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Til alle medlemmer. Les artikkelen umiddelbart! 

STREIKE
STØTTE 

• var 
viktigste 
oppg-ave 

Kamerater! 

o ' NA. 
Arbeidsutvalget i sentralstyret har diskutert stoda i streike

stØttearbeidet, og fattet vedtak om at dette arbeidet er for

bundets hovedoppgave akkurat nå. Denne artikkelen vil gå inn 

på bakgrunnen for vedtaket. 

Situasjonen • 
l streiken: 

I skrivende stund er situasjonen preget av en god del uklarhet. 

Gjennom de siste forhandlingene er det oppnådd tilsynelatende 

enighet om en såkalt "pakkelØsning" hvor heismontØrenes krav om 

tilbakebetaling er "pakket inn" i det generelle opplegget. For

slaget skal ut til uravstemning blant de streikende, og på selve 

forhandlingsmØtet var det uenighet blant arbeidernes represent

anter mhp. hvordan de skulle stille seg: Deler av streikekomiteen 

har gitt klart uttrykk for at de vil agitere mot det forslaget 

som nå blir framlagt. Også den delen av streikekomiteen som 

stemte for meklingsforslaget har seinere gitt uttrykk for mis-

i 
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nØye, men framholdt at lock-out-trusselen var det avgjØrende for 

at de bØyde av. Stemningen blant heismontØrene er fremdeles så 

militant at forslaget ikke på noen måte er sikra flertall ved 
uravstemninga, og dermed er muligheten for lock-out og/eller 
tvungen voldgift fremdeles tilstede. 
Og uansett hvordan heismontØrene stiller seg har telefonsentral
montØrene en fas_t, prinsippiell holdning til etterbetalingsspØrs

målet: De vil ikke bØye av, og karakteriserer framlegget for 
heismontØrene som knefall. 

Stemninga blant de streikende telefon- og heismontØrene er i det 

hele meget bra. Enheten og samholdet styrkes dag for dag, streik
ene er gjennom-organiserte og preget av stadige diskusjoner og 

stor aktivitet. StØtta vokser- i kjempeomfang, både fra andre fag
organiserte og fra Øvrige grupper i folket. Det er stor forstå
else for at krava som er st~lt er av prinsippiell betydning for 

' hele arbeiderklassen: Kravet om etterbetaling fra tariff-periodens 

utlØp til str~fkas begynnelse er mer enn ett Økonomisk krav, det l 
gjelder i sis~i instans å forsvare, ikke uthule selve streikeretten. 

Den blanke avyisingåav tvungen voldgift er en kamp mot tvangs

lovene i arbeidslivet, en kamp aroeidsfolk i Norge har fØrt lenge 

og hardt. Vi kommunister har ett helt klart standpunkt til tvungen 

voldgift (eller lØnnsnemnd) : Uansett hvilke grupper av arbe~ds

takere det gjelder går vi mo t dette, og her skiller vi oss fra 

både reformistene og sosialdemokratene. 
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Det politiske nivået blant de streikende blir stadig hØyere. På 

et streikemØte for kort tid siden vedtok heismontØrene med over

veldende flertail fØlgende uttalelse: 

" ENHET STUDENTER - ARBEIDERE STEM RØD FRONT I DNS! " 

Den politiske praksisen RØd Front har hatt i DNS de siste åra 

har styrka bånda mellom studenter og arbeidere. Når denne linja 

nå angripes av reaksjonen er det viktig at den forsvares. Vi opp

fordrer derfor alle til å skaffe seg to klipp og stemme RØd Front 

i DNS 23. november. 

BEHOLD DNS RØDT SLA REAKSJONEN TILBAKE! 

DNS I FOLKETS TJENESTE - IKKE I KAPITALENS TJENESTE! 

Dette vedtaket er enestående i DNS's historie, og sier mye både 

om betydninga av et godt stØttearbeid, og om nivået på streika. 

SISTE: Også telefonsentralmontØrene har fatta et liknende vedtak! 

I NAF' s leir blir stemninga stad.ig mer desperat. Som AKP slår 

fast i en lØpeseddel er lock-out-trusselen "en blØff og et desp

erat trekk". ArbeidskraftkjØperne har begynt å merke virkningene 

av heismontØrstreiken. Bygningsarbeide forsinkes og kan komme til 

å stoppe helt. Dette merkes spesielt hardt n~, fordi hØykonjunktu

rene i norsk kapitalisme muliggjØr kjempeprofitter svært raskt. 

Samtidig med NAF's Økonomiske interesser er trua er lock-out

varselet et politisk pressmiddel for å få gjennomfØrt tvungen 

voldgift eller tvinge arbeiderne til kompromisser på spØrsmålet om 

etter betaling. Kapitalistene Ønsker minst av alt en gjentakelse av 

de streikende vi har sett under årets lØnnsoppgjØr. Derfor tar de 

fram "knyttneven" og varsler stor-lock-out. Men en slik lock-out 

vil fØrst og fremst ramme dem sjØl. Om 90 000 mann blir tatt ut av 

produksjonen vil norske monopoler (spesielt i oljesektoren) lide 

store tap ogsvekkes kraftig i konkurransen med utlandet. Men fre lv 

om lock-out-trusselen i hovedsak er en blØff, et forsØk på å få 

arbeiderklassen til å gi seg uten kamp, så ~ arbeidskraftkjØperne 

desperate nok til å sette trusselen ut i livet. Vi må hele tida 

mobilisere ut fra dette, og samtidig propagandere at det bare er 

gjennom innbitt kamp arbeiderkla~sen kan avvergeeRlik ting. 
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Hvilken betydning har en 

slik streik? ~ . . 
Hvilke krav stiller den ti l oss? 

l 
Arets lØnnsoppgjØr har vært uroligere enn på lang tid. Streike
kampen~ har tilfØrt arbeiderklassen et vell av nye og verdi

fulle erfaringer. Dette har den revolusjonære teorien gang på 
gang lagt vekt på, ofte i kamp mot "venstre"-opportunistiske 

strØmninger som undervurderer dagskampens betydning. 

Lenin sier: ---
" Enhver streik minner kapitalistene om at det er arbei
derne og ikke de selv som er herrer - de arbeiderne som 
stadig mer hØylydt hevder sine rettigheter. Enhver streik 
er en påminnelse for arbeiderne om at deres .stilling ikke 
er håplØs- om at de ikke stå! alene ....••. 

