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BRA AVIS FRA I

SADAN EP KAPITALISMEN.

Sann historie fra USA.

I gullgraverbyen .Jackson, Calefor-
nia, tjente smarte spekulanter seg
smellfeite pa A drive ulykkelige
kvinner fra underklassen inn i bor-
deller. Bordellene ble nedlagt i
1952. Nå har byens myndigheter reist
et hjerteformet monument over pros-
titusjonen. UPI kommenterer:

"-i går marsjerte borgermester
og bystyre i sjakett bortover hoved-

gaten hvor de avslørte den hjerte-
formede støtten med følgende insk-
ripsjon: -Verdens eldste yrke bloms
tret 100 meter øst for denne støt-
ten i mange år og helt til dette
mest perfekte eksempel på fritt
næringsliv ble stengt med lås og
slå av uforstående politikere."

Vi gratulerer. Nå bør vel
Norges Handles- og Sjørartstid-
ende • begynne å reklamere som Nor-
ges ledende porno-blad.

Forbundet Kommunistisk Ungdom ut-
gir na et blad med samme navn som
organisasjonen. Nr. 1 1968 er på
15 stensilerte sider og inneholder
mye bra stoff: Klipp fra den sven-
ske Vietnambulletinen om neger-
revolten i USA, Reidar Berge om
MOMs-en, kritikk av Che Guevaras
Linje v,ed Svein Johnsen, utdrag
av en tale av rormann Mao om be-
tydningen av ideologisk kamp m.m.,
men dessuten har Clas Kristenson
et etter var mening feilaktig an-
grep pa den politiske militærnek-
tinga. Bladet tar likevel skarp
front mot den moderne revisjonis-
me og er et velkomment tilskudd
til den magre strømmen av marx-
ist-leninistisk litteratur som

utkommer på norsk for tida. Pris
er kr. 1,- og det kan skaffes
fra KUs kontor i Grønlandsleiret
39 Oslo 1.
Noen kamerater vil kanskje krit-
isere oss fordi vi skriver dette,
og hevde det er til fordel ror
en organisasjon som ihvertfall
formelt konkurrerer med vår egen.
Vi mener at det ma være klart at
det er sekterisme a bekjempe en
organisasjon som star for omtrent
de samme idene som SUF, som star
på samme klassegrunnlag som SU F.
Motsigelsen mellom oss og Kl' er en
motsigelse i folket, ikke mellom
folket og fienden.

red. UTVIDET FOR SVARSBEGREP?

En hviskende professor
Professor Leif Johansen har

utgitt en bok (brosjyre) om u-
landenes økonomi på forlaget
Ny Dag. Den er trist, pessimis-
tisk og, forsiktig. Han nøyer seg
med å fastslå at slik og slik
er det, u-landa blir stadig fat-
tigere og de sosialistiske revolu-
sjonene for få. Hans økonomiske
betraktninger er fint belagt med
statistikker, — sammenlikninger
og tall virker overbevisende og
er utvilsomt dyktig gjort.

Noe mangler imidlertid. Dette
er bare en halv bok. Hva med
årsakene til matvaremangelen
og underernæringen da — Jo-
hansen? — og botemidlene!

Han snakker om at u-landa
må bli mer »sosialistisk preget•
(s. 39). På s. 59 står følgende
kraftsats: Vi (Norge) må i vår
generelle politikk overfor u-
landene ikke gjøre noe som bi-
drar til å hindre de nødvendige
sosiale omveltninger • . Johansen
er sjølsagt klar over at dersom
dette skulle bli gjennomført av
Norges regjering, måtte den
være sosialistisk. Norge som ka-
pitalistisk stat har all grunn til
å motarbeide frigjøringsbeve-
gelser i Latin-Amerika. Løsnin-
gen av u-landas problemer lig-
"er også her i Norge.

Side 60: •Skal den rike ver-
den kunne bidra effektivt til å
løse u-landenes problemer, må
det reformer til i handels- og
valutasystemet. Hva er nå det-
te for noe bomullsprat, Johan-
sen? — Det er ikke humanis-
ter vi har å gjøre med, det er
:tspitalister. Allverden* giver-
glede bidrar ikke til å inniøre
sosialismen 1 noe land.

