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OM FORSLAGET TIL STATUTTER FOR ML-GRUPPENE.

Koordinoringskomitoon for Oslo/Akershus sunder mod dette ut for-

slag til politisk plattform og statutter sum orjså innebærer at

do sosialistiske arbeids- og studiegrupper endrar navn t±1 d3årk--

i st	 iniibt-i.-4.ka aebeide4,cggIrptuclittippuppkral4gruppene) .

I arbeidet med forslagene har koordineringskomiteen lagt vokt

på følgende:

Gjennom massestudier i marxismon-leninismon-Mao Tsotungs

tenkning har gruppene hevet sitt ideologiske nivå.. Dotte må

kornmo til uttrykk i en politisk plattform som kan være rette-

snor i det videre arbeidet.

Gjennom studier og praktisk arbeid har gruppene lagt grunn-

lag for, og innsott nedvendigheten av, en organisatorisk styrking

av gruppene, og at prinsippet fur dun u rgon'intc)riski2 styrkinga

må være den demokratiske sentr-lismon.

Det målbevisste arbeide for å sty rke eruppene ideologisk og

organisatorisk og retningen i dette arbeidet, markeres ved at

gruppene endrer nevn til.ML-g•uppone.

Gruppene er en del av don marxistisk-leninistiske bevegelsen.

Politisk plattform og vedtokter må klart markere dette, samtidig

som do gjenspeiler don fase av utviklinga som ML-gruppene or inne

i.

I tida fram til landskonferansen 14.-15. mars md do sosialistiske

arbeids- og studiegruppene underkaste forslagene grundig debatt og

kritikk. Minst to motor må avsettes til dette formålet. Endrings-

forslag må være skrift noe ug begrunnete og ber være innkommet til
Koordimoringskomituen innen onsdag 11. mars.• •

for Koordineringskomiteen fer Oslo/Akershus

Torstein	 n(form.)
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P OLITISK PLATTFO

:::12.s2=nnlar, opi ^1 lsettin z.

: .:arrist-leninistiske arbei2Ls- of stuCierup-fer(i'l -gruppeile) er

ei revolusjonær klasseauporganisasjon søk' arbeier for å styrte

noilo:olapitlens	 .gjen:lon	 sosialistisk

revolusjon;	 for å o pprette og : r onsJli-ere sosialis,en

under proletariatets .:i:.:tatur 	 det !,(lasselose,	 1:onnunistisl:e

saufunn som det endelige uål. -)ette er i saias var ned de vir-

keliu,e interessene til arbeierlassen og de breie lag av folket.

UL- :;cuppene	 Tsetungs ten-:ving

son sitt te'T	 etiske grunnlag og rettesnor. iao Tsetungs

ten_min er narxis-en-leinis,:en i den e}o1.:-en da i:aperialislien
o

g:3.r not sitt totale saurlen -Oru. o `;fram not en

verdeuso.si2eLnen;:e seier.

HL-gruppene tar C,e1 i arbet or opprettinga av et re-

volusjonært	 -uunistisk parti grunna AL	 narxisen-leninisen-

ao Tsetanrs tenkning i -,?orge. Uten sitt revolusjonære parti

sou er av uarxist-leninistisk type, uten sin hiilitante fortropp

sauensatt av arbeiderklassens nest freriskr.cdne elementer,

kan ikke arbeiderklassen i. Norge styrte nonoÏt olka)italens dik-

tatur og o:?prette sitt .eget.

UL-gruppene vil ulider bygginga' av det konnunistiske_partiet

forene seg ned andre revolusjon re Lzw.„Junister, lor når

er op2retta t stille : seg under en felles. leLelse.

.olearisk,.'r	 	 internrtsow.lis e.

-3osic,1is2en _an ,L'sist vinne	 endelig seier	 11-.''br 1:-.ait'alisuen i

verdensuålesto k. 	inperi fisilen.t er _must.	 Inperialis;en, leda av

hers:.:erklassen i USA o c.;	 sovjets	 sou

er fiende nr.	 1 til •Ale vertens	 _en sovjetsko Ters per

ken har :.or lengst fo .2rå,t sosialisuen	 gjør elles

UGG'-L2perialisuen i å bekjempe folkets Kina og Albania, under-

trykke fol ...:ene	 i sine egne	 land,	 follene	 i de landa de kontrol-

lerer og Le ilsjonale frigjørinsbevegelsene i Asia, Afrika  og

-Jatin-Anerika.
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Over hele verden reiser folkene seg til stadig hardere kamp

mot imperalismens utbytting og undertrykking. Den seierrike folke-

krigen i Vietnam,det palestinske folks frigjøringskamp og opp-

svinget i den kamp frigjøringsbeveglsene i Asia, Afrika og Latin-

Amerika fører, viser tydelig at verdens folk har slått inn på

den veien der de kinesiske og albanske folk i dag fører an.

Dette innvarsler imperalismens endelige nederlag.

Folket i Kina Og Albania står som lysende eksempler for undertrykk-

te ialle land.'Lederne av KØ og APA har frigjort seg fra impera-

lismen og gjennomført en sosialistisk revolusjon og bygger nå

sosialismen under proletariatets demokratiske diktatur. KKP og APA

står idag i spissen for verdens marxist-leninistiske bevegelse, og det

er enhver revolusjonærs plikt å støtte folkets Kina og Albania, og

trekke lærdom av den kamp KKP og APA fører.