Ved enhver streik gjØr tanker om sosialisme seg gjeldende 
blant arbeiderne, tanker om hele arbeiderklassens kamp for 
frigj Øring fra kapitalismens undertrykkelse. Det har ofte 
skjedd at arbeidere på en bestemt fabrikk, eller i en 
bestemt industrigren eller i en bestemt by knapt har tenkt 
over eller · ant noe om sosialisme fØr de fikk erfare en 
storstreik, men etter streiken startet de studieringer og 
foreninger slik at flere og flere arbeidere ble sosialiste~ . 
Av en streik erfarer dessuten arbeiderne hva arbeidsgivernes 
og deres egen styrke består i, de lærer seg til ikke å bar 
tenke på sine egne arbeidsgivere og sine egne nærmeste / 
arbeids kamerater, men på alle arbeidsgivere, hele klassen av 
arbeidsgivere og hele klassen av arbeidere . .. ....... . 
Enn videre åpner en streik arbeidernes Øyne ikke bare for 
kapitalistenes, men også for regjeringens og lovverkets 
karakter". 

Er det ikke nettopp dette vi ser eksempel på 
streikende telefonsentral- og heismontØrenes 

også i dag, og som de 
prinsippfaste holdning 

. l er det beste uttrykk for? 

Kamerater: I og med lock-out-trusselen og arbeiderklassens klare l 
avvising av alle forsØk på knebling og tvang, står vi overfor en 

kraftigere skjerping av klassekampen enn på lang tid. Ikke siden l 
1931 har lock-out vært på tale som tvangsmiddel i en arbeidskon

flik \ og det er lenge siden sosialdemokratiets svik og reformism
ens ubrukbarhet har framstått så klart for arbeidsfolk i Norge. 
For den kommunistiske studentbevegelsen stiller denne situasjonen 
nye og skjerpa krav: 
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" Oppsvinget i bondebevegelsen nå er en meget stor begiven

het. Det vil ikke gå lang tid fØr bØndene i alle provinser 
i Midt- SØr- og Nord-Kina reiser seg i hundrevis av milli
oner ...•.• Den vil være en prØvestein for alle revolusjonær e 
partier og alle revolusjonære kamerater - den vil enten 
godta dem eller forkaste dem. Det finnes tre alternativer: 
Skal vi stille oss i spissen for .bevegelsen og lede den? 
Eller skal vi gå mot den og sett i gang kamp mot den? Det 
står enhver kineser fritt å velge, men hendingene vil 
tivnge alle til å foreta et raskt valg" 

Mao Tsetung. 

,, 

Da vi starta opp diskusjonene om et eget studentforbund ble 

faren for studentisolasjonisme reist som et viktig motargu
ment. Dette har ikke vært noen framtredende tendens i NKS'' s 

arbeid til nå: men-5kal vi holde fast på den stØ, kommunis

tiske kursen landsmØtet trakk opp må vi aldri forsØmme en en~ 

este sjanse til å knytte nærmere bånd til pro1eta;r'iatet. Hvis 

ikke vil det alltid være en fare for at studentforbundet dege
nererer til en intellektuell prateklubb. GjØr vi dette vil vi 
også være ubrukelige som ledelse ~or studentenes egen kamp. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018



Til slutt noen ord o.m 

Alle lag må diskutere grundig hva som kan gjØres lokalt. All

ment må vi ta sikte på å samle så brei stØtte som mulig på de .. 
streikende arbeidernes egne premisser. Her går det en viktig 

skillelinje mellom oss og "venstre"-opportunistene i KUL, som 

har til linje at de skal fortelle arbeiderne hva som er best å 

gjØre. Mot dette hevder vi at arbeiderne fortjener vår uforbe

holdne stØtte, uansett hva som f. eks. utfallet av heismontØr

enes avstemning måtte bli. 

Dann uavhengige stØttekomiteer der 4ette er mulig! Disse stØtte

komiteeri bØr helst ledes av erfarne folk, så prioriter ~ kader 

til dette. Både for vår egen del, og av hensyn til de massene 

vi må trekke med, er det viktig at stØtte komiteene ikke bare 

blir praktiske arbeidsgrupper, men også driver studier. ( se for

slag nedenfor). 

Vurder hva som er minimumsirtnsatsen alle medlemmer skal utfØre. 

Kan f.eks. samtlige trekkes med i pengeinnsamling1 Hvordan lØse 

problemer for folk som er midt i . eksamenskjØret? -

Ta saka opp på allmannamØter, i foreninger osv. Få breiest mulig 

politisk stØtte! 

FØlg utviklinga i streiken nØye - les og spre "Klassekampen" bedre 

ennctil nå. KK er den eneste avisa som konsekvent og grundig dek

ker forlØpet av streikene fra dag til dag - her kan det hentes mye 

informasjon og bra politikk! 

KAMERATER: KAST KREFTENE INN I AKTIVT STØTTEARBEID NA! 

STYRK BANDA ARBEIDERE -STUDENTER, - PROLETARISER-NKS~ POLITIKK 
OG PRAKSIS! 

Forslag til studier: 

l) "Streik" - Oktoberhefte (1971) 
2) AKP(ml)s faglige studiebok 

3) NKS-boka, særlig AKP's hilsing(s.l14-119) 

Dessuten Klassekampen -nr. fra hele hØsten 

En kamerat i AU. 

Enkeltuttalelser står 

for artikkelforf.s 

egen regning 
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VELLYKKET 
AKSJONSDAG 
DEN 31! 

'-Y'~ ·- •. 

:; _ 

-
Hva skjedde? 
Streiker: 16 lærerskoler, 5 sosialskoler, universitetet i 

Tromsø, universitetet i Bergen, store deler av Bergen 
lærerskole, DH i Volda og journalistskolen i Oslo var i 
streik. 

På Tromsø lærerskole og Barnevernsskolen i Bergen var 
praksiselevene også i streik. 

Aksjoner: En rekke skoler og institutter hadde aksjoner 
med stor aktivitet og oppslutning , deriblant 5 l ærerskoler, 
bibliotekskolen, arbeidsterapiskolene. 