Det vi må arbeide fram mot,
er sjølsagt å skape situasjoner
der veldedighet er unødvendig.
Perus militærdiktatur har ikke
krav på våre penger, de for-
lenger bare utbyttingen av Pe-
rus fattige masser.

Dessuten — Norge. Det er
Norges stat som hersker over
u-hjelpsmillionene. Norge har
et kapitalistisk statsapparat in-
timt forbundet med de andre
kapitalistland i verden. Uhjelp
fra denne stat? Til hvem? Til
fordel for hvem?

Leif Johansen er kommunist.
Han bør komme fram fra

skjulestedet og snakke ut.
Mannen hvisker jo bar,.

STOCKHOLM...
(AP) — Det svenske forsva-

ret bruker bajonetter og kuler
på grisen slik at feltlegene skal
kunne få temmelig realistisk
felttrening.	 kitt

til at marineleger skal bruke 20
griser til slike eksperimenter.
Grisene ble skutt	 på. kort hord

med dum-dum-kuler o n' stukket
med bajonetter. De ble så lagt på
)årer og gitt blodoverføring ute i
felten. Grisene blir behandlet ak-
kurat slik mennesker ville blitt
det i en krig. Neste år er	 det
:teringen at legene skal gjøre
forsøk med ~alm.

GODT SAGT AV FORMANNEN I KU

Hvilken interesse har et sosia-
listisk land av å utdanne militære
fra et kapitalistisk land som er
med i NATO, viss leder er USA som
driver en regulær utryddelseskrig
i Vietnam?

Med stor uro har redaksjonen mot-
tatt en melding om at det et store
muligheter for en utveksling mel-
lom forsvarshøyskolene i Sovjet
og Norge.

Dette var et av de praktiske res-
ultatene som kom ut av statsråd
Otto Grieg Tiedemands besøk i Sov-
jetunionen j høst!

Vi rår samtidig opplyst at sven-
sker og franskmenn allerede har
vært der!!

Jan Storteig i nr. 1 1968
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LEDER: 

Mens norsk ungdom rar femhund re ars
fengsel for politisk militærnekting
driver de russiske revisjonistene for-
handlinger som vil munne ut i at NATO-
befal utdannes pa	 russiske militær-
akademier: Den heltemodige sovjetiske
lederklikken slir sannelig niange slag
for sosialismen og verdens folk.

I lang tid har Kosvgin-Hresjnev
klikken gjort knefall ror den ameri-
kanske imperialismen og internasionfll
storkapital. Dette trekket med N.1To_
befal er bare det	 foreløpig siste i en
lang rekke forbrytelser mot sosialismens
sak. Denne banden renegater og rorræd-
ere har belt i trod med Krustsjovs	 lin-
je fulgt opp "den	 fredelige sameksis-
tensens politikk". Pentagon har 	 ratt
en støttespiller	 i Kreml og Wall Street
kan takke renegat handen i SI I\ 	 led-
else ror at den enno tyner sk n hø n e
proritter ut av verdens	 un-
dertrykte.

Dette ev harde	 ord og vi har	 rull
dekning ror dem Da Kos n gin og lohnson
møttes i (;lassboro fikk vi tydelig	 se
at badittene slo sine intriger sammen
og planla nye rorbrytelse • . 1erdens
rolk reagerte da ogsa hardt p;1 dette
rorræderi.

De mest graveande eksempler pa re-
visjonistenes knefall:

I Hurma støtter h$A og .,v jet det
reaksjonære Ne Win-regtmet, mot den
stadig tiltagende ge•ijaen.

Høsten -65 fore tok generalenes rad
i Indonesia et kontrarevolusjonært
kupp med etterfølgende massakier av
innpa 1 million kommuniste • . CTA	 og
Sovjet sorger for at de hai vapen
nok til slik hvit	 terror.

