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Kampen mot
opportunismen ma
o

skjerpes!
Styrkinga av den progressive studentbeveg&lsen de siste åra har
g~ ort

det mer nødvendig enn noen gang å ta alvorlig på kampen mot

alle opportunistiske strømninger som vil lede studentbevegelsen på
avveier. Vi bekjemper ikke opportunismen fordi den har mange "feil
og utilstrekkeligheter" eller for å framheve oss sjøl, men f f rdi
opportunismen uunngåelig vil føre til nederlag for folket i

dags-

kampen og i kampen for sosialismen. Å innta en forsonlig holdning r
til opportunismen er derfor det samme som å forsone seg med retninger som ikke er i

folkets, men i monopolkapitalens interesser.

Lenin sier: "En av de nødvendige betinge lser for å gjøre

~rbei

de rklassen i stand til å seire, er den langvarige, resolutte o g
nåde løse kampen mot opportunisme, reformisme, sosials j åvinisme og
innf l yte lsen av borgerlige retninger av denne t ypen, som er uunngåelig så lenge arbeiderklassen virker under kapitalismens forhold.
Uten denne kampen, ute n først å ha vunnet fullsten8ig seier over
opportunismen innen arbeiderbevegelsen, kan det ikke bli snakk
om noe proletariatets diktatur."
Strategisk er det a ltså klart at vi må knuse opportunismel som
politisk faktor. Dette er en del av den langsiktige kampen for en
sosialistisk revolusjon i Norge.

1

De siste åra har opportunismen styrka seg i Norge, også på universitetet. I dag er det en nødvendig

forutset~ing

at oppor-

1

tunismen drives tilbake, for at studentenes kamp mot monopolkapitalen o g for sosialismen ' skal ha framgang. Det er viktig å være klar
over at opportunis t iske strømninger 'l ett får forfeste blant mange

:L
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studenter på grunn av deres klassemessige bakgrunn og samfunnsmessige stilling. Som kommunister på universitetet er det en av våre
viktigste oppgaver å få flest mulig studenter til konsekvent å
stille seg på arbeiderklassens side. Det siste året har vi sett en
klar høyredreining i SV, i sak etter sak viser de seg som aktive

.

eller passive sabotører i

den politiske kampen. Vårt svar må være

å styrke den kommunistiske bevegelsens kampberedskap mot opportunisme av alle slag, med det langsiktige mål å gjøre opportunismen til en mindretallsbevegelse blant studentene.
(Utdrag av forslag til beretning for Universitetet NKS, Oslo)

~

MØTEPLAN·
Internmøter som skal gjennomføres i fase l

(dvs. fram til l.mars)

er:
- Møte om kommunevalget.
- Møte om l.mai.
Møtene skal gjennomføres i denne rekkefølge.
Møtene bør holdes som storlagsmøter med anledning både til
gruppe- og plenumsdiskusjon. Nærmere om opplegg for l.mai-diskusjonen i dette nr. av bladet.
Til slutt:

Fra l.mars er l.mai hovedoppgave for ALLE lag!
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1. MAI
SpØr vi hva som egentlig er så spesielt med l . mai, s varer enkelte
kamerater omtrent slik: "En demonstras-jon som mange andre, bare litt
st0rre enn ellers". Men dette, kamerater, er å se helt bort fra det
l

som er det helt særegne med l.mai i

forhold til andre demonstrasjoner

vi mobiliserer til. l.mai viser bredden og slagkraften til hele den
progressi ve fronten. Sagt på en annen måte: mobiliseringa ti l l. mai
er en gradmåler på arb eiderklassens og det arbeidende folkets aktuelle
kampkraft. Derfor er l.mai kampdagen framfor alle andre.
Andre svarer på det samme sp0rsmålet: "l.ma i går alle pr og ressi ve
i tog, for det er en god gammel tradis-jon". Dette svaret er ikke mindre feilaktig enn det f 0 rste. Hvem er "progressive"? Er det noe som
ikke lar seg på v irke? Dessuten - tror vi egentlig at de som r egner
seg som progressive, kommer i

toget av se g sjØl? Tvertimot , de prog-

ressive er ingen statisk masse som spontant slutter opp om klassekamptogene l . mai a v "god gammel tradis-jon". Når vi kommunister har
kommet godt igang med å g-jenreise denne dagen som en kampdag, er det
fordi vi har attt al vorlig på det nolitiske og organisatoriske arbeidet som er n Ødvendig for å kunne ut v ikle fronten på denne dagen

ti ~

en

masseb e vegelse . SpØr smålet blir da: hva slags politikk, hvo rdan' organisere? Dette v il resten av denne artikelen dreie seg om.

Hva ~lags politikk
skal VI• mobilisere på?
Hovedlinjene for Faglig l . mai Front er de samme som i f -j or, likeledes prinsippene for tilslutning osv. Toget blir et klassekamptog _
klassekamp mot reaks-jonen, monopolkapitalen, imperialismen og alle
deres medlØpere .
KAMP MOT AP/LO-LEDELSEN!
Ut v ilsomt v il l.mai bli en viktig styrkeprØve for oartiet og
den kommunistiske bevegelsen. Bak oss .har vi flere beinharde streikekamper som har åpnet manges Øyne, ogs~ blant studentene, for APIL0-

'1
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z~a~z~~hS ~p~nl y s~ k7asg~foræderi.

Svært mange har vært trukket inn

i kampen for sjØlbestemt abort, for 50 mils fiskerigrense osv. Studentene har fØrt harde kamper mor PH/DH-sv stemet, statsbudsjettet osv.
Felles for alle disse kampsakene er at de er blitt fØrt mot AP/LOtoppen og deres reaksjonære politikk.Mer enn noensinne er det derfor
viktig at vi bvgger en klar front ikke bare mot imperial_ismen og
monopolkapitalen, men også mot deres viktigste stØtter, AP/LO-ledelsen. Vi må avslØre AP-regjeringa som monooolenes regjering. Vi må

fll'oeidubwdd u-1,

Årets l

mat~

-7-).

,
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.
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,, Solidaritet i praktisk politikk_
-samling om Arbeiderpartiet'' ·
«Solidaritet i praktisk
politikk - samling om Arbeiderpartiet» blir hovedparolen for årets l. maifeiring. På demonstrasjonsmerket for dagen forkortes
hovedparolen til «SolidariDette
tet og &amling».
framgår av de retningslinjer som samarbeidskomiteteen mellom Landsorgani·
sasjonen og Arbeiderpartiet
nå sender ut til fagJorbund,
samorganisasjoner og kommunepartiene om årets feiring av dagen.
Samorganisasjonene
har,
i
samarbeid med ArbeiderpartieU!
avdelinger p å st edet, ledelsen av
arrangementene, h eter det i
rundskrivet. Der de faglige organisasjoner ikke kan stå for feiringen, blir dette gjort av Arbeiderpartiets avdelinger, i samarbeid
med
fagforeningene.
Verken
Samorganisasjonene,
fagforeningene eller partiavdelingene
skal medvirke til såkalte •en- .

hetsdemonstrasjoner> , som bare
tilbakevise angrepene på velvil gi uttrykk for splittelse på en
ferdssamtunnet og . gjØre . nye
dag da det :framfor alt gjelder å
:framstøt for å bygge .solidaritetsvise samhold og · sglidaritet. Det
samfunnet videre ut.
skal bare være en taler ved tilsDen faglige og politiske arbeitelningene. Dette forhindrer ikke
derbevegelse vil skape . en breinnslag av ungdomsappeller, hedere politisk samling i norsk arter det.
beiderbevegelse på den demoSamarbeidskomiteen
under kratiske
sosialismel)!i · grui)D.
streker at 1975 blir et meget vikSamhold . og solidaritet skal pre-·
tig å r for arbeiderbevegelsen i
ge arbeid og Samarbeid i beve~
gelsen.
Norge.
Vi går til et valg som blir en
Den faglige og pol!ti.ske arbeistyrkeprøve mellom arbeiderbed er bevegelse vii i dette året sette
vegelsen og det borgerlige · Noralle
krefter inn !or et bedre"ilrge. Bare en samling av kreftene
beidsmiljØ, for å styrke den enomkring
Arbeiderpartiet
kan ·
keltes trygghet l fellessk~et,
hindre den borgerlige :trammarforme
levende
lokalsamftilin.
sjen. Disse to viktige valgene be- .
trygge
det ytre miljø· og sikre tilstemmer
hvilken
innflytelse
gangen
pt
ressurser.
'"
nor sk arbeiderbevegelse skal ha
Den faglige og politiske arbe!i lokalpolitikken og dermed på
i
der
bevegelse
skal
delta
aktivt l
menneskenes n;ermeste miljØer.
FNs kvinneår.
Men valget vil også bestemme
Arbeiderregjermgens
arbeidsvilkår :tromover.
Det norske Arbeiderparti skal
i april ha et landsmøte som blir
mege t betydningsfullt for par tiets videre politiske virke.
Den faglige og politiske arbeiderbevegelse skal i fellesskap

vise LO-ledelsen klassesamarbeid ' og foræderi mot arbeidernes og det
arbeidende folkets kamp. Uten en slik oolitikk vil vi ikke lykkes
med å avslØre sosialdemokratiets klassesvik og rive folk vekk · fra deres innflytelse•. Mot SV's vakling og halehengsDolitikk, som i . denne
situasjonen bare kan virke som en hemsko, skal. . vi stille klare. linjer:
klassekamptog mot klassesamarbeidstog!
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KAMPEN MOT IMPERIALISMEN,
Faglig l. mai Front stiller parole n: "Kamp mot all imperialisme kamp mot supermaktene USA og Sov-jet!"