Samtidig med det oppsvinget i de undertrykte folkenes kamp mot imp-

eralismen skjerpes klassemotsetningene innafor de imperalistiske landa.

I USA og de andre momopoikapitaiistiske landa går arbeider klassen
og de breie lag av folket til stadig mer omfattende streiker og

andre aksjoner retta mot utbytterne.I de tidligere sosialistiske

og folkedemokratiske landa vokser motstanden mot herskerklikken i ...

Kreml, som har innført byråkratkapitaxlismen i Sovjet, utøver et

borgerlig diktatur over det arbeidende folket og fører en imperalist-

isk politikk. Et betydelig uttrykk for det almene oppsvinget i den

internasjonale klassekampen, er framgangen for den marxist-lenin-

istiske bevegelsen over hele verdenDette viser at arbeiderklassens

mest framskredne elementer organiserer seg for å kunne lede den videre

kampen fram til seier.

,3. Klassekampen i Norge
Den norske monopolkapitalen er alliert med, intgrert i dg avhengig

av den internasjonale monopolkapitalen, dvs. imperalismen. I sin

kamp mot monopolkapitalen har derfOr folket i Norge felles interes-

ser med verdens folk i kampen mot imperalisme ,revisjonisme og reak-

sjon. Solidaritet med frigjøringsbevegelsene og kamp for nasjonal

sjølstendighet er derfor et uttrykk for en del av den kamp den

norske arbeiderklassen fører mot monopolkapitalen.

Den herskende klassen i Norge eierne og Forvalterne av monopolkapi-

talen, dvs. de som bestemmer over produksjonen, har den fulle råde-

rett over kapitalen og tar de økonomiske beslutningene.
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alistiske revolusjonen,. sovi bare kan, seire	 hovcdstotet rettes

bo:egerlic:ee ',..:1;:ssestaten for 	 knuse	 de-el	 erstat .= len, •
stat, tlrole riat,:ts di'L-tatur.

•

. s . !:,1etneklassens Lerredøpue baser9r seg på u-l.bytting av ar-

beiderklassen	 dq breie	 ->.v folket. *Den all:-Ienne krisa i
. 	 •

,':e4rer. i No,r6e, so,i, i andre land, til at ut-

hyttingaintensiveres. :.)ette er ponopoliLzapitalens .2orsok på

å lmse krisa jjennou å velte st p,dir- st=e byrder over på det

arbeidende folket.,

iiåde for Å kunne øke 'utbyttinga og for':å kunne undertrykke.

den st-=adi sterkere Llotstnnd dette avler i arbeiderklassen,

br- ker Je'n herskende . klaSsn sitt redskap staten til 	 opp-

rettholsle sitt diktatur over 'folket. Sbui en =ølge,av ,dette

utvikler flapitalis: . ,?'n i "'Torg° seg- i retning

ka,Atnlisme.

Gjenno, sitt grep ou st :ten	 L.onOpOlka-,3it:l'en det

volusapparat sou skal sikre det borgerlige diktturet. Væpnet

politi og ,ilitæret er borgersk4ets våpen uot !=)leerklnssen

Qg andre progressive lag av folket.

.:,.ris, i kapitalis±en, eie økt -4tbytting og 	 undertrykkulse,•
vil ue-nodvolichet reise ara-Jiderk.lassen til 	 for den sosi-

,	 _	 _,•••
ArOerlassens novedfiede . er	 (.:› den bor-

. •
ger'Ilge'klasSeStaten..	 f,Jr en.. seierrik -arr Lot

borddriktnturet er yrt	 kr•.:dter sukr	 s-Aitter

arbeirkinSSen,	 o,(;.venstresosiå.deokrati2;t,

og bekjenpes. I irore"har høyresosie:4-okratiet — DK4

vert Lonopolkapitalens og ilnperi ,-,lisnens agenter i -arbeider-

bvegelsen. Venstresosi.lceokriet — SF og =-1ecUsen —

er kraZtløse talsrienn ror en refor!_listisk 	 revisjonistisk

op:;ortunisr:e..,eres politiske 	 linje pts riller seg bare pa

uvesont.li(Je punkter :fra .høyresesi-	 :otiet og j..,ner

obj -elAivt d'e,.sau e interessene.

for hyre— c;-d'venstresosiaIdel .lokr-tiet er at . de til-

slører st=atens kl ss jkarakter..Felles er også deresinbitte

uot	 vb sene •inn..1.ytlso i arbeiderklas-

sen. :e	 er ikke bare u-,,,ukelige . re(.1skaper :or proletP,rir-Itets

interesser, uen bekji•per aktivt de eneste so er istand til å

tjene arjeid2rklssen og .1'ed2dits•kap.
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4. Arbeiderklassdn trenger et revolusjonært kommunistisk parti.

Den allmene krisa i kapitalismen og oppsvinget i klassekampen

gjør det tydelig at arbeiderklassen trenger en organisert ledelse.

Dette er det objektive grunnlaget for det revolusjonære kommu-

nistiske partiet.

h
Dette partiet må, for virkelig å kunne spille rollen som arbeider-

.
klassens fortropp, bestå av de mest fram4kedne elementer iprOl-

tariatet og såleies være en kraftig, enhetlig og ledende kamp-

organisasjon som har evnen til å lede proletariatet og de revo-

lusjonære massene i kampen mot klassefienden.Bare dette partiet

vil være i stand til å fraviste sosialdemokratiets dets forræciE„r-

iske makt over arbeiderklassen og gjennom sin egen revolusjonære

praksis vinne det aebeidende folks tillit slik at massene setter

sine krefter inn i kampen for den sosialistiske revolusjon under

partiets ledelse.

