorien klarer ikk e å forklare utviklinga i styrkeforhold . 
• I 

ut mellom USA og Sovjet. De,n overser det faktum at Sovjet har 

ntvi klu seg fra å va,r e totidt underlegen USA 1 50 - åra 'til å' bli' 
en kon.kurrent; i 60 - ii r a og er i ferd med i gå forbi USA mil i tert-

. _ .. 1, ' 

- Rustnings'spiralcn griper tak i den teknologiske ·konkurrans;e1/ · 

, men ikke ' utviklinga i de~·itrkelige styrke forholdet , som er en 

kombinøsjon·av kvant itet og kvalitet p& b våpen og økonomisk ' og 

pol i tisk -makt. 
- Den ·rir · ikk~ frem hvorfor impe rialistmaktene blir drev~t tit·~·· · 

opprustn{ng ·. • Det er fo rtsatt en !.'or sterk fokusering pl at ·vlp
0

na 

utir b~k og ·ikke men~eskene . 

De t te ser ogs·å • frec.s bev "ge l :rnn og de har derfor en samfunnskri ti11k 

t uort tor hvorfo r ayaLemet dr iver me nnes kece til opprustning og krig , 
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J. Det militærindustrielle komplekset tar makta fra politikerne 
og driver opprusatningo fram. 

Etter at den militære opprustninga er kmmmet igang så. er detJ,Uia 
sjert sterke kapitalkrefter og arbeidskraft i de stater som driver 
opprustn4ng. _ 40% av verdens ingiuiører forsker for militære formll 

Disse kreftene har over tid utvikla seg til et militærind~strielt 
kompleks sqm er avhengi.g av mil i tær opprustning og lever av de.n. _; 
Fredsbevagelsen h~vde~ at disse kreftene i større og større grad 
hur tat t makta over de polit~ske beslutningene • 

Til dette 711 jeg.si at , sj~lsagt eksisterer det et militært 
kompleks. Spørsmålet blir om det er riktig at de har tatt styring 
ov&r de poli ti.ske besli.ttningene for opprustning , i prak~is .tatt 
makta {)Ver _viktige deler uv utenrikspolitikken. 
Jeg tenker her T.eks. på SALT 2 forhandlingene mellom USA og 
So·,jet sogi b,r,øt sammen. :.-·~; 

Feilen 'med fokuserinea på det militærinduåtrieHe kompleks et \ u· 
at det bygger opp en skinnmo tsigelse mellom dette komplekset ,-.:,. 
som vil bruke mil.i tær makt og resten all borgerskapet som ikke:.vll 
det. Dermed logger de grunnlaget for å argu~entere for en fredelig 
reformisj;isk løsning på rustningsproblemene eig imperi· .aliømen, , 
Dere:. mål b'_ir _å stoppe rustningsspiralen , få et brudd i ·&pira· -
~en og ·en motsatt effekt - nedrustningsspiral. 

Å bygg' opp -d~• sk:i.nnmotsigel.sen mellom iiet mil.itærinduatri-
- . ~- . - . . 

e;l.1• kompl;aks og reisteri a.v borgerskapet paaaer inn :I. eri 

aoaia1deaokratisk teori om at motsigelsen mel.lom atore 

~ .itlltl.makter kan 1øsee &,ede1ig, :f.eks. ved handel, sam

arbeid, tur.I.ame o.l •• 

moNICLVSJONa 

M-1-b•vegelsen har til nå bare angrepet den mest åpne :feilaktige 

:fo.rlcl.artngen• på årsakene til krig - "Våpne :fører til. krig". ' 

Op.p mot det~• - har vi sagt at :mperialismen er årsaken til krig 

~Nå gå skikkelig til angrep på :fredsbevegelsens system

:fork1aring .- eam:f'unnsanal.yse. 

_Fredsbevegel.sen :fraintrer som enkel. og naiv, med et enke1t 

paro1egrunnlag.Men bak står dyktige intell:lektuel.le :folk so• 

har drevet :fram denne systemteorien~ Dermed kan vi vinne en 

større gruppe av aktiviåt4t,r og organisatorer som tror ~l denne 
teorien • . 
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Z5 

P.\ DETTE VIS KAN VI VINNE DE STORE MASSENE P .\ ET ENKELT 

GRUNNLAG OG SAMTIDIG liA EN AVANSI,;RT TUJRJ SOM BI KriER BEVEGELSl:.l, 

POLITISK SAMMEN. 

Vår kritikk har til nå tatt utgangspu_nkt i det enkle parolene, 

men ikke gått til angrep på sjelve fundamentet som lederne i 

beve~elsen står på. Skal vi vinne fram må vi ta kampen og 

fremme vår egen teori i kamp, kritikk av deres, samtidig som 

vi utformer en enkel og korrekt agitasjon rundt atomvåpen for 

å vinne mange. 

PER OV N OG LARS ~· 

BorgorllQt lndsllv. 
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Fredsmarsj -83 
D:t st:Jtr en god deJ. uenigheter både i og y•undt ;,ai~t i et p~ f .rt:; cl5irtPar' ::; :j - e3 , 

det viser bl .a . ele ulike vedtak som er fattet og debatten i pressa . · 

Her følger et vedtak fra Internasjoralt Utvalg (IU)/Trondheim fattet 7/6-83. 