Kampen mot USA-imoerialismen

vil ikke by på noe orobl.em for oss. Derimot vi l soØr smålet om Sovjet
og sosialimperialismen bli et v iktig taktisk problem.
Gjennom grundige diskusjoner har ml-bevegelsen slått fast Sov-jets
imperialistiske karakter og nØdvendigheten a v å reise en bred front
mot all imperialisme. Klarer vi ikke å vinne fram med vå r anal.vse av
Sovjet, vil det bli en alvorlig hemsko i arbeidet for å utvikle en
sterk og omfattende kommunistisk b e vege lse i Norge_ Samtidig innser
vi at Sovjet også truer vårt land, og at det norske folket har feQles
interesser med andre folk og nasjoner som sloss mot sosialimperialismen. Kampen mot sos.imp. er derfor av strategisk be t ydning .
I fjor reiste vi oarolen: "Sov-jet ut av Tsjekkoslovakia!" l.mai.
Parolen var et viktig gjennombrudd for kamoen mot sosialimperialismen
på denne dagen. Men det ble også a v slØrt giennom diskusioner om denne
parolen at mange i vårt I>olitiske omland ennå --har i llusj aner om Sovjet
og kvier seg for å stemple Sovjet som imperialistisk, på lik linje
med USA. Men det er også riktig å oopsummere at diskusionene åonet
manges Øyne for Sov-jets imperialistiske politikk. Siden den gang har
vi lagt fram my e materiale som kan dokumentere vår anal y se. Disku sjonene har gått heftig langt inn i SV. Viktig er også at Norge det siste
året har stått i

flere konkrete konfliktsituasjoner med So vj et (fisk,

olje, Svalbard, havrett m.m.). Det er derfor mulig i år å oopnå

b~ed

oppslutning om en parole som i innhold ligger langt nærmere vår to
l tale
anal y se av Sov-jet enn det som var tilfellet i

fjor.

Noen vi l straks soØrre: Er ikke tiden nå kommet for å kalle Sovjet
med dets rette navn, sosialimperialistisk? Hvorfor nØye seg med begrepet "supermakt"?
Aller fØrst - det som avgiØr hva slags parole vi skal fremme, hvor
nær den i innhold skal ligge opp ti l. v åre analy ser, er et taktisk
soØr smål. Vi må ta utgangspunkt i

folks nivå på området og sp ~ rre oss

sel v hvor vi Ønsker å trekke skilleliniene. M.a.o. hvem

~nsker

vi å

v inne for v årt tog og hvem Øn sker v i å utelukke? Erklærte ti l.hengere

a v sosialimperialismen ser v i ingen grunn til å ta hensyn til, like
lite som v i kutter ut paroler mot USA for å prØve å vinne Unge HØ y re
for vårt tog. Så langt er sikkert alle enige. på den annen side må
vi også ta hens yn til at s vært mange

progressiv~

som s ympatiserer !

med vår politikk, ennå ikke fullt ut deler vå r analy se a v Sov-jet.
Mange har ennå ikke hØrt om vår analyse, men mener likevel at "det
meste av det So vj et står for,

ikke er bra", uten at de dermed kan

skrive under på at dette er imperialisme.

b
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Vår taktikk må ta utgangspunkt i alle de grader av nivåer som finnes blant folk. Noen er ennå fØlelsesmessig knyttet til Sovjet og
klarer ikke å

ford~ y e

ordet imperialistisk. Andre har uklare fore-

stillinger om begrepet, men mener f.eks . at Sovjet av og til fØrer
en imperialistisk politikk, men ikke alltid. Vi kan ikke forl .ange at
folk skal dele våre analyser fullt ut for å kunne gå i tog sammen med
oss.
Den parolen som er lansert, tar hensyn til dette. Den tar hensyn
både til det hØyere nivået blant folk flest,

samtidig som den også

tar hensyn til at det ennå er mye forvirring på venstresida om dette
spØrsmålet.
De aller fle3te vil kunne slutte opD om en politikk som setter
ordene Sovjet og supermakt i sammenheng. "Supermakt" er for mange på
venstresida et begrep som uttrykker Soviets (og USA's) politikk. Det
er en fellesnevner som vil kunne samle flest mulig anti-imperialister
om en riktig politikk. Samtidig er parol.en "Kamp mot supermaktene
USA og Sovjet" en parol_e som springer like ut av den viktigste motsigelsen i verden i dag, nemlig den mellom imperialismen og verdens
folk.

Noen vil nå sp0rre: Hvorfor er så parol_en om imperialismen satt i
sammenheng med parolen om supermaktene? Hvorfor ikke dele disse to
parolene?
Å dele parolen ville være en dårlig lØsning. Ved å knytte dem sammen, slik som foreslått, knytter vi også :;>upermaktene sammen med kamp-

en mot imperialismen. Vi får presisert hva vi mener med "supermakt"
i

denne sammenhengen: Sovjet er ikke bare en stormakt, men er en

supermakt som fører en agressiv politikk med imPerialistiske trekk.
Dette forutsetter parolen, og må forstås som et .!!;_i. nimusgrunnlag.
Men det må igjen presiseres at parolen ikke foruts e tter at folk må
dele vår analyse, dvs. at Sovjets politikk er imperialistisk. På den
annen side vil og bør vi selvsagt propagandere for vårt syn i fronten.
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SV
Partiets linie l.mai har vært å samle kreftene til venstre for
hØy resosialdemokratene og mot h Øy resosialdemokratene. Etter EECkampen var det en sterk stemning i arbe ide r klassen for samling mot
AP ) samtidig som AP oppretholdt s i n har d e l inj e med h ensyn til sam arrangemente r. Dette gj orde det mu lig fo r os s å oppnå enhe t sdemonstrasjoner med SV e n lang rekke steder.
I fj or l a .AP om taktikken. Nå b l.e li n i a å åpne sine to g for SV ved
å slØy fe par.tna vnet fra demonstrasi anene og la samorganisasjonene
stå for arrangementene. Denne endrede takt ikke n sky l d tes i ho vedsak
to forhold : For de t

fØ rste de stadig me r g l.isne r e kkene i AP' s e gne

to g . F o r de t . andre en t aktikk som g ikk u t på å b inde SV stadig nærmere t il AP ' s poli t ikk. Taktikken l yktes mange stede r , o g ga god næring t il de vær ste samarb eiasi vre rne overfor AP l

SV. Men motstand en

var og så hard mot SV-ledelsens linie man ge steder, noe som gjor de det
mul ig for o ss å sl.oss fram enheten på ve n stresi d a ·mot AP ' s no l itikk
en lang rekke steder.
Situasjonen i år er ennå ikke a vklart . AP/ LO- l edelsen har n y lig
kj ~ rt

ut sitt opnlegg for l.mai, som i

formen a vv iser et hvert enhets-

tog med SV, som "bare vil gi uttr ykk for so l. ittelse på en dag da det
framfor alt gielder å vise samhold og solidarite t" , som

det h eter \ i

Arbeiderbladets utkj Ør . Dette kan bet y at AP nå har bestemt seg for å
k j Øre SV hard t i

samorganisasjonene og konsolidere sin e egne rekker.

På den annen side kj 0 rte AP h ardt ut mot enhetstog med SV i

fjor og-

så, uten at det forh i ndret at AP og SV etterhvert falt h verandre om
halsen e n rekke steder.
SV sjØl vil ganske sikkert primært satse på samor g. tog
med AP som i
asjonen

sammen

f jor , og g å i mot eth vert sama r beid med o ~s . I denne situ-

ville det være både fei l aktig og u realistisk å legge opp t i l

en tak tikk fra v å r side som tok utgangsounkt

i et mulig omfattende \

samarbeid mellom SV o g oss. F r amfo r et samarb eid med oss vi l. SV he ] ler satse på et eget tog, a la den oåtenk t e Arbelierfront 1g74 i

Os ~ 0 .

Den mest sa n ns yn li g e situasjonen n å er derfo r e n f l y tende situasjon
kansk j e he lt f ram til Lmai. Mu ligens v il SV's l.mai-linje i k ke bl'
klarlagt f Ør et t er samlingskongressen i

slutten av mars.

I e n slik situas jon er mul i ghetene for forvirring store, også i
våre egne rekker. For å unngå dette, må v i holde en del ting fast:
l) Vår politikk for l.mai er klar og fastlagt uansett hva som skjer

8
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av taktikkeri mellom AP o g SV. Vi står på Faglig l.mai Fronts plattform uansett. Uansett hva SV velger å gjøre, vil det bare bli ett
klassekamptog

l.mai: Faglig l.mai Front! Hvis SV ønsker å slutte

seg til dette to g et, kan de gjøre det. De vil bli invitert til det,
men vi anser det som usannsynlig at et omfattende samarbeid vil komme isiand.
2) Vi skal jobbe for å trekke enkeltmedlemmer og lokallag av SV med i
vår front. Det er lite sannsynlig at l.okallag vil gjØre det. Derimot
burde det være mulig å trekke en del medl.emmer med. Taktikken her må
være å diskutere politikken med dem, minne dem på at mange SV'ere
gikk i våre tog i

fior, at frontens politikk ikke har endret seg osv.

Det er grunn til å være obs. på forvirring i egne rekker pga. forskjellig taktikk overfor SV i

l mai-arbeidet og ved kommunevalget.

SV's h Øy reutvikling siden stortingsvalget og den moderne revisjonismens frammarsi ·har likvidert det politiske grunnlaget for enhet mellom SV og oss i valge t. De sakene som vil stå sentralt i valgkampen,
synet p å staten, parlamentarismen osv., er av strategisk
Her e r det ingen

m~ligheter

betydning ~

for å f å til et samarbeid med SV på en

rikti g politikk. l.mai derimot, vil linjene for dagskampen stå mer
i b r ennpunktet. Her er det hvertfall muli ghe ter til å få SV, eller
mest sanns y nli g , lokallag av SV til å slutte opp om en riktig politikk, dvs. klassekam·p lin ja . Fag lig l . mai Fronts plattform er vårt
minimumsgrunnlag . Vi skal j obbe for å få til et samarbeid med SV på
dette g runnlage t. Klarer vi det, er det bra.
3) Uansett hvordan si tuasj anen ut vikl.er seg - AP/SV -tog, egne SV -tog,
muli gheter for samarbe!id mellom SV og oss enkelte steder - skal vi
ikke vente med å danne! l.okale Faglig l.mai Front'er og kiØre ut vår
politikk. Spesielt må det advares mot å forsinke danninga av lokale
l.mai-komiteer for å forhandle med SV. En sl.ik taktikk vil. l.amme hele
mobiliseringa vår.
4) Hv is forhandlinger mellom SV og oss kommer i stand, kan forhandlingene ikke angå selve plattformen, bare lokale paroler . .Dette betyr
selvsag t ikke at vi ikke skal diskutere

det politiske innholdet i

hovedparolene våre. L~ en vi skal gjøre det klart a t dette er vårt
minimumsgrunnlag.