Det kommunistiske partiet må skapes i kamp mot reformismen,

revisjonismen og opportunismen i arbeiderbevegelsen. Høyre-sosill-

demokratiet-DNA-har forlengst avslørt seg som fiender av sosial-

ismen og arbeiderklassen, og gjennon sin kontroll over parti og

LO-apparat er det blitt en del av borgerskapet. SF og NKP-ledelsen

avsporer arbeiderklassens kamp ved å spre illusjoner om en frede-

lig, parlamentarisk vei til sosialismen og benekter nødvendig-

heten av proletariatets diktatur. Derfor er venstresosialdemo-

kratiet den taktiske hovedfienden under arbeidet med å bygge opp

dette kommunistiske partiet. Forutsetninga for den ideologiske

kampen mot borgerlige ideer i arbeiderbevegelsen og våre egne

rekkerer at den idologiske fostringa, marxismen-leninismen-Mao

Tsetungs tenkning settes isentrum.Samtidig må den marxist-lenin-

istiske bevegelsen herdes gjennom kamp mot klassefienden.

Ml-gruppene utgjør bare en av kildene til det framtidige partiet.

SUF(m1), som på sitt 6. landsmøte stilte seg fullt og helt på
marxismen-leninismen-Mao Tsetungstenkning, og som i dag utgjør

den sterkeste og best organiserte del av den marxist-leninistiske

igil#

bevegelsen er en annen av disse kildene. Det samme gjelder maryi

leninistene i NKP som reiser kamp mot den revisjonistiske lede __,

klikken i IsheiPtiet. Den fjerde kilden for partiet, den kilden som

til sist vil bli den største, er de revolusjonære og foreløpig

uorganiserte massene.
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ML-gruppenes nærmeste zirbeidsoppgaver er å styrke . 'seg politiskog

• n •,

organisatorisk.Studier i arbeiderklassens revolusjonære teori er den
- 	.

interne hovedoppgaven.Propaganda og agitasjon er den eksterne

'hovedoppgaven,med særlig vekt på arbeidet med , å lage og å spre

den marxist-leninistiske bevegelsens auis,Klassekampen.Ved

tilempe en demokratisk,sentralistisk arbeidsstil blir ML-gruppene

i stand til å løse disse opgavene ' på en bedre oq riktigere måte

ocl, ta på seg større oppeaver i det partibyggende arbeidet.

Dette innebærer at ML-gruppene tar opp nye medlemmer fra den mest

fremskrodne delen av arbeiderklassen og erfarne kadre fra SUF(m1).

Dessuten at samarbeidet med de andre delene av den marxist-

leninistiske bevegelsen styrkes og utvides.Målet for dette arbeidet

er på kortere sikt å sveise disse kreftene sammen i en organisasjon9

det kommunistiske forbundet,som neste skritt på veien mot det

revolusjonære kommunistiske partiet.

0:1's
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ANDRE KAPITEL

VEDTEK TER

MEDLEMSSKAP

Enhver kan bli medlem i Marxist-leninistiske arbeids- og stu-

diegrupper (ML-gruppene) dersom han stiller seg på gruppenes

politiske plattform, viser at hen godtar plikten til aktivt
srbbid i en grunnorganisasjon, godtar ML-gruppenes kollektive

disiplin, felger do retningslinjer sentralt landsutvalg (SL)

utarbeider i nær kontakt med grunnorganise.sjonene og betaler

medlemskontingenten.

Scknader om medlemsskap skal komme enkeltvis og må rettes til

styret i en gruppe. Styrets innstilling legges fram for med-

lemsmLJtet som tar av g jorolson. I tvilstilfoller skal sokna-

den legges fram for nærmeste overordnete organ.

§ 3. Medlemmer av ML-gruppene har rett og plikt til

Å•Istudere mor*ismBn-leninismen-Mao Tsetungs tenkning på

skapende vis, i samband med praksis og i samsvar med opp-

legget for enhetsstudier i den marxist-leninistiske beve-

gelsen i Norge.

A arbeide etter masselinja og ut fra parolen em å tjene

folket, for det store flertallet av det norske folks og

verdens folks interesser.

Å forene seg med det arbeidende folket og slå retter i ar-

beiderklassen, aldri isolere seg eller stille s p e utenfoz.

arbeiderklassens kamp.

Kjempe mot feilaktige oppfatninger og holde gruppene rein©

for opportunisme, reformisme og revisjonisme.

E) Ådelta i intern debatt og demokratiske avgj;irelser for å

fastsette ML-gruppenes linje på do enkelte områdene,sorge

for at debatten holdes innen gruppene og utad lojalt

sette i verk ML-gruppenes vedtak.

A beskytte ML-gruppone,medlemmene og sympatiserer,ved å .,

bygge opp et sterkt forsvar mot do organisasjoner klasse-

fienden bruker mot don marxist-leninistiske bevegelsen,

f.eks. sikkerhetspolitiet.