Sjahen av Persia (hatt med diamant-
krona og ve r•.lens best betalte ludder)
holder seg oppe ved hjelp av dollar og
rubler. Amerikansk napalm og russiske

VIETNAM-UKE
Vietnam-uke fra 2.til 9. april.
Det vil bl.a. bli arrangert
diskusjonskveld med de politiske
ungdomsorganisasjonene , under
mottoet,"Blod og seier" blir
det blodgiveraksjon, det vil
bli arrangert punktdemonstras-
joner etc. 9. april blir det
stort møte i Venstres Hus.
Arrangør: Den norske solidari-
tetskomite for Vietnam

bomber strømmer generøst over det per-
siske folk. (Les Hahman Nirudmans fak-
tasamling - Den frie verdens diktatur)

Den amerikanske kjemiske industri
har kommet i en slem knipe av mangel pa
magnesium. De russiske revisjonistene
strakk ut ei hjelpende hand ved et
kjempesalg til l)owe Chemicals. Det viet-
namesiske folk skal ikke savne magnes-
iumbombene.

At hjelpa rra Sovjet til de indisk,
fase istene under ledelse av indira han-
dl ( hun som beordrer titusl-lvis av kom-
munister myrdet i Kiltar og Kerala) er
større enn den sovjetiske hjelpa til
Nord-Vietnam bør etterdette ikke ror-
bause noen.

Kn del folk har oppfordra til dan-
ning av en anti-imperialistisk front
med Sovjet. Slike rad har f. eks. kom-
met fra revolusjonsromantikeren
Debray

På bakgrunn av de ra meget grove
eksempler vi har nevnt (det finnes langt
flere) er det absurd a komme med sanne
oppfordringer. Sovj•t-revisjonistene
har inngitt en allianse med imperialis-
tene mot sosialismen og de nasjonale
rrigjøringsbevegelsene, sa en anti-im-
perialistisk front med Kreml ville i
praksis være det stikk motsatte.

Vi mo merke oss det er byrakrat-
klikken i ledelsen for SrKP som begar
slike forbrytelser og rører en slik
skjendig politikk. Det russiske folk er
rørt bak lyset. Revisjonistbanden
vager til og med a kalle seg lenin-
ister, Men i lengden vil ikke det he-
roiske sovjetrussiske rol,ket - Oktober-
revolusjonens , Lenins og Stalins folk -
la seg narre, men sikkert og visst hen-
vise revisjonistene til historiens
søppeldynge.

red

SUF har utgitt tre nye brosjyrer:
NEI TIL UTBYTTINGSHJELP -

kjemp imperialismen, som klargjør
SUFs holdning til den såkalte ut-
viklingshjelpa.

TIL KAMP FOR ET SKIKKELIG LØNNS-
OPPGJØR, som tar opp de problemer
som reiser seg i samband med det
viktige lønnsoppgjør i vår.

KRISEN I FISKERINÆRINGA. Viser
hvordan fiskera blir utbytta og
forklarer hvorfor fisken blir sa
dyr som den er.

Brosjyrer kan bestilles fra Sils
kontor,Kristian IVs gt. 4, Oslo 1.

SUF- ORMYRER
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Først vil jeg si at det er for meg
veldig positivt at SUF nå begyn-
ner å bruke mere tid og krefter på
de "nære" ting.

Skal SF og SUF ha fortsatt fram-
gang så er det arbeiderne som er
potensielle eller er SF-tilhengere.
Det er en side ved den faglige
politikken som sjelden kommer fram.
Det er de omgivelser og arbeids-
forhold som arbeiderne har på de
forskjellige arbeidsplasser.

Ved Norsk Hydro på Herøya som er
kjemisk industri har en mange min-
dre bra arbeidsplasser.

På Herøya har vi arbeidere som
går hele dagen med en sopekost og
soper støv og annet avfall. De
spessielle bedriftene kan ikke gå
mange dagene uten sopere før de
støver ned.

I klorfabrikken ligger det kvikk-
sølv rundt på gulvet i kjelleren
der folk oppholdec	 stadig.
Det blir tatt regelr sige prøver
av de folka som arb( er med
kvikksølv og når de r for mye
kvikksølv i seg, sz må de ut fra
klorfabrikken og a—b , ide andre
plasser en tid. Y.,(.. ,gassdunster er
dat heller ikke til å unngå at en

puster inn. Den er ikke livsfar-
lig i små dunster, men man blir
veldig trøtt og utilpass.