KUL
"Venstre" ..:opportunistene i KUL har markert seg med en tv:ers igjennom reaksjonær politikk på alle de klassekampsakene som vi Ønsker å
reise i

forbindelse med l.mai. Deres standpunkter er uforenlige med
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#Jf

Faglig l. mai Fronts plattform. De stedene hvor det finnes ultra"venstre"-folk bØr vår taktikk være ikke å invitere dem til å delta
i

fronten.

Interessekampkrav og

l. mai

Hvilken vekt skal interessekampkrava ha i l.mai-mobiliseringa?
HovedlinDa vi fulgte i mobiliseringa til l.mai if j or, var rikti g,
men det ble gjort to avvik som det er viktig at vi klarer å korrigere i år:
l) Noen steder ble studentenes faglige o g økonomiske krav nærmest
utelatt. De kom med, men på et veldig seint tidspunkt og ble følgel

lig ikke brukt i mobiliseringa.
2) Andre steder, særlig på skolene, konsentrerte vi for stor

opp~

merksomhet om interessekampkrava i mobiliseringa.
Hvorfor er dette avvik?
FØRST LITT OM l.MAI.
l.Mai er arbeiderklassens internasjonale kampdag og ikke hvilken som
helst aksjonsdag. l.mai er hele det arbeidende folkets kampdag. En
dag hvor enheten i

det arbeidende folket i kampen for dagskrava

smis, samtidig som denne enhetens uforsonlige motsetning til mono-

l

polkapitalen klart markeres.

Videre peker dagen framover, på den måten at det arbeidende folkets krav bare kan gjennomføres hvis staten knuses og folket s;iøl
tar makta. I

l

tillegg til disse to perpektivene peker dagen på nød-

vendigheten av arbeiderklassens internasjonale solidaritet.Derfor
står paroler som "For arbeiderklassens interesser - mot monopolenes
profitt" og "Kamp mot all imperialisme -kamp mot supermaktene USA
og Sovjet" sentralt denne dagen.
Hvorfor kan vi ikke mobilisere til Faglig l.mai Fronts tog ban e
pa f.eks. parolen "Kamp mot AP-regjeringas arbeiderfiendtlige po 1itikk" og la være å ta opp de konkrete dagskrava?
Komintern behandler dette i

en artikel om teser om taktikken og

sier: "Gennem at formulere praktiske kampforslag, gennem opfordrilng
til kamp for alle proletariatets livsnødvendi g heter må de vise de
nølende, tvivlende masser, hvordan man skal k j empe, og på den må d e
afsløre for masserne alle de ikke-kommunistiske partiers

forræde ~

iske karakter. Kun ved at kommunisterne forstår at stille sig i
spidsen for proletariatets kamp, kan de i virkeligheden vinde stolre
af proletariatet for kampen om diktaturet." (Sosialismen og

mass~r

. l

/O
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Dagskravene. Forlaget Oktober, Danmark.)
Massenes dagskrav er altså utgangspunktet for propagandaen og
agitasjonen om statens rolle, DNA/LO's rolle, Sovjets rolle osv.
(Sitatet peker på mye mer enn dette. Bl.a. at ' kommunistene ikke må
begrense seg til å drive propaganda og agitasjon, men og s å konkret
må stå i

spissen for massenes kamp. Men i

denne for b indelsen er det

nettopp sammenhengen mellom vår deltagelse i

dagskampen og vår pro-

paganda som er vikti g .)Kampen for dagskrava, f.eks. studentenes kamp
mot det nye utdanningssystemet, fører til at de uunngåeli g stiller
seg spørsmål om hvorfor dette ny systemet kommer, hvem som t-iener nå
det, hvem som styrer staten osv. Kommunistenes opp g ave er å svare n å
disse spørsmål2 og utifra dette gå videre i

arbeidet med å heve mas-

senes nivå.
Hvorfor er det feilakti g å begrense mobiliseringa til interesse kampkrav eller å legge hovedvekten på interessekampkrava i l. mai mobiliseringa?
Det.arbeidende folket kan aldri oppnå varige for b e d r i n g er under
kapitalismen. Forståelsen for at DNA/LO-ledelsen må b ek i empes, at
d e n monopolkapitalistiske staten ikke kan t ;i ene folkets interesser,
at SV-ledelsen fører en sosialdemokratisk, dvs. en reaks j onær lin i e
i

dagskampen, osv . , kan massene aldri få av s e g s j øl i

dagskamp en.

Klassebevissthet av denne typen må tilføres av kommunistene.
l.mai må stille linjene i dagskampen skarpt mot hverandre: Klassekamplinja kontra klassesamarbeidslin;ia (til SV og DNA) og lin i ene
internasonalt, med kamp mot begge supermakt e ne kontra støtte ( DNA )
til begge eller den ene (SV).
Hvis vi begrenser oss til å ta opp f. eks. den lokale

..

avdeli~a

av

LNL's eller FR's krav i mo b iliseringa, vi l ikke massenes. forst å else
for lin j ene i

dagskampen og den langsikti ge kampen øke, og føl g eli g

vil vi heller ikke få framgang for disse lin j ene p å l.mai.
Problemet i l.mai-mobiliseringa er ikke å få massene til å slu tte opp om interessekamp-parolene, men å få de til å forstå at det
bare går ett klassekamptog l.mai. Fordi NKS i hele høst og noen uker
i våres har hatt interessekampen som hovedoppgave, er det lett å gi øre avvik i retning av å konsentrere for stor oppmerksomhet om interessekamp-parolene og for lite om togets viktigste hovedparoler.
Ideer om at l . mai skal bli vårens store aksjonsdag mot det nye h øy skolesystemet, at l.mai-mobiliseringa skal brukes t ~ l å styrke vår
rolle i interessekampen på skolene osv. er til stede hos g anske
mange. Disse ideene er en trussel mot den riktige linja i l.maimobiliseringa. Studentene skal først og fremst mobiliseres til et
klassekamptog, ikke til et interessekamptog!
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Det foreløpige forslaget til
plattform for Faglig l. mal·
front
1975
bar
disse
hovedparolene:
Kamp
mot
AP·
regjerlnga:s arbelderflendtllge
politikk
For arbeiderklassens
interesser
mot mono·
polenes profitt
- Forsvar streikeretten styrk fagbevegelsens kamp·
kraft
Kamp
mot
all
imperialisme - kamp mot
supermaktene USA og Sovjet.
- Full støtte til folkenes frlgjørlngskamper
- Forsvar norsk sjølråderette - nei til salg av Norge
VI krever 50 mils
fiskerigrense nå
- For 'et sosialistisk Norge

FORELØPIG
FORSLAG TIL
PLATTFORM FOR
FAGLIG 1. MAlFRONT 1915
- bare folkets egen kamp gir
seler.

- Kvinner e_g ne krav

kjemp for

- Kamp mot statens utdanningspolitikk
- Fram for et bedre barneog ungdomsmiljø
- Kamp mot bollgdyrtla stopp raseringa av eldre by
deler.
- Langsom utvinning av
olje og gass - Ingen borlng
nord for 62. breddegrad.

Økte bevllgnlnger
helse og sosialsektoren.

til

Enhet
norske
og
utenlandske arbeidere - avvis monopolkapltalens spilt·
telsesforsøk.
- Fulle nasjonale rettlghe·
ter for det samiske folket.
- Forsvar de demokratiske
rettighetene.
Styrk den folkelige
kulturen.
Faglig l. malfront slår fast
prinsippet om reservasjons·
rett. Organisasjoner og grupper som støtter en eller flere
av hovedparolene for
eksempel anti-Imperialistiske
organisasjoner,
. kvinneorganisasjoner m. fl. har
anledning til å slutte seg til på
grunnlag av disse parolene,
uten å ta standpunkt til de øvrige. En forutsetning er også
at en ikke bar med paroler
som s tår i strid med hoved·
grunnlaget.

Hvordan bygge fronten
Hovedmetoden i mobiliseringa til fronten må være å benytte oss
av det politiske arbeidet vi driver med ellers i året. Det siste året

har vi stått oppe i mange kamper: vi har drevet streikest0tte-arbeid,
fØrt kamp mot

statens utdanningspolitikk, mo+ Økonomisk forverring,

mot kvinneundertrykking osv. Det er ved en seierrik l. mai det vi l_\ vise seg om vi har nådd ut til folk med politikken vår og fått onpslutning om den.

Hvis vi skal få skikkelig slagkraft og s y stem over mobiliseringa,
er det nødvendig at laga lager en plan for det videre organisatoriske arbeidet:
l) Første trinn i

l.mai-arbeidet er å konsc·li 'iere en kjerne av folk

vi har j obbet sammen med i ulike kampsammenhenger

p~

Faglig l.mai

Fronts plattform. Denne kjernen av folk kan sammen med lagets l •. aiansvarlige stå som initiativtakere til fronten på det lokale læ) estedet. Best resultater gir det å invitere til et åpent møte so
stifter fronten. I denne forbindelse må det sikres at frontens politikk blir diskutert - selvfølgelig også seinere i andre sammenhenger.
2) Lokale l.mai-komiteer skal være dannet innen utgangen av førs f e
u~e

i mars. Ansvarlige for l.mai skal ha l.mai som hovedoppgave fra

15.februar. l.mai-ansvarlige skal plukkes ut blant lagets ledelse.
l.mai-oppgava skal ikke delegeres bort, men er hele styrets ansvar.

3) Det må planlegges og utvikles metoder for hvordan mobiliseringa
akal skje.

12.

Festmøter, visegrupper, lcollektiv l.maifrokost o.l. er
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tiltak som kam mobilisere bra, samtidig

som de gjør det mulig for

folk utover våre egne rekker å delta i mobiliseringa. Alle trenger
ikke å stå på stand, men kan f.eks. skrive

v~ggaviser,

dele ut løpe-

sedler i postkasser osv.