Å være dristige mod kritikk og sjølkritikk.Kritikk og

sjølkritikk må dreie seg om vesentlige ting,den må ha

politisk siktemål,dvs.ha som formål å rette på politiske

og organisatoriske feil,og den må fremføres på en kamer-

atslig måte.
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4. Når medlemmer bryter den kollektive disiplinen,bryter'vodtek1.91111111
og de retningslinjer som er bindende for medlommmer av ML-

gruppene (§3),elik at det på alvorlig via skader arbeider-

klessen,don marxist-loninistisko bevogolson og ML-gruppono,

må styret i don gruppe vedkommende tilhører ta dotte opp til

allmen kritikk i gruppeattor en nøye vurdering ev bruddots

grovhet,vedkommondos vilje d'g'dvne til sjølkritikk - Og endre

forhold Skal gruppe treffe do nødvendige' dieiplinere
- advereol,sueponajon fra tillitevorti,suepenajon fri ML-

.
ruppono - gjennom flortelievodtek'og eiter et den det gjelde
r her fått heve til å forsvara ieg.Et medlem som or suepen-

dart fra ML-gruppene mister ellbJmodlomerottighetor.SOspen-

sjefen skal rapporteres til SL og tas opp på landsmøtet,'

hvor suspensjonen ken . opphovoe eller omgjøroe til okeklusjon.

Medlemmer som ikke makter å utvikle seg politisk og fjerner

seg fra det politiske grunnlaget for ML-gruppone f ollor som

blir politisk sløve og peaeivo,bør overtaloe til å forlate

ML-gruppone og ovehtuollt fortsette å støttegruppene som

sympatiserer.Modlommor som trass i gjentatte oppfordringar

ikko betaler kontingent, skal ansees som utmeldte.

Alle slags opplagte agenter og overleporo skal rankt renskes

ut fra ML•gruppone og ikke slippoe inn i rokkene igjen.

TREDJE KAPITEL

Prinsipper for ML-gupponee organisering.
§5. Prinsippet for mL-grupponoo organisering er don domokretiske

sontrelismon.Dotto prinsippet må tillempea i takt med havning

en av det ideologiske og politiske nivå' i•gruppone.Ledende

organer på alle plan blir valgt gjennom demokratisk råd-

elagning.ML-gruppane må som helhet målbevisst arbeide for on

gjennomført diaiplin,dor don enkelte er underordnet orgenisa-

sjonon,mindrotallet underordnet flortallet,levero organer

undorordnet høyero orgenor og ML-gruppono som helhet or under

-ordnot sentralt landeutvalg.

I beetebolsone for å tillompo don domokretisko sontrelismon

må medlemmene -verne ML-gruppono mot to skedoligo avvik.

Ultradumokretismon som skyldes levningor ev småborgerlig
ideologi og som frakjennnor do lodondo organor deres sentrale

rolle og eaboteror arbeidet for on gjennomført disiplin.

Den byråkratisko sontallemon eom . skyldes restar av borger-
lig-byråkratiek,tankogang og som . skaper avstand mellom
ledelsen og meesono og som hindrer utviklinga av et sterkt

domokrati.Av disse to avviken° representerer ultrodomokre
tismon don største faren i ML-gruppene på dat mit/munde stediot.
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1Jeende organer i l'I-F:ruppene på alle plan skal re,:elLiessig

rap2ortere on sitt arb .ide på landsoter, distriktsnoter og

:»ledlensLøter. :e skal o;:s . , 15-5 aririen ::åte	 un verrette

on vdtak, retningslinjer og, andre nyheter sou har betyning

for deres arbeid.	 verke seg hva nissene sier,

lytte til i . :.ec;:leuL,nes ,ening og go„ 4.ta deres	 overvåking.

1“):.-rekt cjenno;24_:orin 	 av disse organisatoriske prini7/),ne
er av enig	 aktive

Ledlew:en	 rett til å kritis_re	 or; aner og

ledende	 .5. alle	 )1au	 legge fra:•. forslag for

nz:dieu son er uunij i	 lokale vedtak k..?,n res,rv.ru sin nening

og legge s.,,J:a IraD k)r sentralt lanc.sutv::1g. 	 .Jet er vil:tig å

skape en Jolitis:: situasjon (,:er 	 sentralis:-:e og

disiplin,	 e disiplin og fritet, både enhetli:	 vilje

personlig initiativ.

..icsistensen	 V egne t r p er innen-lor ML-ru2pene son kjellper ;lot

1.1J-grup-(3enes	 linje	 og oprettz:r sine egne :-contkter i 1.11-

grup)ene på tvers	 v de vanlige 2orbinelscslinjer og or:aner,

ur et u trykk for fr,,,::sj3;lis:/e. I arbci,',Lt ned å tillenpe

(-'en de.okratisu sentralis:len å 	 fr,..sjonisue avslores,

::tritist res ok;	 pes ned 	 hard ;land.	 tilslore	 og unc',ers

uenighet ned	 :,olitise linje	 også et utLrykk !or

og kan bare gi u,rob= for fraksjouise.

Llle gruanJrzanisasjoner 	 enkeltu;:le,-:1:er i L-:-rup-fune son

arbeider på klasseka-pens	 forskjellige fronter,	 godta

i: ,-gruppenes	 lederskap i	 -.11u s l)ors:M. Bare ved en onse-

kvent tille_pin av dette	 ,::. insip)et kan det si.capes enhet

og s.gkraft i ute--ru)penes

6 :_,-,:ru:?7enes	 hoyeste or,-;a:- er 1=ds:,3tet,	 klette

sitter sa,det,	 sentralt aln,Lsutval:-.; soL, law,s;iotet Tiar valgt.

s ;)„,-,--rup3enes	 lee ende or ;:aner i distrikter c r ,:,et finnes di-

stril:tsoisasjoner er	 s istriksotet og

nut velger. :Jet ledende organ i _;i-unnorganisasjonen er nedlens-

uøtet og det styret det velger.