Demonstrasjoner: I følge vår oversikt var det demonstrasjoner 
i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, Kristiansand, 

Hamar, Volda, Levanger og Nesna~ Sogndal. 
Om oppslutningen vet vi at i Tromsø deltok 450 - ca.l/3 
av studentene der, i Bergen 1100, i Trondheim ca.?OO, i 

Kristiansand 250 og i Oslo 1500. 
Tilslutning: Organisasjoner som: LNL, FR, NSU, PLO, det ny

startete Vernepleierelevforbundet, NGS, YLI. 
De 4 studentersamfunnene. Enkeltskoler (som ikke alt er nevnt) 
Handelshøyskolen og sykepleierskolen i Bergen, Husflidskolen, 
fysioterapiskolen, spesiallærerskolen i Oslo, Økonomisk fag

høyskole og teknikkern i Trondheim. 
En rekke av disse skolene deltok i felles byledelser. 
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HVA HAR VI OPPNÅDD? 
- En viktig delseier - klar uttalelse fra Ingrid Eide,KUD: 

PH-iven skal ikke iverksettes 1/1-75! 
Departementet har helt klart blitt tvunget på vikende front. 
Den opprinnelige planen i vår var å iverksette loven fra 1/1. 
I høst vet vi at det har vært motsigelser på tidspunktet i 
dep., noe som bl.a. har kommet til uttrykk ved at det har 
vært umulie å få et klart svar på dette. 
Men presset fra studentene tvang Ingrid Eide i dep.s politiske 
ledelse på aksjondagen til offisielt å utta~e at loven skal 
iverksettes l/8-75. Andre uoffisielle uttalelser fra lavere 
instanser i dep. har gått ut på at det er meningen å iverk-

sette deler av loven, konkret: delene som går på kompe
tanse, fra l.januar, men Eide sa at det kjente hun ikke til! 
Denne offisielle uttalelsen skal vi bruke til å gjøre det 
politisk umulig for dem å iverksette noen del av loven l.jan. 
Kampen om PH-loven er m.a.o •. ikke vunnet, men vi har· vunnet 
en viktig delseier. 

- Et viktigere resultat på lengre sikt er at vi i løpet av 
kort tid har lagt et solid grunnlag for en P.nhetsfront av 
utdanning8søkP.nde mot statens utdanningspolitikk. 
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og den ~ar fått ~ og aktiv oppslutning. 
Bredc.en i maReebevegelsen kommer til uttrykk både ved at 
folk av de aller fleste politiske avskygninger har sluttet 
opp og ved det store antall ulike skoleslag som har deltatt 
i aksjonene. 

Aktiviteten har mange steder vært meget stor hele uka. Bare 

i Oslo er det f.eks5 spredd over 50 000 LNL-løpesedler og 
17.000 FR-løpesedler på stands, morgenrushutdeling og skole:.. -.-.. · 
besøk. 
Massene har vært trukket aktivt med i denne virksomheten og 

i annen aktivitet som kulturgrupper, pressegrupper o.l. Det 

har blitt laget dukketeater, vanlig teater, sketsjer og 
viser i fleng. 
En videreutvikling av denne brede og aktive massebeYegelsen 

er en absolutt nødvendig forutsetning for e.t vi skal vinne 
seire i dagskampen, mot DB-systemet og PH. 

J l\1en d8n vil oe;så ha en mPr vidtrekkende betydning. Gjennom 

r reise massene til ~ar.D.p .2.,g gjennom aktivt å propagandere 
og e.vsl e.re statene kle.ssekarakter, hvem som er venn/fiende, 
viser alle erfaringer oss at vi v:i1 trPkke stadie; fl ~"re 

over mot sosialismen. 
- Et 2.n11et re sul tat av bevegelsen og a.v aksjone11 er utvil

som·t at NKS er blitt styrket. Det aller meste e.v orge.nisa

sjonen har stått på en felles pc•li tikk og kjemr;et den sam

n:.e kamr en. Dette og elet gode samarbeid et som er blitt ut

viklet mange steder me],lom ulike lærestl'!der har styrket 
os s. Gjennom de kamperfaringene vi har trukket i høst har 

vi utviklet organisasjonens kampevne og stiller bedre 
rustet til vårens kamper , 

Aksjonen har vist oss betydni~gen av at kommunistene går 

i spissen for rnassekampen. Universitetet i Bergen er e• 

godt eksempel på dette. Der ble all P krefter kastet im~ 
i mcbiliseri~g til ma ssekonferansen. Den s alJllet 800 

studenter og la grunnlaget for d.e fine resultatene i 
aksjonsuka og for det videre arbeidet • 

. 

SVAKHETER 
Bildet er s jølsagt ikke entydig lyst. Noe11 'j teder har vi 

ikke evnet å nå ut med pol i tilrJr.en og mobilisert rnas.:>er:e. 
[Jni ve:rE i t~tet i Osl o er ett e'kser:rpel. De har hatt er, 
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annen hovedopp~ave, og mobiliserirJga til denne aksjonen 

har vært laber. 

r1obiliseringa har , heller ikke vært like gru:ndig ane 

steoe-r. Det har vært murring på at f olk ikke har fått 

tirl til å sette seg grundig inn i poli tikkem, f. ekB. i 

st.meld.l7, at bevegelsen har gått fnr .fort fram. Jeg 

mene:r at årsaken til dette må J.igge i tendenser til å 

h emmeligholue politikken for· !!!assene, en undervurdering 

av politikken og oss :::;jøl, noen steder også en kJ.ar 

u:ndl3rvurdering av massei1e. At diss e tenden s ene har ført 

t il at vi har kommet for Bent ut med politikken, for 

sent i gang med mobiliseringa. Dette e.l.' imidle:etid 

tendenser som kan rettes 0pp igjen ved et mer grundi g 

etterarbeid, studiemøter på Ht.meldinga f.eks. 

Et par steder har h øyr·ekre fter;e :r::obilser·t mo t oss, på 

det ene stedet klarte de å stopp€> aksjonen. DettA er en 

tendens som vi b ør være på v 2.kt mot, også a.ndre s teder. 

I' et har tidlie;e ~e o.fte vært e11 sva.Y.het, spe ei elt f -:>r 

skolene~ at det har l) li -';t spr e•id sv·art li te ' kommun5.stisk 

propaganda i furlJint1el se med Jntere sseka::npen. Dette er 

11ok fr emdele s en ter1dcn fl , mt: .. n såvi ll t jeg er i stand til 

å opp summere er dett-=, e r1 svakhet s om er i ferd rrtød å bJ.i 

-c·ettet u:pp svært mange steder. 