3)

Vi må fremme forslag i alle de lokale masseorganisasjoner, som

f.eks. LNL, Kvinnefronten, skolesamfunn, som vi jobber i, om tilslutning til vårt tog.
4) Vi må få de lokale masseorganisasjoner til å tilslutte seg s å
mange av hovedparolene som mulig. F.eks. bør LNL kunne tilslutte seg
parolene "Kamp mot AP-reg j eringas arbeiderfiendtlige politikk" o g
"For arbeiderklassens interesser- mot monopolenes profitt" i tillegg til f.eks. parolen "Kamp mot statens utdanningspolitikk". Allmannamøter og skole/stu a entersamfunn bør tilslutte seg paroler som
"Kamp mot all imperialisme- kamp mot supermaktene.USA og

Sov~et",

"For et sosialistisk Norge- bare folkets egen kamp gir seier", osv.
5) Vi~ere er det viktig a t den lokale avdelinga av LNL, FR, skole / studentersamfunn så tidli g som mulig tar stilling til deltagelse i
Fagli g l.mai Fronts tog. Vi skal ikke begrense oss til å fremme
forslag om å gå under de o g de parolene, men og så fremme forslag om
tilslutning til toget. Dette selv om SV ennå ikke har bestemt se g
for hva de kommer til å gjøre . Argumentasjonen må være at hvis det
senere f.eks. blir klart at SV vil arrangere eget tog, så kan studentene da ta stilling til om de også vil tilslutte seg dette to g et.
6) NKS må ikke begrense sin propaganda til togets minimumsplattform. F.eks. bør vi propagandere for vår a.J;1.alyse av

Sov~et

•

•••••••••••••••
TIL DISKUSJONEN I LAGA:
De sakene som bØr diskuteres er:
l) Parolen: Kamo mot all imperialisme - kamp mot supermaktene USA og
Sovjet. Hvorfor kan vi ikke n0ye oss med en parole som sier Sovjet
ut av Tsjekko? Hvorfor bØr ikke den overordna parol.en hete kamp mot
sosialimperialismen?
2) Taktikken overfor SV. I år skal vi ikke legge opp til lange forhandlinger med SV, men danne Faglig l.mai Front med uavhengige og
oss tidlig i semesteret. SV kan · selvsagt være med i
på frontens grunnlag. Er denne taktikken riktig?

fronten, men da
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3) De stedene der det finnes KUL eller liknende ultra-"venstre"-folk,
må taktikken overfor disse tas opp. Er det riktig ikke å invitere
KUL til å delta i fronten?

4) Hvordan skal vi b~uke interessekamp-krava i

l. mai -mo b iliseringa?

5) Den konlcrete organi seri n ga av l.mai-arbeide t. Danninga av loka1~ omite en,

tidsplanen forøvrig, osv. Hvordan mobilisere skoles&ufunn,
'ie n lokal e kvinnefronten osv.

HVORDAN

BEK..JEMPES

" Marit" hevder i forrige nr. av 4. mai at den viktigste
måte n å bekjempe KUL på er å avsløre deres "båm1 reaks .i onære
og råtne praksis". Og hun nevner bl.a.deres politikk i Kvinnefrontei;J., overfor Rød Front etc. Ih tt standpun..l.ct er at l\1ari t gj ør
g rove overslag:Det vesentlige i ka~pen mot KUL reduseres til å
int ensive re arbeidet med å vise overfor mass~ne at KUL h8r
gæ rne l inier i de og de sakene-som angår klassekampen. Et slikt
standpunkt kan kun avledes fra de t syn at intellektualisme n
på univers i tet ene skulle være g runnlaget f or KU·Ls vekst.
Dersom Marits lin ie ble ført ut i sin konsekvens, ville dette
fø re til at den teoretiske delen av kamnen mot KUL ble nedp rioritert. Jeg har derfor to spørsmål ~stille Marit: ~.All
den st und KUL i dag rekrutter e r på et teoretisk g run..~lag , skulle
NKS derfor v ære redd for å prioritere den ideologiske kampen
~ot ei g rup pe som er bånn reaksjonær o g anti-marxistisk?
4· Hva mene r Mar i t alment om forholdet mellom teoretisk,politisk o g praktisk-økonomisk kamp, er disse like viktige eller
må en kampform prioriteres over andre? (Eller er dette situasjonsbestemt?)

T.

***
Interessekamp
og propaganda.
.
Hva må g~ø res- nummeret_o~ ultra-venstre burde også tatt opp
1nteressekampen 1 høst og lln ~ er framover. HMG må ikke isolere
seg fra kampen. Det er g~eit med temanr. -men det bør også følge
opp andre kamper som er l gang . Det kan kansk.ie være en "landet
rundt-spalt e " i HMG? Når nye lin~er for interessekampen ikke blir
k J ørt ut l HMG, burde d ette b li. kjørt ut i 4. mai. Det er klart
stor vekt måtte bli lagt på streikestøtte, men 4. mai bør j o
kunne følge opp flere _kamper.
'
Lag på vestlandet.
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Økonornikarnpanje til
for Rod Valgallianse

inntekt

]\ff\ :3 e r blit t bedt av AKP om å delta i en b eg rens et øko-

nomikarn nanj e til inntekt f or Rød Valgal lians e, fram til
l. mai.
De sverre kom h envendelsen s å s e int a t vi i kke hadde muligh e t til å f å kampanjen inn i v:Arp l anen, slik den nå er satt
opp .
Rød Valg allianse t re nger penger :J;'askt for å kunne komme i
gang med spredning av propag anda og organisering av valg kampen s å tidli.p, som mulig . Det at RV starter opp tidlig er
noe som s uesielt vil k omme oss i studentforbundet t i l g ode,
fordi den 'fik t i g ste delen av vår valgkamp må f oregå på vå rparten .
Det er s att opp en målsetning for kampanjen på 75000, - fram
til l. mai. Nl\0 skal dekke en del av dette beløpet. (Av sikke r he t smessige g run:1er kan vi ikke s krive beløpet he r.)
Arbeidsu tvalget har vedtatt en måisetning på k r. 25, - pr.
medlem. Dette er et belø p som skulle være ove rkommelig
for alle , spe s ielt nå som s treikestøttearbeidet i kke l enger
bela ster økono:nien vår. Ma l s etn inga må betraktes som et
absolutt mi nim :.:un for a lle l ag .
Por at denne kampanjen i kke skal tre kke i lang drag og henge
over os s he l e seme stere t , har NKS/AU vedtatt a t vå r del
av må lsetting a skal være inne i n nen utgangen av l.fase på
vå r planen, d .v.s. innen l.mars.
Kampanj e n kommer til å bli offentliggj ort i Klass ekampen
og NKS skal ha sin egen ~ø yle" der .
Kamerater, la oss gå i spissen for en seierrik begynnelse
på valgkampen til Rød Valg allianse:::
Kameratslig hilsen
Økon.miansvarlig .

P.S.

Fenga sendes til NKS, Postboks 5628, Briskeby,
Oslo 2.
Postg irokonto nr. 2 23 96 89.

Merk slippen med "RV-kampan:ien".

IS"
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MANGE

NKS

l

BEGYNNE

o

A

BØR

.JOBBE •l

Hvordan skal vi bedømme om et ungt menneske er en revolusi onær? Hvilken målestokk skal vi bruke når det g~ elder et
slikt ungt menneske? Det fins bare ett kriterium, nemlig om
har, er villi g e ller ikke villig til å smelte sarmnen med
a r beide r ne s og bøndenes b rede masser og om han g;iør det i praksis.
IIvis han e r villi c; til å gj øre de tt e og også faktisk giør det,
c1a e r han en revolu.s ~ :mæl~; hvis i}~lce, er han en ikke-revolus~onær
e ll e r en k o"Cltr<:>.r ev olu ~. ~onær. Hvi s han i dag vil slutte lag med
arbeide r- o g bondema.ssene , så er han i dag en revolus ,i onær.
!~ en hvis h an i mo rg en ikke vil g .i øre dette, eller går inn for
å undertykke det ~ evne folk, da er han allerede blitt en ikkerevo l usionær eller en kontrarevolus :j o nær .
(;,[ao Tse t un,c;: " Ut viklings retningen for ungd omsbevegelsen"
si t8.tbokn si de 4 01 - ny utgave.)

l

Hva er a rbeid? Arb ei d er kænp. Vi har va.YJ.sker å overvinne og
pro b lemer å løs e på d isse stedene. Vi reiser dit for å arbeide
og k ~ empe for å overvinne disse vanskene. En g od kamerat er den
som er ivrigst til å reise dit hvor vanskene er størst.
(I!iao Tse t ung - sitat b oka side 273 - rty u tgave).

Hovedi nnholdet i denne artikkelen li gger i
~T

denne påstanden:

STOTIT ANTALL KAlVIERATER I STUDENTFORBUNDET VILLE GJØRE IVIER

NYTTE SOM ARBEIDERE I HIDUSTRIEN! Det er etter min mening helt
galt at valg av studium og y rke ofte oppfattes som en privatsak
- i virk el i ghe ten er val g av framtidig yrke et spørsmål av
bet y dning for den kommunistiske bevege lsen.
Ar beide rklassen, og spesielt industriproletariatet, er

::r

viktigste-fronten i be vegelsens kamp. Uten fast forankring i
industriproletariatet, og spesielt i

storindustrien, vil ikke

AKP(m-1) kunne føre den norske revolusjonen til seier. Derfor er
opp gaven med å st y rke stillingen i industrien av avgjørende
betydning. Siden AKP(m-1) ble stiftet, har partiet gjort stor
fram gang i arbeidet i industrien. Vi har mange faglige enheter,
og mange flin.l.ce faglige kadre. r!!en fr&"'lgangen har ikke gått
raskt nok sett i

forhold til de store krav kampen stiller i

Vi må se i øynene at så lenge vår fa g li ge organisas j on er
liten, og vi mangler folk p å mange vikti g e steder, vil også
framgangen gå forholdsvis langsomt. Partiet har stort sett
behov for nye kadre i industrien.