Landsuciter, distriktsnoter oL- r, nedlz,LsrioLer innkalles av ii1,-

, ruppenes styrer på deres eget plan. ?L'il	 lands:oter og di-

sLrLktsriAer velger f:ruano-:wnisasjonene	 _,,legater ned stenne-

rett i forhold til Liedle: , stall og innLtalt kontingent til

sentralt landsutval.

2gf 7 Styr,ne i 1:J-ruppene	 alle -lan skal orr,,;:lisres ut fra

prinsbpene fer	 ledelse,..nær tilknytning til Ilassene
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o: enkel og effektiv 02?byr7,-::ing. Styre ki .nstitu . rer ser; sjol

o . velgL.r	 adr e	 tillisenn, inst

studieleer, kasse:er	 nnsvar1ir	 or s2rnin,- . av agita—

sjo-2s—

./=:.11e styrer skal	 stu;'; re	 r:dsLlen—leniisen—Lao .::setuwf:s

te/liming 2å skiende vis	 o i sat :uland	 c.',eres

111—(;rupnenes sentrale .)rganer.

.2gf 8 .vunc:',scltet	 1 innkalles hvert	 srlige tilfeller
sentralt -i.ndsutvalg innkalle det tidlir:ere. Lan ,:Lstiotet skal
ellers inn1-alles	 grunnorganissjoner sorl representerer

inst 1/3 av.	r13.-,3penes	 ::rever 2et.

P,'.)-f 9 Sentralt lanr.Isutvalg skal velges blant 1:1J—ruppenes

Liest franskredne, f lit li o og er-2arne.rledleler. Let &,:al
en :est	 kraftfull og

effektiv ilåt° innafor den rame so:1 MIJ—rup2enes statutter
og lanc',sot_ts vedtak setter.

Sentralt lawlsutvalg konstituerer ser; sjol, 	 ger foruann
og andre n (":venige

landsutval i .: ..ypprettte'særlige	 so	 seg
av .1fl ei.c l,et 	 spsielle	 er, ..Eks. sLolering, 2resse,

areid.	 str	 ,Jverfor
lan.sutvlg Sen igjen står ansvarli over or
x

le 1. er det	 finnes Frl..t.ila i2; t.or (let, oLyiorettes _istriktsutvalg
for i ;:1,	 uppene..J.pprAteisen	 jistriktsutval;; skal odkjnnes

av s ntralt lansutvalg og er underordnet dette.

1;istriktsutvets () .)2 gave er å lede or;	 arbuiet	 i

Cjstriktet	 LL—LTrulYo(:nos linje, landsotets
ved tak og retniii;-slinjer fra sentralt lan;:sutvalg.,

	

tv q1,:et —å i ,istrikter L.d store nvstrIvi(ter bes 	 av
nedle-:er son arbeider	 st :u.

x.JJersolu	 3olitiske o7 organis.atol'iske op' 2: ,:avene tilsier det,
kan sentralt 1.e.udsutv1L, su;lere sec,, sjol. Slik suy3lerin: . sl,m1
godkjennes  av lands::iøtet.
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LSJETTE KAPITTEL.
Grunnorganisasjoneno.

.§11. loskake ml-grupper opprettes i bostedsområder,
på arbeidsplasser9ller andre stoder,der det er poli,

tisk og praktisk grunnlag for det og der den revolu-

sjonære kampen kreverdet.

Lokale ml-grupper må være organisatorisk og politisk

sterke nok til å klare å'drive arbeidet etter de vedtak

ml-gruppene fatter og do rettningslinjer et sentralt

landsutvalg utarbeider. Dotte betyr at do må ha krefter

nok til å utføre det viktigste av det nødvendigste

arbeidet når det gjelder studier,spredning av marx-

sist-leninistenes presse og flygeblad, anvende det in-

terne og eksterne materiell som SL ellers sprer til

gruppene, innbetale kontingent, betale materiell og gi

annen økonomisk støtte til ml-gruppene.

Lokale ml-grupper kan bare opprettes etter godkjenning

fra sentralt landsutvalg og må bestå av personer som
enkeltvis fyller kravene til rnedlemskap.SL kan trekke

godkjenning av en gruppe tilbake.En slik beslutning må

endelig godkjennes av landsmøtet.

Grupper skal velge styre en gang i året på medlemsmøtet.

I særlige tilfeller kan styret utsette årsmøtet eller

innkalle det tidligere.Årsmøte skal holdes dersom minst

1/3 av medlemmene krever det.

§ 12. Lokale ml-grupper må målbevisst arbeide for å til-

egne seg marksismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning

og sette den t i livet på alle områder. Dette vil si å

fremme sammensveisinga av korrekt teori med korrekt

praksis.

Lokale ml-grupper skal gjøre . det som er mulig for å

sikre seg mot klassefiondens organer og de skal øve kri-

tikk og sjølkritikk. Deres viktigste oppgaver er:

1) Å lede medlemmene isstudier og, skapende anvendelde.

av marxismen-leninismen-Mao Tsetungs Tenkning i-sam- e

d,d'ar• *led (5tpltIggåt fôr enhåffiestudier for den marxist- 
ds

leninistiske bevegelsen.