Det har :ikke vært :nuli{,t ~ .få til en grundigere oppsumffi

ering på oå ko .~t tio. Det vil bli g jort g-rundigere siden. 

Hege 
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Hva er dialektikk? 
Interessen for den dialektiske materialismen, den marxistiske 

filosofien, er sterkt akende blant de kommunistiske studentene 

for tida. 
Hos mange kamerater er det fremdeles tvil og usikkerhet og 

uenighet i sporsmal som angår den dialektiske materialismen. 

Enkel te har ganske dyptgående motsigelser, bl. a. i sporsrnålet 

om naturdialektikken. Erfaringa har vist at motsigelser på 

sporsm&.l om dialektikken ofte har sammenheng med motsigelser pa 

andre områder, f.eks den kommunistiske politikken. Det er derfor 

ytterst viktig å ta slike motsigelser ~lvorlig . Parti et ha r 

understreka behovet fo r styr king av de- ideologiske studiene. Det 
g jelder også f or studiet av den dial ektiske materialismen. 

MATERIALISTEN 
ER UTE MED Er NYTT NUMMER I DISSE DAGER. 

EMNE: HV A ER DIALEKTIKK? 

:tvied dette nummeret tar vi f'orst og fremst F>ikte pa å _bidr17 til 

okt forståelse for dialektikken ved sjol a kaste oss ut i den 

debatten som nå pågår. Vi vil stille motsigelsene så skarpt som 

mulig gjennom a sette ulike syn, korrekte og ukorrekte, opp mot 
hverandre. 

Opportunistene, særlig "venstre 11;-opportunist ene forer f ram ei 
idealistisk og metafysisk (dvs. udialeldisk) linje, alt mens de 

påberoper seg Marx og Lenin. Den korrekte linj a vil bare kunne 
vinne fram i kam2 mot opportunistenes feilaktige oppfatninger. 
For de kommunistiske studentene spe si elt, er en d;ypere fo rsto. el se 
fo r den marxistiske fi lo sofien noye knytta til hard kamp og 
konsekvent avvising av den borgerlig-idealistiske "dialektikken"' 

som KUL og andre opportunistiske grupperinger driver og _produserer. 

Eaterialisten har også et videre siktemål. Vi vil arbeide med å 

bryte ned de tradisjonelle skillelinjene mellom "~'ilosofiske 
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eksperter"' og andre dodelige folk. 

Den dialektiske materialismen er kommunistenes verdensanskuelse. 

Dette må ikke bli en tom frase. Erfaringer fra bl. a. Kina har vist 
at dialektikken blir til et mektig våpen for massene så snart de har 
lært å beherske den. Den dialektiske materialismen gin· oss en l 
dypere og mer korrekt f orståelse av virkeligheten og av klassekampen 
spesielt. Vi lærer a skille bedre mellom lwrrekte og feilaktige ideer 
og oker forståelsen f'or partiets politiske linje. 

Jv[aterialisten henvender seg al tsci ikke til noen snever krets 

av '"teoretikere". Vi må komme bort f ra fo restillinga at dialek

tilcken er noe f orferdeli g vanskelig, en slags mystisk vitenskap 

for de f å innvidde. IV:ange er i dag redde for å gi seg i kast med 
studier av den dialektiske materialismen. Det er ei hoyst forstå
elig holdning, men i kke desto mindre ei feilaktig holdning f or oss 
kommuni ::>ter. 

VI OPPFORDRER ALLE KOMMUNISTISKE STUDENTER TIL Å 

KJ OPE MATERIALISTEN OG FLITTIG ANV ENDE DEl' I 

STUDIENE AV DEN DIALEKTISKE MATERIALisr~:EN. 

NESTE NR. 

Nest e nr·. av avisa, som er planlagt å komme i månedsskiftet 

nov./des. vil bl.a. inneholde forberedelsesstoff til små
lagsmotet om kommunevalget. Dessuten vil svært mye av dette 
nr. være viet kvinnekampen. Pga. plassmangel fikk vi det 
ikke med denne gangen. 
Redaksjonen har fått flere forslag til nye t ema-emner. Vi 

skal vurdere disse, og evt. gi en begrunnelse for de vi 
ikke tar med. 

Kritikk av avisa- innhold, lay-out m.v., er fortsatt vel
komment til redaksjonen. 

Red. 
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IDEALISME eller 
MATERIAL-ISME • 

l 

Il OM OF l L 1-O E 8 ATT E N· if_~ ,_ · 

.· :_. :.·· 

La n eg i nnledningsvis slå fast a t j eg i kke har " god vit~h·sk<i]? e
lig ba.kgrlmn" for {j_ skri ve dette i n:::clegc;et. Il en j ec; ser det son '::' 8J:' 

frllkt'ba:rt F.'l. fo rsøk e {t drive fraP d e~'Jatt en ved t: lec;13e. frar.1 iQ.een e 

n i n e, e:m 2. l1olde k jeft. Jeg k a:::c ik:ce :1å g i noe s CJrl.ig bidrag til 

anal ys en av hor:1ofili i lTorg e idag, men jeg håper at jeg kan -v;:;~re n ed 

2. g i e1~ slik debatt et "'(risst 11.tga~ngsptl.::-tl~t . 

Jeg skal mer enn g jern e onv.;.rdere mi n e syPs p;,ml~ter derso:n premi s 

sene jeg bygger på er na..ngelfulle eller gal e. 

Diskusjon om årsaker . er nødvendig. 
Så vidt jeg vet eksisterer eiet idag en .'J.otsig else .i nn en b eYe::;el

sen :på s pørsmålet om å diskutere å rsaJcen e til ho ~'lofili. Jeg forst <\r 

det slik a t (enkel te? ) honofile n e:1.er at det te i l:l:e er det vil:ti c;ste 

- d e har krevd at ml-beveg el s en skal uttale n er &p en s tøtte t i l d e 

hor.10file og engasjere seg kraftig ere .i arbeidet for deres re t tigheter. 

Beveg elsen har til en viss grad e:'lgasjert seg , ,·:1e:n i kke n.oJ: , :':l e t er 

det . 