lb
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Erfaringene viser at studenter som slutter å studere og
be gynner i i ndust rien kan gjø re mye nytte for seg. Det tar
s jø lsag t lang tid å omstille seg til et n y tt liv og n y e oppgaver, o g enda lengre for å b li en dyktig kommunistisk leder i
industrien. Men allerede fra starten kan proletariserte studenter gjøre

st or nytte - gj en..nom å avhje lpe den bristen på

a r be idskraft som rår mange steder i de faglige avdelingene.
De t er min pås t and at bevege lsen i

dag har mer bruk for

l O brukbare partiavde li ngskasse r e r e i industrien

e~n

lO lærere,

arkitekter og helse/ sosialarb eidere. My e mer b ruk for dem.
Hvo rfor er det da så få

st~denter

·

o g andr e intellektuelle som

seg j obb i industrien? Hvor fo r snakker så mange i

studentfor-

bunde t om behovet for kommunistiske l ærere, o g så få om behovet
fo r kommunistiske arbeidere? Hvorfor tenk er vi overh o det så
sjelden over : Er dette mitt studium egentlig det n y tti gs te :ieg
kunne ta meg til f or k ormnunisme n i dag?
Det e r i dag fak t isk slik at kamerater som er gått lei av
studiene o g vil begynne å j o bbe, oft e blir "overtalt" av velmenende kamerater til å fortsette studiene likevel. Hva i all
verden er dette for slags stil? Innbiller vi oss at det er så
forbannet mye større behov fo r intellektuelle enn a rbeidere?
Er de t noen s om trur at den norske k ommunistiske be ve ge lsen
kommer til å ha e t despe rat behov for psykologer o g sosiologer
de n ærmeste å ra - et behov som vi ikke klarer å f y lle?
Jeg me ner det i

dag e r tull å snakke om"behovet for kom-

munis tiske l ærere".Vi får mang e kommunistiske lærere - enten
vi vil det eller i kke . Vi kan faktisk i

verste fall få flere

arbeids l øse kommunistiske lærere enn v i

ege ntli g bry r oss om.

(J f r. f aren for overproduks~ o n .) For ikke å snakke om sosiolo ge r!

NKS kan~~unnvær e~t mye folk.
W~S

er en organisas j on i v e kst,og vi har i nte n mangel på

folk. Sj ølsagt vil vi gje rne organisere fler, og -le t vil vi
sikkert klare. l\'I e n vi har ingen bitter mangel på folk. Vi kan
avgi svært mange folk u t en at det komniuW.stiske student arb eidet
faller sammen av d en g runn,- ja, uten noen vesentli g svekking
en gang .
Det vi har mangel på, er erfarne og dyktige ledere. Det kommer
l~
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my e av fortidas s y nder på studienes og kaderfostringas område
- både av krigskommunismen og oppløsningstendensene i omdanninga omkring

73. Vi har framgang på dette området i dag, og

det vokser fram atskillige nye dyktige folk. Men ennå har vi
en mangel som gjør at vi ikke tåler svært stor tapping av den
ledende kaderen i NKS. Men også her kan vi avgi folk.

Hva er unnskyldningene?
Je g trur det er nødvendig å se på de unnskyldningene og
begrunnelsene kamerater opererer med når de ikke ønsker å
proletarisere seg. La oss begynne med den vanligste:
-"Har for stort lån - har ikk e r å d! "sier mange kamerater.
Og det e r sant at mange har svære lån. men det er også sant at
lønna i et stort antall industrijo b ber er jevnstor - iblant
større - med det vi kan t j ene som

f.eks~

ad j unkt i

skolen.

For eie fleste studenter er det ilcl{e sant at økonomien og lånet
er en hindring for proletarisering. (Forholdet kan være noe
ugunsti g ere for kvinner enn meru1.) Det er rimelig at kameratene
ønsker å "få noe igjen" for lang studietid og my e lån, men
sannheten og virkeligheten er at de ikke får stort ig;ien
uansett om de fullfører studiene. Det er min mening at det
økonomiske argumentet ikke er noe sentralt argument i denne
diskus j onen. Jeg trur faktisk at denne ideen er et negativt
(og ubevisst) uttrykk for ideen om at "vi studenter er privilig erte".
- "Har jeg rota så lenge, så f å r

je g se å bli ferdig også!"

Ikke et uvanlig synspunkt, - og i og for seg aktverdig. Vi skal
holde ved å fullføre de oppgavene vi !1ar satt oss .Men likevel:
Dette er ikke overordna spørsmålet om hvor

v~dt

oppgava er

riktig stilt. Det er liten grunn til å fullføre et 7-års studium bare fordi man nå en gang har gått 2 år. Svært mange av
oss blir kommunister etter at vi har begynt studiene. Beslutninga om å studere er ofte tatt utfra falske ideer eller ytre
press. Vi skal ikke være redde for å korrigere dersom vi innser
at vi har gjort feil.

- "Interessert i faget, vil ha en interessant ~obb". De
fleste be~Jllller studiet med ønsket om å skaffe seg en sikker og
interessant jobb . for .framtida. men er dette det kriteriet en

l

kommunist ska~ legge til grunn . for valg av yrke? Skal vi la oss

li
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lede av privat "int e res se " og ønsket om å "utvikle vår ånd"?
rtiange stude nter ser på industriarbeid som "k j edelig" og
"ensformi g " o g det er sikl<.:e rt mye i det. men det er nå en gang
et fakt um a t arbeid stort se tt ikke er "ly stbetont" under
kapit a lismen . Vil vi vi r kelig forene oss med arbeiderklassen,
kan vi ikke l a oss l ede av ønsket om en "interessant" j obb!
S pør småle t om h va som e r " kjede l ig" er s j ølsagt

o gså et klasse-

spø r smål. Det ligger en g od del småborgerl ig individualisme
o g s jø l dy r k i ng bal< ønsk et om en "interessant" j obb! Og ikk e
mindre vi k ti g : Det e r min uå stand at det også forekommer
atski l lig intel l e ktue ll a rroganse o g fo ral<t for manuelt a r bei d
i d et t e standpunktet. Det e r bl . a. nettopp for å overvinne
disse ideene a t Kina sender alle studenter ut i industrien og
på j orda. Slcill et me llom intellektuelt o g fysisk arbeid er en
a v de vikti ge h indrinp;ene som må oppheve s under sosialismen.
Så l e n ge skillet eksiste r e r er det en viktig drivkraft til utvikling av

revis ~ onisme

o g tilbakevending til kapitalismen.

I en kommunistisk be v ege l se kan vi ikk e anerk j enne berettigelsen a v skillet me llom i nte llektuelt og fysisk arbeid.Den
kommunistiske bevege ls en trenger ikke først o g fremst å besette
"interessante" ,j obber .

fins

Det
De t

unntak.

finns kamerater som reelt har e n situas j on som g j ør

det vanskeli g å proletaris e re se g . Noen har familie e ller ektefelle som vil oppfatte proletariseringen som et nederlag. Slike
motsigelser kan i noen fall være vanskelige å løse. Det fins
også kamerater som ikke har he l se til manue lt arbeid. Dessuten
fins de t sikkert enk e lt e kamerater som er dyktige faglig og
faktisk vil gjø re bedre n ytt e som kommunistiske intellektuelle
og vitenskapsfolk. men a lt dette hører tross alt til unntakene.

Vanskene er
Ende l

studenter -

u l i ke.

spesielt folle fr a borgerli g og akademisk

bakgrunn - har en stil som vil gjøre det vanskeligere å gå
lett inn i

jobb på en industriarbeidsplass. Andre vil klare

det uten vansker, og vil være bedre egnet. Men dette . er problemer folle kan overvinne om de tar en kjempende o g rikti g
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holdning til dem.
Det er også klart at unge og nye

studenter lettere kan

dr~pp~ studiene og proletarisere seg.

(Mindre fastgrodd, ~indre

familie osv. )

l hovedsak: et sporsrnål
o rn klasse standpunkt.

Spørsmålet om å gå ut i industrien er først og fremst et
spørsmål på klassestandpunkt. Det dreier seg om man "er villig
til eller ikke villig til å smelte sammen med arbeidernes og
bøndenes brede masser og om han gjør det i praksis" som formann
Mao sier. Det er nødvendig at kamerater i

t~S

stiller seg spørs-

målet alvorlig: Tjener mitt studium og min framtidige

~obb

den norske revolus~onen best? Eller er det noe leg holder fast
ved av bedagelighet, individualisme og gammel vane? Vi må
åpent .stille dette spørsmålet, og kollektivt hjelpe hverandre
med å fatte riktig beslutning.
Jeg går ikke inn for å rasere den kommunistiske studentbevegelsen, eller å foreta en "sjokkproletarisering" av halvparten av NKS.Men jeg mener mange kamerater bør begynne å
vi

jobbe, og at alle må stille spørsmålet klart for oss.
I dag er det høykonjunktur pga. olja, og lettere enn noen
gang å få jobb for menn. Oljesektoren åpner også viktige nye
industrier der det trengs

ko~unister

til å jobbe. Det er meget

uvisst hvor lenge konjunkturen holder, og vi bør absolutt gripe
dagen og starte diskusjonen allerede nå.
Er du enig i

dette?