2)Å sette ml-gruppenes politikk ut i praksis, følge
vedtak og rettningslinjer og utføre do oppdrag ml-

gruppene pålegger dem.
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Å spre propaganda og agitasjon forMarxismen-lenin-

ismen-Mao Tsetungs Tenkning,og ml-gruppenes politikk

mot revisjonismen, reformismen og alle borgerlige ten-

denser i arbeiderklassen.

Å opprettholde nær forbindelse med massene, stadig

lytte til deres meninger og krav, å driye en , aktiv
.

ideologisk kamp innenfor ml-gruppene, slik at organi-

sasjonen holder seg aktiv og livskraftig.

Å ta del idet arbeidende folkets kamp mot klasse-

fienden på det lokale plan-, t, og etter evne arbeide

aktivt i fronter og masseorganisasjoner der.

Å ta opp nye medlemmer, opprettholde ml-gruppenes

disiplin og stadig konsolidere gruppa.

For å kunne løse disse oppgavene best mulig, må de

lokale ml-gruppenu styrke og utvide samarbeidet med

marxist-leninister i andro organisasjoner og grupper.

SJUENDE Kapittel,:

Forholdet til andre organisasjoner.

13. I de tilfeller der det er i samsvar med masselinja

og proletariatets interesser, må ml-grppene delta i

andre (ikke marxistisk-lenininistiske) organisasjoner:

Anti-imperalistiske enhetsfronter, interossekampgrupper,

politiske fora osv. Medlemskap i andre organisasjoner

skal alltid godkjennes av gruppestyret eller annet

ledende organ. Det samme gjelder deltakelse i andre

politiske utvalg, komiteer o.l

M-l-gruppene;-skal i fronter-og inaeseoranisas tjaler e

allt-±drilmtre i samsvar med masselinja, på en klar måte

representere marxist-leninistene i kampen og føre fram

ideene for en riktig ledelse av den.

§ 14) Ml-gruppenes arbeid iandre organisasjoner skal -
•

være organisert i samsvar med den demokratiske sentral-

ismemens prinsipper. Der flere marxist-leninistar ar-

beider sammen, skal medlemmene av ml-gruppene delta i en

Marxist-leninistisk fraksjon. Fraksjonen skal ha en valgt

ledelse og skal studere marxismen-leninismen- Mao Tse

Tungs tenkning på en skapende måte i samband med sitt

arbeid.Fraksjonen er underlagt politiske rattningslinjer

fastlagt av ml- gruppene.,. 	 i samarbeid med den øvrige

delen 'av den Marxist-leninistiskr bevegelsen. «I^ sitt frak-

sjonsarbeid er medlemmene av ml-gruppene politisk an-

svarlig Ovenfdr"mI-gruppene-.
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STUDIEPLAN TIL FORSLAGET TIL STATUTTER FOR ML-GRUPPENE. 

Forslaget til politisk plattform.
.

For at studiene av forslåget til statutter for arbeids-

og studiegruppene skal bli så gode som mulig, har Ko.kom.

for Oslo/A utarbeideet et felles studieopplegg.

Når det gjelder den første delen, den politiske platt-

formen,har,Ko.kom. fumnet det uriktig å sette opp et

detaljert opplegg med mange spørsmål. Gruppelederne bør

her legge opp studiene etter sitt kjennskap til gruppa ,

og forsøke å samle diskusjonen omkring de punktene som

det er viktigst å få tatt opp i gruppa. I denne forbin-

delse bør gruppelederne trekke erfaringer fra gruppas

'arbeid med grunnsirkelen. Vi har likevel satt opp et par

punkter vi mener må stå sentralt i studiet av den poli-

tiske plattformen:

I forslaget til den politiske plattformen står det:

"SF og NKP-ledelsen avsporer arbeiderklassens kamp ved å

spre illusjon om en fredelig, parlamentarisk overgang til

sosialismen, og benekte nødvendigheten av proletariatets

diktatur. Derfor er venstresosialdemokratiet . den taktiske

hovedfienden under arbeidet med å bygge det kommunistiske

partiet."

Drøft dette.

"Klassekampen" er ML bevegelsens eksterne avis. Drelft

den rollen "Klassekampen" spiller i det partibyggende

arbeidet, både med tanke på arbeidet med å lage avisa .,

og spredning av avisa.

3) Hvorfor er det kommunistiske forbundet en nødvendig

etappe på veien mot det kommunistiske partiet?

Drøft dette, samt ML-gruppenes rolle i arbeidet med å skape

det kommunistiske forbundet.
•

Forslaget til vedtekter. 

Når det gjelder forslaget til vedtekter, har det vært let-

tere å trekke ut hovedpunkter som a lle gruppene kan ha be-

hov for .å diskutere. Derfor bør gruppene følge Ko.komls
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studieopplegg . lier, Vi:harlagtvekt på at diskusjonen

bør dreve seg om det politske innholdet i forslaget,

snarere enn om spesifikke formuleringer o.l. For å sikre

en slik politisk diskusjo4. har vi satt opp en rekke si-,
tater fra formann Mao som må studeres grundig i samband

med forslaget til vedtekter.

I forslaget til vedtekter § 5 står det at prinsippet
med demokratisk sentralisme "må tillempes i takt med

hevingen av det ideologiske og poltiske nivå i gruppene".

Hva er det spesielt viktig å 	 .3 legge vekt på i den

nåværende fasen av gruppenes utvikling?