Dette sy-net på diskusj on.en ::16. vel v;:;re et tYers i g jeP.'".Om u=--ateri.:;.

list1slc stand:ptmlct. Dersom Yi i lcke kan. dislrut ere oc; f.J. :r_r_e J.rsak e'.: e, 

l:a.n vi 11eller i!(~{ e f 8. er~ rilctig ;_Joli t i kk . I':.. fjer:1 e ;} .. rsaJ:::e::. e fra ~?rob-

le:-:wt er lilce galt som å fjerne arbeiderklasse:(, :f.':r a mar~cis::ten - det 
·o l ; Y> ba"e u øl" "'v ",-r h vo-r_ rl ",-n l- sø~",-~ "' 'ral et 1JY>o'ol o ,-.1 1"1"'"'" løs e"/ " e":-..; 8 "1 -.l...L 1,o ..- _ ,;J~ "_.. ' • .... _ -VI..- ' .l_ "_. •.• - Q .• ._ - .;....L.. J ..J~·J • · _\..:.A..J. .L .!. 0 . •.J IJ .L-t) .' .• -

pe s dersom man ikke kjenn er å r sake:.1e . }_ f å en Jcil:-i;i c; :_J o i_ itH::k u ten C>. 

ha analysert et problem er e::-1 illusjon. . S~'- derfor - sett i c;a:nr:; ;\rsaks
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Natur gavene. 
~"atu:re~'l " Ga" ::1en21eske~1e kjøn:1.sorga..11ene for å gi oss muliehe t en 

:::ol' 2. fore sleJ:te~1 videre. Hår vi i tillegg fi lck l y sten oe vellysten, 

va r v el tiet fol' a t vi slcull e " f L m e fram og s t 2. l)U. 11 • 

~et heterofi le fo~hold er derfor det n ødvendi ge - det natur l i ge. 

I tille:;E; "'lar !:'lenneske:'l.e fc"·.tt en lcon tiEuerlig seksu aldrift son 

v a :::: e r i ::12J.1Se -'ci t.r , - og en hj erEe som rnuli t:;Gj ør t ankevirk s oTIL"ll e t . Der

:·,ec. er ocsD. c;rt.c~'l::-:la; e t for de:!l n se~.:suelle ut:fo lcl. eJ.s e s " uta ll i g e ve i er 

:'\. t d enne 1.1.tfolciel Ge i~cke bare l:an V<3re t ilfeldi g og natur :; · t t, 

::}:al jeg fornø~;:e ?:.. 'li s e i Yester~. av i :r::.::.1l egge t . 

? ~r 
) F.-~ 

~· . • ::J 

1;'ra _;<'aglig l. mai-Fronts tog i Oslo i år. 

Det materielle g_runnlaget. 
·;et ;_:e~nc cs! ~ el i :;e t a.n1cear bc i d a tvik l e t( -er) seg , ifølge rnar xiJ smen , 

fo ::::st o ~; :tre net ;s j em1om i)earbeidelsen av nat uren - a r beidet. I1 ed a rbeid

et o ~' 1 s to oc_;s ;~. ::wn:1.es lcesamfun~1e t. -3.aillT'1en om n enn e skene s 11 ånde l i g e og 

f~_-s i s ~ : e" :J.ktivitet (o gs [, O.e21 sel:suelle) blir s åJ. edes bestemt av pro d

,__,_ ~ :s j on s l:re:Ctcnc s ni v t:. o::_: _;)r odul:s j onsforh old ene . 

Jc <::; ·; il h e::: orul:e cl:sen1)1 e:r- for 2. f u fr&il hva J CC '"1 8'1er : 
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Noen mennesk er f å r orgasme av å se seg s jøl i speilet. Andre av å blot

te seg. For at noen i det hele tatt skal komme i nn i disse baner, er 

det en dyd av nødvendi ghet at speilet er oD})fUlmet, . og at vedko rru;J. ende 

kj en. .. 11er oppfi nnels en . Lilceledes: Blotting l:æ1 da il:l~e vnre Sc·3r l i ; alc

tuell i samfillmskul turer der klr;r i kl';:e blir brul:t . Og de·L :;t<~- for·_,_-~set

tes at nakenhet er noe 11.moralslc evt. v.naturli~; . 

Vi kan derfor slå f e.st at ihvertfall e11keJ.te f'or""!e r >"'or "avvil: 11 

er nøye knyttet til nrod.uk tivl-:reftenes utvilC:Lin c:; oi; noral en som er 

bygd på de!'.ne. 

Videre: 

De t skulle være all grunn til 8. anta at en sL:we og en sl2.veeier had

d e forskjellige selcsuelle problemer. For slaven som jobber 18 timer i 
\ 

døgnet vil f.eks. h omoseksualitet verken være s å aktuelt eller så in-

teressant som for slaveeieren som ligger på sin beruc og studerer nav

len sin hele dag en, spiser druer og l egger ut om sine tanker til yng

lingene, som hengi vent følger :r.ed , r.1 ens harpemusi l:lcen kl i nger yndi g 

i bakgru..YlJJ. en. 

Jet skulle således være 'klart at klassenes forskjellige_stilJ.ing 

f'rambl"' i!lger fol"'slcj ellip,e pro bl er.1er, ozsa selmuel t. 

Homoseksualitet og klasse kamp. 
Det er nødvendig at problen et o~rint?,; ho':w se::suali tet vurcteres 

~:ankret og i kl:e abstrakt. Det m2. i nnebi:Jre at E:e .. n for et2.r h istor islc

lcul turelle og klassemessige analyser når man tar stilling til saken. 

Et analogt ekseml1el: 

Hår vi icl.ag gf:\. -:r: inn for s elvbestemt abort , er det fordi dette er eY1 

klasselov . Dette betyr ikke a t vi i enhver situasjon er for fri abort, 

f.eks når samfu..11net er istand t i l å løs e de problemer en uønsket født

sel i da g fører med seg. 

Likeledes - dersom homofili ikke er noe som er nedlagt fra født 

selen av, må den konkret vurderes ut i fra de:n. san1 funnssarmaenhengen 

den er opps~ått i, dens klass eDessig e tilhørighet og funksjon . 

For å klarg jøre hva jeg mener, tyr j eg igje:.1 til clcsemplene: 

- Sovjetunion en forbød i 30-å rene h omosek sualitet. Huff , sier mange, 

innskrel1Y~ing av friheten. 

Hen frihet er ikke noe abstrakt. 