Skriv til 4. mait
VEKK MED INDIVIDUALISMEN I SPØRSIVIÅLET Om FRAMTIDA!
MANGE NKS'ere UT I INDUSTRIENt

2.0

•••••

"HALVOR"
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Re krutterings~ampanjen
erfaringer og ideer
4. mai har vært i kontakt med et lag på universitetet i
Oslo for å høre hvordan de har rekruttert det siste semesteret.
Dette laget har også hatt diskusjoner på tiltak for å oppnå
målsettinga på 50% økning innen utgangen av sommerleirene. Vi
spurte om laget mener det er mulig å oppnå målsettinga, og om
eventuelle ideer på tiltak framover.
4.mai: Er dere fornøyd med rekrutteringa sist semester?
L.L:

Med ca.30% økning §ist semester er vi stort sett for-

nø y d. Særlig har vi rekruttert bra på grunnfag. Arbeidet på de
andre fagnivåene har gått tyngre. Men: sett i forhold til alle
Rød Front-stemmene på instituttet, oppslutninga på allmannamøter og framgangen i interessekamp-arbeidet, har vi ikke vært
flinke nok til å trekke omlandet vårt til NKS.
4.mai: Kan dere fortelle litt om grunnene til at rekrutteringa har gått såpass bra hittil hos dere?
......t

L.L:

Vi harvdrivende i interessekampen på instituttet,

starta interessekampgruppe og vært aktive på allmannamøter. Vi
var også tidlig ute med streikestøttearbeid, og har jobba jevnt
på de fleste områder. Vi har markert oss bra eksternt. I interessekampen har vi klart ganske bra å markere NKS's selvstendige
politikk, og ikke fått overslag i "frontisme-tendenser".
En annen viktig ting er styrkinga av masselinja eksternt.
Dette har vi klart til en viss grad, noe som særlig har slått
ut i bra rekruttering på grunnfag. Men mye kan gjøres enda
bedre her.
Vi har praktisert metoden med å rekruttere folk som er
vennlig stilt overfor kommunismen, uten krav til å ha gjennomgått sirkel på forhånd. Vi tror det er uriktig å stille store
krav til teotetisk skolering for å bli medlem av NKS. ·Dette
skjerper selvfølgelig behovet for intern kaderfostring på alle
nivå.
4. mai: Hvilke feil og dårlige erfaringer har dere gjort?
L.L:
Som sagt er ei god masselinje viktig for at folk
skalstøtte opp og bli med i NKS. Vi har ennå store feil på
dette området: kantinesekterisme (dette gjelder på langt nær
l

.

alle kameratene) og unnvikenhet overfor massene. Den interne
mas.sel,j n3a: og kaderfostringa er også viktig- hvor særlig de
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gamle kadrene har svin på skogen.
I forbindelse med R.J.-arbeidet i høst gjorde vi en del
feil ·som opplagt hindra rekruttering. Vi gjorde

h~yrefeil

av

typen: mobiliserte sterrimer mot "Fei dem ut", mer enn for R.P.
og R.F.'s politikk. Vi var også dårlige til å propagandere NKS's
politikk i dette arbeidet, og gjorde typiske feil av "frontismekara.kter". ,.
I oppsummeringa av arbeidet v å rt forrige semester går svikt
i kampen mot opportunismen igjen på mange områder. Høyreopportunismen (også venstreopportunismen) har klart å markere seg en
del på instituttet vårt, og vi har vært for dårlige til å ta
kamp på ideene som de sprer blant studentene. Det fins nok ennå
studenter på vårt institutt som har problemer med å fatte
forskjellen på oss og S.V. f.eks. i interessekampen.
4.mai: Mener dere målsettinga på 50% økning innen utgangen
av sommerleirene er mulig å oppnå?
L.L:

Hele laget har nylig diskutert

rekrutteringskampan ~ en.

Vi tok en runde hvor vi alle te~~ te gje nnom folk vi k j ente som
stod oss nært , og fant at målsettinga er fullt ut oppnåeli g .
Som målsetting innen I/3 har vi satt 30-40%.
4.mai: Kan dere si hvilke ideer dere har for rekrutteringsarbeidet, hvilke metoder som må brukes?
L.L:
Som retningslin j e for arbeidet framover har vi satt
opp 6 sentrale punkter:
I) Skikkelig organisering. Styret må ha fa st g rep om rekrutteringsbevegelsen og følge opp arbeidet til alle medlemmene.
2) Systematisk kartlegging av omlandet.
3) Tilbudet til sirkler eksternt o g internt må økes.
4) Den eksterne propagandaen: stands,løpesedler 1 ve ggaviser
osv. må økes.
5) Styrking og utvikling av ekstern og intern masselin j e.
(Kamp mot kantinesekterismen.)
6) Styrking av kampen mot all opportunisme.
Dessuten vil vi utfordre et annet l ag på universitetet til
sosialistisk kappestrid om hvem som først oppnår måls ettinga. Denne
kappestriden skal også gjelde mellom de forskjellige fagnivåene
i laget.
FRAM FOR EN FRAMGANGSRIK REKRUTTERINGSKAMPANJE!

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

Gi en dag. aksjonen
ble en ,, stor seier·!
Det er et sunhetstegn for enhver organisasjon at den klarer
å utvikle e.·t jevnt og solid økonomisk arbeid. Det er et uttrykk for entusiasme og begeistring for politikken og legg er
et materielt grunnlag for store framganger. For en kommunistisk organisasjon er d~t en absolutt forutsetning for at vi
skal kuru1e fungere som et skikkelig redskap i klassekampen.
Vi har oppsummert store framganger for liKS, politisk og organisatorisk. Dette er framgang er som også h ar g itt seg utslag
i det økonomiske arbeidet, i løpet av den korte tida org anisasjonen har beståtii har vi klart å bygge et solid økonomi sk
fundament. Dette har muliggjort bygging av org anisasjonsapparatet, innk jøp av maskiner, spredning av propaganda i et
større omfang enn noen gang tidligere i studentbeveg elsens
historie o.s.v.
"Gi en dag"-aksjonen la g runnlaget for alt dette. Til tross
for at aksjonen blei startet seint og var mangelfullt organisert, sluttet det store flertallet av medlemmene opp om den.
Det må markeres flOm en seier for det.ferske kommunistiske
studentforbundet at vi s å raskt har f å tt et fast g rep om det
økonomiske arbeidet.
Sjøl om hele org anisasjonen har g jort en stor innsats, er dat
likevel . relativt svære forskjellerpå laga. Noen lag har gj ort
en rutinemessig innsamling blant medlemmene etter sommerferien,
uten noen politisk diskusjon og uten å stille dristige politiske målsetnine;er. Andre lag derimot greip oppgaven tidlig,
styret la fram forslag til målsetning for laget og fikk denne
diskutert sammen med den politiske viktigheten av å nå et
godt resultat. Deretter blei hele aksjonen sk.' kkelig organisert, med ansvarlige på alle niva er og penga bl ei sent raskt
inn. Dette er en beundringsverdig måte å løse oppgaven på,
en måte som alle lag må tilstrebe i det økonom i ske arbeidet
i framtida.
.Z3
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Vi har gjennomført en meget vellykka økonomikampanje, men det
betyr sjølsagt ikke at vi nå kan vile på våre laurbær.
Klassekampen stiller stadig nye og større krav til den kommunistiske bevegelsen - også økonomisk. Dette betyr at vi
også i sommer må kjøre en stor innsamlingskampanje, en kampanje som vil komme i tillegg til den innsamlinga vi nå har
gående til Rød Valgalliansa. Denne kampanjen kommer til å
bli presentert og skikkelig begrunnet i et seinere nummer
av 4.mai.
Økonmmiansvarlig.

Streikestøttearbeidet:
Hvorfor korn vi seint igang

P
Ir

Jeg har jobba i en streikestØttekomite oå universitetet i Oslo.
hØst har streikestØttearbeidet endra mange studenters syn oå arbeidsfolk . Intellektuelle har skjØnt hvorfor ar'Jeiderklassen er den ledende krafta i revolusionen, at studentene framfor alt har mye å lære
(ikke at vi i fØrste rekke kan sitte oå kammerset og "tilfØre" arbJiderne teorier). Når arbeiderne trossa voldgiftsloven og satte· til ~i
de borgerlige lover, bl.ei det en knekk for mye legalistisk tenking
på h v ordan vi kan fØre vår kamp. Streika stilte alskens opnortunistiske forhandlings- og samarbeidslinier i et riktig lvs.
·
På instituttet har NKS leda arbeidet og fått Økt tillit og tilslutning. Mer enn fØr tenker vi oss som studentorganisasjonen som er forkjempere for de framskredne arbeidernes l.edende rolle på lærestedene.
Nå reiser likevel noen sp~rsmå 1 seg ved arbeidet vårt som vi kan
lære a v neste gang:
Hvorfor kom vi så seint igang?
Mange ville heller drive egen interessekamp. Når vi skrella vekk
alle "praktiske" problemer ble det klart at vi hadde hat~ student"isolasjonisme", dvs. et småborgerlig hØyreavvik som overordner studentenes interesser arbeidsfolk sin kamn. Dette kom også fram da lagsstyret vårt ikke gikk i spissen, men de 1 egerte oppgava til nve med]emmer. Hvordan skal vi forene studenter og arbeidere uten å ta oppgjØr
med sånne ideer?
Hos oss leda partiet stØttearbe:kaet, NKS deltok fØrst ikke i ledelsen. Mange tenkte at dette var en AKP-sak. Men åssen tenker disse
folka seg at NKS skal se ut? Skal det være AKP's masse-studentorganisasjon for interessekamp eller et sjØlstendig kommunistisk forbund
som slutter opp om AKP?

2.1./
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Under streika kjØrte vi en kraftig kritikk av SV for at de ikke
deltok i stØttearbeid. Noen sa at vi måtte være forsiktige, SV stØtta tross alt streika. Angrep vi ledelsen i SV kunne bra SV'ere falle
fra. Sånt er reinspikka opportunisme - ei h0yrelinje som aldri kan
redusere opportunistene i SV ol. til en mindretallsbevegelse uten
innfl y telse . Tvert om Økte opnslutninga om stØttearbeidet hos oss et. ter utkjØrene, folk begynte på våre studiesirkler.
Hos oss sto KUL for ei streikebrvtersk linje. Der det var mulig,
forsØkte de å snlitte stØttearbeidet med å kjØre fram paroler om at
f.eks. kjØttarbeiderne skulle vedta ulovlig streik, at vi skulle
stØtte bare den " framskredne" delen av de som var i streik, - at
folk skulle anerkienne arbeiderklassens ledende rolle fØr de kunne
bli med i stØttearbeid osv. Dette blei skierpa når de angrep RØd
Front for et småborgerlig stØttearbeid, si_destilte RF og DKSF og delte ut lØpesedl. er nå et solidaritetsm'>l te som kalte AKP's stØttearbeid
for reaksionært.
Noen hevda at KUL tar en del feil, men tross alt jobba med stØttearbeid. Derfor måtte vi være nØkterne i våre svar.
KUL gikk hand i hand med NAF, LO-toppen og ITT i dette arbeidet!
Det finnes ikke spor av l)rogressivt i politikken deres At de utgir
seg for 'kommunister" giØr det ennå viktigere å fØre skånselslØs
kamn mot dem og avslØre dem i massene. Enig? Det er feil . som det ble
giort hos oss å gi noen som helst konsesioner til dem "for samarbeidets sky ld". Vi samarbeider med dem (og alle andre) så lenge de holder
seg på ei riktig plattfom. Kan vi mobilisere massene mot dem og de
kjØrer feil, bØr de ut! De- som f.eks DKSF. Jeg tror streikestØttearbeidet viste for oss som deltok at det er dØdsens viktig aht. taktikken å fraksionere og legge opp ei fast linie på hvordan bor?erskapets agenter i studentbevegelsen skal tas. Til slutt - vi må ha
skikkelig beredskan med ansvar i smålagsstyret som kan gå raskt ut
ved neste streik el ..
"Knut"