Sitat s.282 (I folkets rekker) og s.127 (Organisatorisk)

Hvorfor er det nødvendig å styrke sentralismen i grup-

pene? Drøft hvordan dette kan tillempes i praksis, både

i gruppa og i organisasjonen som helhet.

Sitat s.283 (Det er nødvendig)

I forslaget til vedtekter står det: "Alle grunnorgani-

sasjoner og enkeltmedlemmer i ML-gruppene som arbeider på

kassekampens furskjelige fronter må godta ML-gruppenes,

lederskap i alle spørsmål". Drøft hva dette innebærer i

praksis, spesielt når de gjeldår arbeid i andre organi-

sjoher.

Drøft forskjellen mellom det indre demokratiet i en

kommunistisk organisasjon og "demokratiet" i en organisa-

sjon av typen SF, Hvordan kan det indre demokratiet i

gruppene styrkes?

Sitat s.178 (I den nåværende), s.179 (Enhver må) og s.180
(Både i hæren)

Ultrademokratisme og byråkratisk sen
t
ralisme er begge

forvrengninger av den demokratiske sentralismen. Finn eks-

empler på disse tendensene, og drøft hvordan de skader den

kommunistiske organisasjonen,

Sitat .180 (På teoriens)

Hvorfor er det et uttrykk for fraksjonisme å tilsløre

og underslå uenighet med ML-gruppenes politiske linje?
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Sitat s.178 ( I den nåværende) og s.179 ( Enhver må)

På side 294 i sitatboka sier formann Mao: "Kritikk.,.---_...

innenfor partiet er et våpen som tjener til å konsoli-

dere partiets organisasjon og heve dets kampevne".

Drøft hvordan kritikk og sjølkritikk kan tillemper inna-

for gruppene slik at den tjener dette formålet.

Sitat s.288 ( Og enda et), s.293 ( Når det gjelder) og

s.294 ( Kritikk innenfor)

Formann Mao sier ( Lin Piaos beretning s.41):*Et pro-

letarisk parti må også kvitte seg med det som er dårlig

og ta inn det som er friskt, for bare på denne måten kan

det være fullt ut livskraftig". Diskuter dette i samband

med siste avsnitt i § 4 i forslaget til vedtekter.

Sitat 8.41 i Lin Piaos beretning ( Et menneske)

Hva vil det si å arbeide etter masselinja? Diskuter

de viktigste avvika fra masselinja. Drøft også konkret
hvordan gruppas politiske arbeid bør drives for å være

i samsvar med masselirija.

Sitat s.5 (Politikken - er), 6.137 (Skal en kunne), s.140

(Kommandering), s.142 (I hele vårt), s.303 (Vi kommuni-

ster må ha), s.304 (Kommunister må aldri) og s.305

(Kommunister må høre). 	 I

Det er nødvendig å trygge ML-gruppenes sikkerhet.

Men i dette arbeidet må vi aldri fjerne oss fra masse-

linja. Drøft hva dette betyr i praksis.

 

i
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GRUNNSTUDIENE ETTER GRUNNSIRKELEN. 

Medlemmene av de sosialistiske arbeids- og studiegruppene
har begynt å etterlyse studiemateriale når nå alle grup-
pene har gjennomgått s	 :	 grunnsirkelen i marxis- -
men-leninismen-Mao-tse-tungs tekning utgitt av SOR. Grup-
pene kommer i ukene fram til landskonferansen til å stu-
dere de forslaga til politisk plattfarm og vedtekter som
skal drøftes der, og som det er laga studieopplegg til i
dette nummeret av Tjen Folket.
Nå er SOR i gang med å gi utsupplerende materiale til
grunnsirkelen, etter de erfaringene som er samla inh i
de delene av den marxist-leninistiske bevegelsen der
grunnsirkelen har vært brukt. Det er viktig at de sosia-
listiske arbeids- og studiegruppene også studerer nøye
de emnene som nå blir tatt opp, både fordi de er nødven-
dine tillegggtil grunnsirkelen, 	 og for å sveise alle
delene av den marxist-leninistiske bevegelsen i Norge
sammen ved enhetlige studier. Dette er en oversikt over
hva tilleggene til grunnsirkelen kommer til å innholde.

Hva skal vi studere? 

"Et parti som leder en stor revolusjonær bevegelse, kan
ikke vinne seier uten å beherske den revolusjonære teori,
uten å være i besittelse av kunnskaper i historie, tten
grundig forståelse av den praktiske bevegelsen". (Sitat-
boka s.4)
Utviklinga i den norske arbeiderbevegelsen gir oss flere
eksempler på hvordan det går med de partier som skal del-
ta på arbeidernes side i klassekampen dersom medlemmene
ikke har grundig kjennnskap til den vitenskapelige sosia-
lismen og driver kontinuerlige studier. Studiearbeidet
henger altså nøye sammen med arbeidet med å bygge opp det
kommunistiske partiet.
"Arbeidet med sikte på å få et fast grep på den ideolo-
giske fostringen er nøkkelleddet når det gjelder å få
sveidet hele vårt parti sammen til partiets veldige
politiske kamp. Løser ikke partiet denne oppgaven, vil
det heller ikke kunne løse noen av sine politiske opp-
gaver". (Sitatboka s.156)
Akkurat i den situasjonen vi er i i dag, når klasse-
kampen skjerpes på alle fronter og vi ser et tydelig
oppsving i den revolusjonære bevegelsen, har vi sjøl-
sagt også spesiell stor tilgang på alle slags borger-
lige opportunistsom forsøker å vende arbeiderklas-
sens kamp i ufarlige retninger. De progressive og mest
framskredne elementene i proletariatet blir "tilbudt"
en hel rekke ideologier. Borgerskapet bruker ikke bare
rein undertrykking, de har også sine agenter i arbeider-
bevegelsen. Derfor har marxist-leninistene en særlig star
og krevende oppgave:å konsolidere det revolusjonære opp-
svinget gjennom styrking av de kommunistiske organisa-
sjonene og lede don voskende kampen på riktig måte.
"Mao tse-tungs tenkning er marxismen-leninismen i den
epoke da imperialismen går sitt fullstendige sammenbrudd
i møte, og da sosialismen skrider fram mot en verdens-
omfattende seier" (Sitatboka s.I)
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Hvor står vi i dag? 