· D:t ble .12dtatt not en stemræ .Jeg oppfordrer karrere.ter ti 1 å fortsette 

diskusjonen.Se ellers innlegg annet s ted i dette nr.om sarrrre erme . 

Vedtak fra IU : 

"IU er politisk uenig i ffi sitt syn på FredsnB.rsj-8 3. 

Vi rrener grunnlaget for Fredsrrarsj-83 er bra,om enn noe upresis t,og ønsker 

at AKP skal slutte seg til 11B.rsjen for å jobbe for et utvida fre dsbegr-ep 

og eventuelle tredje verden paroler innenfor Tl!l.rsjens ramær. 

Ettersom det er store rrotæ tninger innenfor partiet i synet på FredsllB.rSj-83, 

vil vi på det skarpeste kritisere a t ffi har gjort et vedtak cm å gå i ITDt 

tilslutning i fagfur eningene.Iette direktivet skaper en uhe ldig· tal<tisk 

sitæsjon for ossi f orhold til fredsbevegelsen.Partirredlerurer og fagforeninge 

bør heller jobbe fore få rred paroler om internasjonal solidaritet .På den 

rråten komrer vi på offensiven og vil stille fredsbevegelsens ledere i sitt 

rette lys om de eventuelt fjerner slike paroler rred nak:t ." 

GURO. 
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Zt 
Slave kniver glipper lett. 

I dag er de fleste vilkårene for utbrudd av en tredje verdens

krig tilstede. Mange føler at noe må gjøres for å hindre det, 

men slår på skåka istedenfor merra. En av de viktigste sky

lappene er myten om det "defensive" Sovjet, som okkuperer 

andre land bare for å forsvare s eg mot innringing (akkurat 

slik Israel også gjør ••• ). Her må skjæres igjennom. 

Blant våre egne har jeg truffet på et syn som hevder at 

årsaka til verdenskrig er å finne i rivaliseringa, ikke i 

indre forhold i f.eks. Sovjet. Da spør jeg: Hva er det som 

tilsier at det~ rivalisering vi ser, og ikke den ensidige 

amerikanske aggresjone.µ mot Sovjet som revisjonistene snakker 

om? Hvorfor deltar Sovjet i rivaliseringa? Hvorfor er Tsjekko, 

Eritrea, Afghanistan ikke bare enkeltstående hendelser? Svar 

på dette finnes bare i indre sovjetiske forhold, i spørsmålet 

om karakteren av det sovjetiske samfunnet. Og det holder ikke 

at vi sjøl "forstår" dette intuitivt - vi må kunne forklare 

det skikkeli g for andre. 

Sett f ra arbeidsfolks synsvinkel er den sovjetiske staten 

og produks jonsapparatet i dag like privat som Akerkonsernet 

eller General Motors. De som har makta har gjort det mulig for 

seg å prioritere egne (overklasse-)interesser over folkets. 

Så langt er de fleste enige (og undrer seg mer på hvordan vår 

sosialisme skal unngå å havne i samme uføre). Men hvorfor må 

denne overklassen ekspandere? Her er punktet da vi oftest gir 

opp den vitenskapelige analysa og hopper over på appell til 

folks intuisjon: Så mye aggresjon kan da ikke være tilfeldig? 

Et så ekspansivt milit1orapparat - osv. 

Vi kan ikke vente at andre skal forstå Sovjet-imperialismen 

så lenge vi knapt gjør det sjøl. Hvilken konkurranse tvinger 

Sovjet u tenlands, f.eks.? Hva vill e skje med overklassen der 

il 
li 
/l .I 
:1 
' I 

li 
I I 
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dersom den~ ekspanderte? På hvilken måte kan Sovjet gå 

konkurs? Hvor mye av ekspansj onismen ligger i at ov~rklassen 

har satt seg på en tidsinnstilt bombe av folkelig aggresjon 

s om de bare kan holde avkjølt over lengre tid ved utsikter 

til økonomisk framgang? (Ideologiske røykteppe, rein volds

makt, apati og forsøk på å kanalisere aggresjonen over i 

rasisme og erobringetrang har bare en viss levetid - før eller 

seinere va folk rett og slett ha det bedre.) Jeg trur en god 

del ligger her, men er åpen for motforestillinger. Hoved

påstander. min er at vi trenger et t eoretisk gjennombrudd her 

før vi kan vente ose et propagandistisk gjennombrudd. (Det 

betyr ikke at vi skal legge ned propagandaarbeidet i mellom

tida!) 

Ut fra den ensidige rivaliseri ngtesen skulle en også tru at 

Sovjet har interesse av å utsette krigen i det lengste, for å 

bygge ut brohoder og finlandiserte allierte i fred og ro og slå 

til når vilkåra var de gunstigste. (Unntaket er dersom en mener 

USA~ er i nedgang, men kan s tyrke seg ig jen. ) Men hvor lang 

ventetid tillater den indre utviklinga i Sovjet? Hvor lang tid 

går det før Sovjet rett og slett er på jakt etter et "påskudd i 

Sarajevo"? (Visst kan de "snuble" ut i krig, men nå er det det 

indre grunnlaget jeg spør etter.) Har andre brukbare kunnskaper 

eller ideer, så svar meg: 

Hvorfor~ Sovjet ekspandere? 

Jallalabad 

* 
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