~***********************************

DM

------------------------------

KCMMUNEVALGSVEDTAKET
0iden vedtaket om kommunevalget blei sendt ut i forrige nr. av
~-IiiAI, har det flere ganger dukka opp diskusjoner om riktigheten av
a fatte et slikt vedtak nå, uten skikkeli ge diskus joner i laga på
forhånd. På formannskonferansen fo.i" :::kolene i Sør-No "g e tok denne
diskusjonen adskillig tid og krefter, ut en at motsigelsen blei løst.
Det er viktig å presisere at det ikke hersker noen uenighet om
det prinsipielle i framgangsmåten. I en organisasjon med. demokratisk
sentralisme er 'det full adgang til, av og til helt nødvendig, å .fatte vedtak uten at organisasjonen har diskutert saka på forhånd. Det
må være kampoppgavene og forholda ellers som til enhver tid avgjør
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan
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elsen dreie r seg om , er hvorvidt dette vedtaket var ei ko~ekt tillemping av den dem.sentr. i NKS akkurat nå. Argumenter som taler mot
dette er:
l) NKS er. en masseorganisasjon.
Det er sjølsagt at den demokratiske sentralismen må få en spesiell
tillemping på en masseorganisasjon. På den ene sida har denne organisasjonsformen til oppgave å gi organisasjonen maksimal politisk
slagkraft. På den andre sida vil vi vanskelig kunne dra full nytte
av organisasjonsformen uten at medlemsmassen har nådd et visst nivå
i politisk sjølstendighet og politisk lojalitet. Et slikt nivå vil
vi sjelden kunne oppnå i en masseorganisasjon. I NKS krever vi for
tida ikke engang at folk skal gå igjennom grunnsirkelen før de blir

medlemmer. Det eksisterer altså en motsigelse mellom sentralisme og
masseorganisering. Løsninga på motsigelsen ligger sjølsagt ikke i
forkasting av sentralismen og innføring av ultrademokrati, men vi
må ha denne motsigelsen klart for oss når vi praktiserer demokratisk sentralisme i NKS. Demokratiet må sikres på en langt mer ettertrykkelig måte enn det som er nødvendig i en organisas j on som stiller strengere krav til politisk nivå hos medlemmene sine. I praksis
må dette bety at vi bare i svært sk j erpa situasjoner bør gå til det
skritt å fatte viktige vedtak uten skikkeligEjdisku.s j oner i laga.
(Eks. vedtaka om streikestøttearbeidet.) Vedtaket og framgangsmåten
må dessuten begrunnes på en så konkret og skikkelig måte at de fersk----e-st-e-u-g-rrres-t"---Uskolerte medlemmene blir istand til å føre kontroll
med ledelsen. Hvis disse krava ikke kan tilfredsstilles, vil det
etter min mening være umulig . å gjøre NKS til en skikkelig masseorganisasjon.
2) Det politiske nivået i NKS for tida.
Det har flere ganger vært oppsummert at NKS for tida er prega av at
svært mange av medlemmene har begrensa erfaringer med demokratisk
sentralisme som organisasjonsform. Rekrutteringsmetodene våre vil
sannsynligvis ikke føre til at denne situasjonen forandrer seg mye
med det første. Dette forsterker etter min mening de argumenta som
er nevnt i forrige punkt, og krever en spesiell omhyggelighet ved

2"
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tillemping a a v den demokratiske sentralismen på organisasjonen vår,
i alle fall så lenge denne situasjonen varer.
3) Demokratiet i NKS.

Enkelte av laga har av geografiske grunner hatt vansker med å opprettholde en stabil kontakt med sentrale NKS-organer. Dette har mang e steder ført til en enve g s kontakt fra ledelsen til laga. Under
slike forhold vil sentralismen lett fungere bedre enn demokratiet.
Særli g n å r ledelsen har et såpass godt grep om sentralismen som NKSledelsen har hatt i det siste. Årsaken til disse problema har vel
dels vært kapasitetssvikt i sentrale organer, (mangel på folk so~
kan sikre kontakten) og dels manglende initiativ fra enkelte lokallag når det g j elder oppsummeringer av lagsdiskusjoner overfor sentrale org aner. I alle fall har dette, sammen med de mange oppgavene vi
har hatt i

det siste, ført til tendenser til krigskommunisme og

mangler i det demokratiske livet. Det er klart at i en situasjon hvor
d e mokratiet i enkelte lag a llerede er satt på prøve, så vil et slikt
vedtak som kommunevalgsvedtaket i alle fall ikke bidra til å løse
pro b lemene. Ve dtaket inneholder jo til og med et direktiv. (" •• det
er uforenlig med medlemskap •.•• "osv.) Problemet løses sjølsagt ikke
ved å svekke sentralismen, men ved å st y rke demokratiet. Likevel må
det v ære rikti g å ta med slike problemer, når de engang eksisterer,
i en analyse for å finne fram til korrekt tillemping av den demokratiske sentralismen til

~~S

nå. Jeg mene r at disse forholda bare

u nderstreker hvor viktig det er å reservere adgangen til å fatte vedtak uten diskus j oner for svært skjerpa situasjoner, og nødvendigheten av en g rundig begrunnelse for en slik framgangsmåte.
Om begrunnelsen for vedtaket (4.MAI nr.l-75) er det følgende å
si:
- ffi(S er AKP(m-l)s studentforbund og bygger sin politikk på AKP(m-l)s
politikk og andre viktige vedtak. Men dette betyr vel ikke at det ·
blit mindre viktig for NKS å føre en sjølstendig diskusjon og fatte
et s j ølstendi g vedtak i

saker som AKP(m-1) allerede har ferdigbe-

handla? Å g j øre det til et prinsipp, er etter min mening ei farlig
linje.
- Det andre argumentet for den framgangsmåten som er brukt, er at det
var nødvendi g med et klart vedtak allerede nå, og at den planlagte
diskusjonene før jul måtte nedprioriteres pga. streikestøttearbeidet.
Jeg er ikke u,enig i ompriori teringa,men jeg har enda ikke 'f orstått , .
hvordan vi kan vinne tid ved å fatte de.tte vedtaket uten diskusjoner.
I laga rundt omkring vil vi i alle fall ikke være istand til å sette
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vedtaket ut i livet før vi har hatt grundige diskusjoner og konsolidert oss på den lin ja som er lagt opp. Dette vil ta minst like lang
tid som det villetatt å diskutere et forslag til vedtak. Mange steder vil diskus j onen kansk j e bli vanskeligere, fordi det vil dukke opp
motsigelser omkring prinsippene for den dem. sentr. i tillegg. (En
diskusjon som er bra i seg sjøl, men som ihvertfall ikke framskynder iverksettinga av vedtaket.) Dessuten er det godt over et halvt år
til valget. Sannsynligvis vil diskusjonen om innholdet i vedtaket gå
greit, slik at det ikke ville tatt s å lang tid før et vedtak kunne
fattes. Dersom denne diskusjonen ikke går greit, er det desto mer
be tenkelig at vedtaket er fatta.
Til slutt:
Jeg er enig i . innholdet i vedtaket, og j eg mener ikke at denne kritikken peker _på alvorlige feil. Men den diskusjonen som er oppståt T,
t y de r på at vi iklce har løst de motsi ge lsene som ble reist under
omdanningsdiskus j onene for. et år siden, om till-empinga av den dem.
sentr. på en masseorganisasjon som NKS.
STYRK DEMOKRATIET - BEKJEMJ? TENDENSER TIL KRIGSKOMiliUNISllm !
GJ ØR NKS TIL EN HASSEORGANISASJON!
"Stein", As.

SVAR TIL

STEIN

Det virker som om du mener at diskusjonene i NKS om kommunevalget vil være mer demokratisk uten vedtaket enn med vedtaket. Denn e problemstillinga er jeg uenig i, for hvilket demokrati er det du
argumenterer så varmt for? Så vidt jeg kan begripe, er det et formaldemokrati. Jeg antar at du er enig i at linja vår for kommunevalget ikke under noen omstendighet kunne få et annet innhold enn
det vedtaket streker opp. Følgen av argumentasjonen din er at det
er svært viktig for medlemmene at de rent formelt 'h ar rett til å endre linja for kommunevalget (late som om linja kan bli en annen).
Utgangspunktet for den argumentasjonen du bruker, er det enkelte in- l
divid og ikke ar-beiderklassens interesser. Vedtaket føles som en
trussel mot den enkeltes integritet. Vi intellektuelle er oppdratt