Ho:rdahl Grieg viser oss gjennom noen korte avsnitt i boka "Ung må ver
den ennu være" at homoseksualiteten eksisterte og spredte seg s&::rlig 

i teaterk:retser,. og ofte ble den en betingelse for teaterarbeidere 

for å f å seg jobb. De homoseksuelle fane~re:rne i dette mi l jøet var 

degenererte og reaksjonære. Bolsjevikene sto overfor s pørsmål et - for-
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by homosel~suali tet eller la reaksjonære miljøer spre seg! Svaret ga 

seg selv. 

- I Alba.:!.1i a er homoseksualitet forbudt. 

Huhar;unedanismen, som også oppfordrer til homoseksualitet, har hatt 

stor inCJ.fl y telse på albanerne. Enn videre: Det albanske presteskailet 

utmerl~et seg ikke aklmrat ved å stå på folkets side i kampen mot _as

cismen, utbytting og undertryld(ing. Homoseksualitet var ikl(e uvanlig 

i disse kretser. 

I kampen mot de gamle reaksjon29re tradisjoner, miljøer og persone var 

derfor forbud no t homoseksual i tet et lGassekarnpspørsmål. (Uten sar:

r!1 enligning forø"\Ti g : :J en SaJ:L':le sl~jebne ra.r:une t ilelskjegget - geistlig

hetens statussy:1bol. Sl~ jegget fikl~ derfor sall'"'le negative betydning 

for al ba.,'1erne som Hi tlerbarterc. for oss n ordmerill .) 

- I~t tredje og ;-;Jer nærliggende eksempel. 

Hoen borgerlige feminister som er veldig opptatt av å frigjøre kro p

lcene si~1e (':!o!nen ' s Lib-USll. , små norke grupper osv.), oppfatter kvin

n.efrigjøring son fysisk fri gj øring fra mannen oc anser samleie med 

l - .. , l . , d t t f f' kvl.'nne.L·"rl.'gJ'ør l'n;: , som fø-rel :::enn SOJ:1 vo et . c>n s __ l"~ us e orm _or ·- _:::. _ --" 

rett ut i det ":GJoli ti sl:e ho TTJofilin, er det vel få ml-ere med sans for 

r1 er.. norske arbeiderl:vinn ens proble8er so!n tar al vor.lig, langt n in9.:re 

;:;od tar. 

Biologisering . 
.l 

Til slutt litt oD tencle:1sen til fl gjøre ho'"'lofil i - og ax1dre 

:wviJ: - til biol o; isl:e problen. Jeg tror at jeg gjennom mitt i m1legg 

t il . en v i ss c;rae. har viot at selcsuelle ayvH: har s amfu.>msmessig e å r
c~k6r. Dette ~pner ihver tfall for en meningsfyllt diskusjon, selv om 

t:tc;m1gS fYUl~-:te t c~'1'10. il:l:e er L;06.t nolc . I'=en ved t\ b i ologisere problemet 

~:uttcJ.' :·'an o-=:;srt di sku sjone:1.. :Jersom det er et biolo .o-isk ,"a.lrtur,, at · 5'~ 
· - R - -~ -- 1 ~ 

c:c ho':lo fj_le, vil elet bli li te ;;., ci.is}~utere • 
. ,. ,11'-- r> l·i-: e 11"" r< e,... -"' el-s at ''J. ~ ' , , · 1 11 
. . J . _ _ ,. ..... _ .., - · c-; .. ... 4 - _t . _ ... ... • .. -So e c~.~,rr 11ar D 0 1l10 s e.~{ S 1I e ongang - og 

r1Ptte rol-~" (~ ;l -·e-'-J .. (.'e~ ' l' C' ("!' . 1 - l' t t . 
-' - ,_,.c,..;:,_L '.c • .L v v.L _._(t 6 ,_;,JØr8 .10 E'.0SC~:SUa l. e· 8J.1 J. ]2le11l1 8Sl~eSaffifUll.Tl8t. 

: ' e~,l slik e tjuvt1·ic~: :s l:2.n :nm1. bai'C il:k e foreta seg , for ela ville l::api

taliGtc;1 hm:ce fi;-,_nc si;: rettferdi::;c jøring i historien om gj øl{:en og 
et:;Get. 

Støtt de homofil es -d-ags krav! 

Fortsett diskusjonen! 
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.TEMA= 

SIKKERHETEN 
"I sitt arbeid må medlemmene etter evne 
følge disse retningslinjer: ........ 
- beskytte medlemmene av de kommunist
iske organisasjonene og andre progres
sive mot sikkerhetspolitiet og andre 
redskaper klassefienden brwcer til å 
spionere mot folket, ••••••• " 
liKS' vedtekter kap. 1 §3 . 

silckerhetspoli tikk - er det egentlig nødvendig 

lige Norge? Når jeg stiller s pørsmålet, er det ikk e 
i dagens fr ede
fordi jeg sjøl 

er i tvil om svaret, men fordi jeg mener å ha sett en utvikling i 

organi sasj onen i den seinere tida som berettiger at spørsmålet stil
les. Konkr et sikter jeg til at en· god del medlemmer etterhvert har 
f å tt en siklcerhetspoli ti sle praks is som kun.ne friste en til å tru at 

disse folka enten i lcke veit at SI PO og overvåking eksisterer, eller 
at de i kke ser på dette som noe så alvorlig at de t bør f å konsekven

ser for hvordan vi skal drive vårt politiske arbeid. Sj øl ser jeg 

ingen grunn til å ta lettvint på dette s pørsmålet, og j eg skal .i 

denne arti kelen prøve å si litt on hvorfor. 