I dag er det enhver marxist-leninists plikt i Norge å
legge hovedvekta på grunnstudiene, den ideologiske fost-
ringa. Vi må tilegne oss grunnprinsippene for en dialek-
tisk materialistisk analysemetode før vi går i gang med
arbeidet med å foreta en grundig klasseanalyse av det no
norske samfunnet og de spesielle norske forholda. Det be-
tyr ikke at vi må bli dogmatiske i studiene. Vi må heile
tida sammenholde lærdommene fra den marxist-leninistiske
teorien og arbibiderklassen generelle erfaringer med vårt
eget politiske arbeid.
Vi må styrke medlemmenes klassestandpunkt, sikre oss at
videre studier bygger på det som tjener arbeiderklassens
interesse, og at det eksisterer en enhet i organisasjonen
på sjølve grunnlaget for arbeidet for arbeidet vårt. Vi
som var medlemmer av SF, og oppfatta at prinsipp-pro-
grammet der åpenbart betydde vidt forskjellige ting for
ulike medlemmer, har et eksempel på hvordan "demokrati"
uten skolering og idelogisk enhet er en umulighet. Der-
for er grunnstudiene en forutsetning for å komme videre
i arbeidet med partibygginga,den marxist-leninistiske
bevegelsens hovedoppgave på kort sikt.
Tillegget til grunnstudiene har to oppgaver:Lllmenn
styrking av det ideologiske grunnlaget, styrke kjenn-
skapet til marxismen-leninismen-Mao tse-tungs tenkning
på områder der det i løpet av studiene har vist seg at
grunnsirkelen var for knapp. Dessuten ta opp emner som
ikke var dekka i den gamle grunnsirkelen, men som den
politiske utviklinga har vist at vi ltrenger å vite noe
0111.

Studieopplegget. 

Politisk økonomi. Dette er et emne som sikkert alle
studiesirklene har savna bedre kjennskap til. Materiale:
KF	 (Sverige)'s grunnkurs i politisk økonomi, redigert
og delvis omarbeidd av SOR. 3-4 møter.
Masselinja/frontarbeid. Dette for å styrke enheten med

massene, og jobbo riktig både i de anti-imperialistiske
frontorganisasjonene og i annet frontarbeid, ikke minst
blant industriarbeiderne. Materiale:Utdrag av Mao tse-
tung:"Kinas kommunistiske partis rolle i den nasjonale
krigen" Utvaågte utdrag av artikler av Dimitrov. Muli-
gens tillegg om norske erfaringer. 2-3 møter.

Spørsmålet om Stalin. Dette er viktig å ta opp fordi
det i den internasjonale kommunistiske bevegelsen be-
tegner et vannskille, og vider hvilken side i klassekamp-
en en står på. Dessuten er dette et område av historia
der borgerskapets hets har trengt særlig langt inn i store
deler av folket, og der vi stadig vil bli angrepet. Ma-
teriale:En ny materialsamling som bl.a.vil ha et tillegg
om forholdet til Komintern, utgitt av SOR. 1-2 møter.

Den moderne revisjonismen. Dette er spesielt viktig
for det kortsiktige arbeidet med bygginga av partiet. De
Det ser ut til at det ideologiske grunnlaget for det øk-
ende samarbeidet mellom SF, NKP-ledelsen og deler av DNA
og AUF nettopp er den moderne revisjonismen. Vi må ha
grundig kjennskap til don feilaktige ideologien for å
kunne avsløre og nedkjempe den blant arbeiderklassen. Ma-
teriale:En teoretisk sammenfatning. Ref. av en tale av
Nils Holmberg. Bo Gustafson:Sovjetrevisjonismens økonomi-
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ske grunnlag. Bo Gustafson:Kan øst-Eurppa bli sosia-
listisk? 2-3 møter.

e ) . Partiet. Dette har vi alt studert i grynntrekklinden
sirkelen vi har vært gjennom. Men i samsvar med den kort-
siktige hovedoppgaven vår, må vi også studere de spesi-
elle norske erfaringene som er gjort. Materiale:	 •
Historisk oversikt over utviklinga i 1-U3 , NKP og SF. Mate-
riale fra utviklinga av den nåværende marxist-leninisti-
ske bevegelsen i Norge, utviklinga av arbeidsgruppene
osv.
Dette er ei skisse av opplegget for de fortsatte grunn-
studiene. Bare ved foftsattÅ.-sette studiene som vår ho-
vedoppgave og sette alt inn på å styrke den ideologiske
enheten kan .-marxist-leninistene i arbeidsgruppene ta
på seg større oppgaveri arbeidet med å bygge opp det
kommunistiske partiet.
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