u
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til å sette høyt ulike borgerlige friheter, med den følge at vi ofte
anser disse "frihetene" i seg sjøl for å være et gode.
Konsekvensen av ditt standpunkt blir ultrademokrati, som er en
trussel mot enhver kommunistisk organisasjons kampdyktighet. I dette tilfellet ville det konkret betydd ett av to: Enten at organisasjonen ikke kunne tatt forberedende tiltak for valgkampen før etter
l.mars, og det ville betydd at vi sto dårligere rusta til valgkampinnspurten enn det vi kommer til å gjøre. (Det forberedende arbeidet
har allerede begynt.) Eller at ledelsen i NKS i tida framover til
det ble fatta et vedtak måtte handle illegalt, på den måten at de ·
nødvendige tiltaka ble tatt som .om det var fatta vedtak. Illegalitet i det interne partiarbeidet er en farlig ~russel mot den demokratiske sentralismen, og en trussel mot NKS som kamporganisasjon.
Begge disse to alternativene ville ført til en svekkelse av NKS.
Videre vil den linja du star for i tillempinga av den demokratiske sentralismen i NKS, føre til alvorlig svekkelse av NKS. Du
hevder at du er for de n demokratiske sen~ralismen. Men på meg synes
det som om du er i·or at den skal være begrensa til særl~g skjerpa
forhold, dvs. skal gjelde for unntakene, og spørsmålet blir da om
du egentlig er for den demokratiske sentralismen?
Ett av argumen~en~ene dine mot vedtaket er at forståelsen for
den demokra tiske s entralismen er darli g blant medlemmene, særlig
blant nye. Dette er vel å kapitulere for de feilaktige ~deene disse
fo.Lka har . D e~ må bå de fattes vedtak som gJør lfKS til en bedre kamporganisas J on \og gjerne vedtak som sier klart hva vedtaket innebærer
for medlemmen-e, som de~te) og tas diskus jon med de som har ei feilaktig linje i spørsmålet. I trad med det t e tror jeg a~ et vedtak av
det slaget s om sentra.Lstyret na har 1·atta, som helt klart sier hva
linj a betyr for hvert enkelt medlem, bidrar til å styrke diskusjonene i laga. Hvis folk er uenig i deler eller hele linja på spørsmålet, vil dis se uenigheten e komme klarere fram når diskusjonen tar utgangspunkt i et slikt vedtak, enn om det ikke gjorde det.
Pga. tidsnød
fikk jeg bare kort tatt opp visse punkter i inn._
legget til "St"in" . Diskusjonen er så vi ktig at jeg synes den bør
fortsette i neste nr. av 4.MAI, og jeg utfordrer h , r med andre i organisasjonen som ent en er enig med meg eller med "S1.ein" til å
skrive .
Hilsen "Åse", Oslo.
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=====================================
HVA SKAL VI GJØRE MED KVINNEKAMPEN?

==~==================================

Den vårplanen som ble lagt fram i forrige nr. av avisa sie: i~gen
ting om dette. Vi er ikke uenig i vårplanen, mer: sa~er ~n pr~or~ter
ing mellom de underordna oppgavene, f.eks. arbe~det ~ Kv~nnefronten.
Videre ønsker vi å få endra på tidspunktet for IK-aksJonsuka (1016. mars). Den kommer rett etter ~innedagen S.mars, og det er verken kvinnedagen eller aksjonsuka tJent med. Ettersom ml-be~egelsen
vanskelig kan klare å få flytta på kvinnedagen, foreslår v~ at IKuka blir flytta en uke.
To jenter i Oslo.

e~~~~~~~~~æ~~~~~~~~~~~~ee~~~~~~~~~~~~~

STEMME

SV~

I sitt innlegg om å stemme SV på de stedene der RY
ikke stiller ved høstens kommunevalg, står "Gunnar" f'ra
HF/Oslo etter min mening på ei f'eilaktig linje. Det er i
hovedsak to grunner f'or dette:
For det f'ørste ser han ikke at statens klassekarakter
også f'år uttrykk gjennom de parlamentariske institusjonene.
Det er

~

slik at storting, f'ylkesting og kommunestyre er

hevet .!:!.!.!: klassemotsetningene i Norge! Tvert em, de er en
del av menopelkapitalens midler til å herske over arbeiderklassen og dens allierte. Deres hevedf'unksjon er å legitiklassediktaturet gjennom f'orskjellige vedtak, være

~

"sandpåstrøings-organer" f'or en politikk diktert ut i f'ra
kapitalens, og ikke f'olkets behov. Disse erganene er ikke
tilf'eldig utvikla, uavhengig av historia og klassemotsetningene. Monepolkap.s stat har med nødvendighet utvikla dem
f'er å

d~kke

til hevedmetsigelsen mellom arbeiderklassen og

deres allierte, og menopolborgerskapet. Gjennom dette har
monopelkapitalen og deres allierte i alle de små- og storborgerlige partiene, med DNA i spissen, klart å skape en
parlamentarisk illusjon om at vi lever i

et klasseløst sam-

f'unn, der alles interesser kan representeres gjennom deltakelse i valg til parlamentariske institusjoner.

Denne

illusjonen blir det etter min mening

vår viktigste oppgave å knuse gjennom den f'erestående valgkampen.

For det andre: spørsmålet om å stemme SV. Er det slik
at SV tilhører venstresida? Jeg mener nei.
SV har ei ref'ermistisk analyse av staten eg statsmakt&
hvor de konkluderer med at statsapparatet kan vinnes nettopp
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gjennom de parlamentariske institusjonene. De glemmer helt
at statsmakta i

siste instans hviler på voldsapparatet: hær

og politi. Mønopolkapitalen vil aldri bøye seg for ei valgurne l
SV har sabotert klassekampen i høst. Deres forsøk på
å føre streikekampene inn i

såkalt "ansvarlige" b8ller har

vært alvorlige tru sler mot arbeiderklassens kam.kraft.
Denne kapitulasjonslinja er ei dødslinje som er en kepi av
hva DNA har st å tt for i

over førti år, o g som SV legger opp

til, for å bli en samarbeidspartner til DNA.
SV er under alvorlig innflytelse av NKP eg tar følgelig klart stilling

~

den fascistiske supermakta Sovjet,

som også er ei imperialistisk trussel mot Norge. Å gi ei
stemme til et parti som stilltiende godkjenner at Sovjet
går imot ei utviding av den norske fiskerigrensa, eg driver
rovdrift utafor kysten; det er ikke å gi ei stemme til et
sosialistisk partil
Sjølsagt finnes det bra progressive SV-medlemmer og
-sympatisører, men for det første er den

~ruppa

klart i

mindretall (huRk hvor stor eppslt,ttning Kalheim fikk om 1.
mai-Gpplegget etter han hadde hatt møte på Blindern), eg
f'or det andre vil e ·i

stemme til SV-lokalt bli oppfatta som

ei støtte til SV-sentralt, og den venstre-sosialdemokratiske
linja de legger opp til.
Vår øppgave ved valget til køst en må nettopp være å
avsløre SVe klassesamarbeidslin.i e , d ere s "vens tre i f'o rm høyre i

i n nhold, " nette gjør vi i hoved s ak ved å b åde

fr e mme par ol e n e m boykett eg å o p p f ord re til å st e mme RV.
Vi må kj e mpe for v å r analyse a v st a ten og d e p a rlamentari ske i ns titusjonene. Å oppfordre t i l

å st emme SV er det

samme s o m å o ppfordr e til klassesamarbe i d!

"Roar"

Re daksjonen vil oppfordre andre med ei mening om
SV o g k ommunevalget til å skrive til

4. mai.
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Homofilidebatten:
AN A LYSER

MCTSIGE LSENE .

Ulf sier i no vember-nr . a v 4.MAI, at det eksisterer en motsige l. se
innen be vegelse n på sP0rsmålet om å disku tere årsakene t i l homofili.
Diskusjonen hittil bekrefter denne motsigelsen Mitt inntrykk er at
de homofile sj Øl (de som har deltatt i debatten) har en sterk tendens
til å undervurdere og unnv~ke sp ~ rsmål om årsakene til homofil.i. Jeg
mener at de med dette gj 0 r en alvorlig Politisk feil, og jeg skal
prØve å begrunne h v orfor
Mao tse Tung sier: "Vi står overfor to slags sosiale · motsigelser,
neml i g motsigelsene mellom oss og fienden og motsiegel.sene i f olket ·
sel v. Disse to slags motsigelser e r i s it t vesen h elt ulike ".
Mao sie r vi d ere a t motsigelsene innen f o l kets r ekke r er i kke-anta :.
g on istiske , o g at kv alitati vt forskj elli g e motsi ge l se r b a r e k an l Øses me d k va l i.tati vt f orskjellige me t oder . De t sis t e er"e t prin siPp
som marx is t- leninister må overholde strengt".
På sommerleirdiskusjonen (Østlande t ) i år ble årsaksdiskusjonen om
homofili a v feid På en (etter min mening) u kameratslig og til del.s
sekterisk måte. En veggavis med · "H vorfor er du heterofil.? - Hvordan
g j0r du det?'' etc. b l.e smelt opn som svar på de progressive og sunne
spØrsmål om hvo r for og hvordan (da i bet y dninga hvordan undertrykkes
homofile).
Jeg gjentar a t dette er progressive sP0 rsmål. Det er bra at folk
spØr hv o r f o r og h vordan når de står overfor saker de ikke sk j~ nner .
Derfor er ·det v iktig at v i som kommunister oppmuntrer o g g år i spis sen for å s vare p å sp~ rsmålene slik de v irkelig er, s var som kan l Øse
problemenE:: og gi folk et bedre utgangspunkt for å skj Ønne tingenes
egentlige vesen.
Lars skriver i desember-nr. (og andre som unnviker årsaksdiskusjon
en på dette spØrsmålet) har rett i at det ofte ligger en undertrykkende holdning bak spØrsmål om homofili. Men Lars må analYsere de sær
egenhetene som ti l enhver tid finnes i denne sp~ rrende hol .dninga. På
sommerleirene f.eks. befant Lars seg blant folk som stØtter de homofiles kamp mot undertrykking i dagens samfunn. Vi spØr ikke etter
årsakene til homofili for å avlede deres kamp, eller for å slippe å
gi dere stØtte. Vi spØr fordi vi v et lite om homofili, v i v et lite
konkret om undertrykkinga, v i vet lite om h va det vil si å være homofil (også den seksuelle sida).
Lars sier at motspØrsmål som " hv orda n er det å være hete r ofil" "h v ordan g j Ør dere det" (vegga vis oå sommerleiren) ofte b lir oppfatta
som en prov okasjon, fordi h etero f i 1 i io e r "naturlig" . Det er riktig
at sl i ke spØrsmål. f ungerer pro v oka t o r isk, o g hvorfor d et? Jo, fordi
en på et ærlig og kameratslig spØrsmål får et slag i ansiktet til
svar! Denne ho l d n inga fra dere homofile er farlig, dere l Øser motsigelsene med feilakt i g metode, fordi dere i kke har ana 1 y se r t karakteren
av denne motsigelsen. Dette er farlig fordi det spl.itter opP enheten
mellom folk som Ønsker å kjempe mot a 1 l u ndertrykking, o g så u nder t r ykking a v homofile!
·
Derfor: Gi kameratsl.ig svar på kamer a tsli g s pØ rsmål!
La enh eten i den kommun i stiske be vege l sen være u tgangspunktet for diskusjonen!
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