I den nåVDrende fase av det borgerlige diktaturet, hvor vi t i l:.: 

synelatende er sikret en rekke borgerlig demokratiske rettigheter, 
kan en lett henfalle til illusjoner om Statens klass ekarakter. Tall

rike historiske eks empler viser at det i kke bør skje. Tvertimot vis
er historia at monopolkapi talen og dens stat om nødvend.ig er beredt 
og villig til å beskytte sin økonomiske og politiske makt n ed vold, 

terror og fascisme. Her burde det vure nok å nevne Chile som et ek
sempel på hvilken situasjon en vil havne i , hvis en gle~~er disse 

e~faringene. 

så kan en sjølsagt gjøre som SV for å slippe unna problemet -
h evde sor.1 s å at vi har helt andre der;J.okratiske tradisjon er i v:::.. ':'-':;, Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018



la,."'ld, sånn at dette ikl~e vil kunne skje her. Jeg trur at vi ga.nske 

~askt l~a.n trekke frar:1 en del eksempler som viser en helt annen vir
k elighet en_r1 den SV operer med, og som greit kan beg_runne hvorfor 

vi har et gansl: e annet syn på disse sakene. Overvålcingspoli tiets om-

fattende virsomhet f.elm., er det iklce så lett å lukke øya for, l sjøl 

fo :c· .SV . lTJ.r vi dessuten ser hvem denne virksomheten først og fr Tmst 

er rette. rnot, n emlig venstresida i norsk poli tilde , burde det være 

van_skelig å mmgå å lulcte lunta. I tillegg kan. nevnes s ånt som 4-

tir:lCrs -loven, bruk av agenter i progressive orga.nisasjoner, oppblom

strinc; en av diverse a..11tikommunistiske og fascistisk e organisasjoner 

osv. ~)ette er salcer som klassestaten Horge bruk er ganske offensivt 

i dag , og det er oss det er retta imot. 

P tl litt lengre sikt har monopollcapi talen sikra seg ved beredslcaps

lover, l~ato-øvelser not "in dre fiender", osv. Dette brukes defeAsi vt 

. idag , men :9D. l en~:;r e sil~t vil dette bli offensive våpen i klasseJtatens 

h ender fo r {'~ si:<~re deres eget ~errecløm_Be. 

· L a oss sl0. fast at v i l:o:,Emnister ik:ce har ~1oen tillit til. f en 

borg erl i g e lega l i tete~1. IIassevis av historiske el~sepler, sammen.aloldt 

:·.1ecl virkeli~;heten av i dag , gir oss i ngen gr1.li111 til det. 

S pørs:~1ål e t er s å hv.ilk e lconselcvenser dette skal f å for oss? 

Ifom.Dm'listene har alltid. hevda 2.t det er nødvendig å beskyt te se mot 

u ts :';J ion eri:1,; o:; ::; tate~1s YoJ.d.sa::r"ara:t •. 3araticlig sorJ vi benytter oss av 

C'. e::1 bort;er1. i c;e :.~ .o.::;o.li tete:.1 , er cS.et ::.ocrvendig å øve op] en revolusjo

n:3r ~,::vt.~:c:1het o:::; ~xl :l.c:1gre <> i~ ~t J. e ,:~:::; e :;rmmlaget for fullstendig il

legal orga.c;.isc::-iJ:l[ . Hva C:l.et te Lln e<)E;rer skal je::; n:3. si litt ncsr 1:rer e 
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Det beste sikkerhetsarbeid 

er godt massearbeid 

Hassearbeidet er den grunnleggende metode i sH:kerhetsarbeidet. 

Bare ved å spre poli tildcen vår og skape tillit til den kan vi skaffe 

oss mang e og gode kontakter i brede lag av folk et som vil ku.."'ille be

olcytte oss !:lot u tspionering og forfølg else. Uten massebasis er vi 

hjelpeløse mot S tatens voldsapparat. Derfor er det nødvendig at v-i 

b eh ersl::er det legale arbeidet - at vi benytter oss av alle cle l egale 

l:a'11]nt~lighetel'-e v.i har i dag . 

E n del l:a.c'Tie:;:oa ter har ikk e forst~ttt clett e. De har d.revet si1.:l:er-

:h.etslin j a u t i d en r eineste paran oia og n el:ter seg s j øl o::; 9-J.:dr e l: or:

s e ~::vent f:\. g jø::-e no e s om h elst, hvor so"l. h el st og overfor ~1.Ve':l sor:1 

hels t som l~æ1. a vslø:-e a.t vi er l:or.1mm1.ister el l er D.ar :'-:o:-.:r1u . .nistis~:e 

s ym:;p .tier. :F . eJ:,:s . b l i r det :l seJ.;;e I~J ~ e t s D :!.-:er h etspoli ti sle brac1.c1 a v

det h elt s tore . I alle fall m& bare en del av l aget g jøre s å ru1e scl:

er, hevder n oen. n ens resten holdes ill egal: t. :IT<:'\ men er heller il:l:e 

jeg a t det er s il veldig lurt f.eks. å selg e ICI~ t il hybelvertel'- s om 

Cj:' n edl em av r, i bertas og oberst i den mili t ZJre s ilc~-::e rhetstjenes ten . 

:i)et er en :-Jotsic;el se mell on mas s earbei d. oe; s iJ:k erhetsa r beid , oc; ,v i 

ml all t i d vurder e konkr e t hva soQ bør veie t y;.1c;st . ;r.itt lJoeng er a. 

på:;;:>eke a t det ilcke kan VC'.lre ss rli g lurt å opp t::..~e s i:~YJ...:'C 2. t H :k e en kjeft 

- Men hvondan skal man få 
orden på dette igjen. Hvordan 
skal man kunne gjøre folk flest 
oppmerksomme på dette ? 

- Gjennom Informasjon 
Innenfor de muligheter som byr 
seg. Det er ikke tilstrekkel!g 
ve"-balt å ta avstand fr a de po
litiske orga.nJ.sasjoner og grup
per som etableres og den mål
setting de står for. Her efterly
ser jeg også handling for å. ta 
vare på det demokrati og det 
samfunn som vi skal leve og 
ånde 1. Jeg tilla.ter meg videre å 
henvise til en !'ekke lovbestem
melser som utvilsomt forlengst 
burde vært anvendt overlfor de·. 
ulovl!ge k refter som driver l 
samfunnet . La det 
sagt at 

er vel knapt noen 
det er galt at vi motar
grupper som ønsker vol

maktovertagelse, avskaf
felse av demokratiet og som 
har som målsetting å !"ive ned 
det man har ·bygget opp gjen
nom århundrer? Er det ·vlrkellg 

øom betvller at vi bør 
motarbeide slike grupper? Det 
bør 1allfall ikke være noen hem

lenger. - at det bø::
Er det politisk vanakelig 

imot anti-demokrater? 

Det er Ingen hvem som 
som uttaler seg på denne 
i en samtale med Mo>rgEmbladet.: 
Han ha r en menneskealders er· 
fa:ing fra norsk s!kkerhetstje· 
neste, han er jurist og bred 
bakgrunn for sikkerhetspolitisk 

. vurdering. Casper. K l e l l a n d· 
·A anes e n lar seg for første 
. !l"ang Intervjue av en dagsavis 
· om. d!Me ømtålelige spørsmATi 
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-- -- ---- ~-

f J.r :nulig~e t til å bli l::jent ned de::1 ko!:l!lmnistisk e bevegelsen og poli

til~:l~en vår. Det er tålmodi g Bassearbeid og tillit i befollmingen so1:1 

til s juende og sist kan gi oss best mul ig sil{:l\:erhet. r1ålet med sik

l~erhets-ooli tL:ken er derfor i kke å p,jøre NKS usynlig, men minslce 

sil<.:tbarheten. 

l\1inske siktbar heten 

J'a den annen s i de skal vi ikke bli perspe1cti vløse i sikkerhets

arbeidet, men J1uske at illegal ore;anisering før eller siden vil bli 

nødvenc1ic;. ::J e tte rn0. få l:ons elcvenser for v J.r t sikkerh etsarbeid. Alle

rede ida::; :'1i'. vi til enhver tid og ethvert sted bevare en del av orga

nisasj on en v2.r som 0 "1 den var illegal. Hår det først g jelder, vil det 

vc;rc fm:-· seint. Hvilke lcons ekvenser f å r dette for oss? l 
So:r1 je;; ~:lar n evnt - pol i tikken vår s kal vi il-::ke skjule - derimot 

den 1-con.r;mnis tis~:e or ,1anisas j on en. An tall l!ledlerrnner, hvem de er, hvem 

so:~1 har tillitsverv, ~rom.nmnikas jonslinj er osv. - alle sånne opplys

n i n t;er 0 '1~ i n terne f orhold s l::al vi holde skjult for ;flest mulig. Det 

e:r det te j ec; ;·Jen er :1.ed å m.in s lc e siktbarheten. På den ene sida beskyt

ter vi oss ::1ot utspionering idag, på den andre sida legger vi grunn

la:ser for fullstendig illegal organiser i ng :på lengre sikt. 

~e Betodene SIPO først og f remst b enytter seg av idag er infilt

rasjo11, obs ervasjo·'.1 av ledelse;:1 , hven de har kor..tald med osv., og oi)

ser vasj on av grunnplanet i de l:o::::mu..nistisl:e orga.nisasjon en e. Hedj det

te s.o::; utca:r1gspunkt er det l itt lettere å sette opp en del prinsipper 

f or ~word.an vi skal drive sil::kerhetsarbeidet. Jeg tror de følgende 

ll'l:!.~1::teEe er de Vi~ctigste: 

1) I!edlemmene må best oulig avcrense sin vi ten om andre lag, med

le·::u:Jer og ledelse i det te laget, ledelse l)å høyere plan osv. Vi nå se 

O.et s on en oppgave J. W'lre ;n.inst nulig nysl~ j errig e om s å..rme saker. 

jT o er. ::c;r,es '~ansl~je dette virl:er litt drøyt. l ien for det første er det

te en eff eJ: t i v ::n.åte å hindre arbeidet til event'.lelle agenter på.. For 

det andre - hvis vi er enige i at det all erede nå er nødvendig å leg

c; e grmnlac;et for illegal organ isering , skjønner vi også at dette 

prinsip~et rnfi oppøves nå . 

2) :0et er :..1ødvendig å bes~~ytte ledelsen 

;;;, i)rulce valgte delegater til landsoøter osv. 

nett den s3.111me son ovenfor. 

l 
på alle plan, f.eki . 

Begruru1elsen er stqrt 

3) :i)et er nødvendi e; ;l vise oiJhygg el i ghet ved valg av ledelse. 

ved 

Bare lJ<l den "1D.ten l:an vi best si::re oss 1;10t i nfiltras j on på dette plan -
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e·: . I·ietodene h er ~;:å v::~re å benytte gru.'1dige lmdervurderinger, l-:ader

biografier osv. 

4) Hedlerrmwne må konsekvent u.:.mgå å nevne inter:r:e sal-cer i orgp.

nisasjonen, navn, tall e.l. i alle situasjoner hvor det er den minste 

mulighet for at uvedkonmende k~'1 få tak i det. ~lf. og brev r::1å over

hodet ikke benyttes til fornidling av viktige beskjeder. PEt lagsmøter 

eller i andre situasjoner må vi ta konsekvense:!l av at det k~'1 VBre 

plassert en mikrofon på stedet. 

Jeg har lyst til å nevne ett ekse:wpel pe. hvordan det ikke skal 

gjøres. :St sted jeg kj enner til, blir i:ru"JJ.callelser til h1terne møter 

o.l. delt ut av lagslederen ved at han setter seg i studentkantina 

og stildcer beskjeden til r:1edlemDe:-:1e etterhvert som de k onrner imlO!Il • . 

Dette må jo vsJr e en ønsl~esi tuasjon for hvil~cen so:::1 helst SI PO-ag ent 

eller Libertas-tilhenger. Nålet ;·:1å vs;re at vi pla!'1legger sånn e sider 

ved lagsvirl:sonhetl!a. og f å r rutirler so1:1 er silrJ-::erhetsmessig forsvar

lige. 

Helt til slutt - det har i~:ke v:;rt :~1ed del!.lVJ.e artilcel-

en å påstå at det står katastrofalt dårliG til ::1ed. si:Ck erhetsarbeidet 

i orga...'1isasjonen vå r. Det jeg har villet pf:.peke, er at det har s l:j edd 

en utglidning so2 er av klar høyrekaralcter. :Oette er en alvorli0 sa:::. 

Sjøl kj em1er jeg til kommunister som iYJce har fått jobb fordi SI~O 

har hatt de i kartoteket. På lengre sikt k;:m la.~1gt verre tirlG s k je. 

Det hadde vc:Jrt :ci:nt om vi lcunne fi:·. en de!Jatt i avisa on denne sa:-~en . 

Det er :.1a.nge tine; jeg D:lce har l:onrr!et oc andre ·t; i ng, f. e~:s. 

s åm1 som metoder fo r sikkerhetsarbeidet, er det helt sild:ert nødvenc' .. i ;_:; 

å lcomm.e grundigere i 1m på enn det jeg har ::;jort. :i',a oss fil en debatt 

i avisa! 

Vis revolusjonær årvåkenhet ' • 

Ulf. 
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