Korbittfabrikken er en fantastisk
stygg fabrikk med en blanding av
støv, varme og gass.

I magnesiumfabrikkene hender det
at det ligger gass som tykk tåke
inne i fabrikklokalene, og folka
må gå med gassmaske. Det er også
en fryktelig varme ved magnesium-
bada. Arbeiderne ved de verste
plassene sitter i luftebuer ca.
1/3 av dagen på grunn av arbeids-
forholda.

Jeg mener at når mennesker skal
gå 8 timer om dagen, 45 timer i
uka og heile året burde de ha
krav på spesielle fordeler, da
spesielt kortere arbeidstid.

Gruvearbeidere burde også ha krav
på kortere arbeidstid.

Når det gjelder forholdet mellom
arbeiderne, og spesielt forholdet
mellom arbeiderne og det man kal-
ler funksjonær så ser det ut for
meg at bedriftsledelsen bruker
metoden "splitte for å herske".
Konkrete eksempler på forskjeller
på funksjonærer og arbeider.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012
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I klassesamfunnet står hvert enkelt menneske i en bestemt
klassemessig stilling, og det fins ikke en eneste tanke som
ikke har klassestempel. Mao Tse-tung 	 (1937)

Funksjonærene begynner på arbeidet
klokka 8.30 og en arbeider begyn-
ner klokka 6.45 (vanlig dagtid).
Funksjonærene har full lønn under
sykdom fra første dagen de er
syke, arbeiderne har vanlig syke-
kasse der de ikke får noe før et-
ter tredje dagen de er syke. Ar-
beiderne er også mere utsatt for
sykdom på grunn av arbeidsfor-
holda. Arbeiderne får trekk i løn-
na fra første minutt han kommer
forseint på jobben, funksjonærene
får ikke trekk i lønna. Funksjo-
nærene har sin spisepause som en
del av arbeidstida, mens arbeid-
erne har sin spisepause som en del
av sin egen fritid. Funksjonærene
har også spesielle fordeler for å
få kjøpt subsidiert kaffe, boller
og vinebrød som arbeiderne ikke
har.

I forholdet mellom arbeiderne prøv-
er man også å splitte f. eks. med
det vi kaller "tvynnetilleg" eller
som det heter "personlige tilegg".
Det er et tilegg i lønna som en
arbeider kan få etter skjønnsmessig
vurdering fra ledelsen. Systemet
med 7 lønnsklasser for arbeiderne
skaper også splid. Fagforenings-
virksomheten er helt dominert av
AP-folk. Det er dårlig oppslutning
på fagforeningsmøtene og medlem-
mene er passive.

Passiviteten hos medlemmene har
oppstått fordi medlemmene føler
seg maktesløse, og at Mentsen og
de andre toppfolka innen LO som
sitter med feite lønninger ikke
lenger er deres folk.

Mangel på demokrati i fagbeveg-
elsen så vi best ved den kollek-
tive hjemforsikringa. Hjemforsik-
ringa var ikke diskutert i grunn-
organisasjonene, men et diktat
ovenfra, fra ledelsen på et lands-
møte. Prinsippet om kollektiv
hjemforsikring syntes jeg per-

sonlig er bra, men når en ikke
har tiltro til LO-ledelsen, og
ikke noen kontroll av Samvirke,
og den udemokratiske framgangs-
metoden er det livsviktige tend-
enser man må komme til livs.

Fagbevegelsen er en arbeiderorg-
anisasjon som har gjort og gjør
mye godt. Spesielt viktig er det
å stå organisert hvis det oppstår
tvist mellom ledelsen og en ar-
beider på en arbeidsplass.

Andre ting fagbevegelsen har fått
gjennomført er lovfestet begrensn-
ing av overtid. Pene og ordentlige
spisesaler. Lønn under helligdager
og 1. og 17. mai m.m.

For SFere og SUFere og andre som
har et sosialistsisk grunnsyn lig-
ger det en stor og viktig oppgave
å gå aktivt inn i fagbevegelsen
for å søke og skape et levende
sosialistisk demokrati. Vi må kreve
at fagbevegelsen kjemper for et
sosialistisk samfunnssystem og at
den engasjerer seg sterkere i pol-
itikk, men den må være partipolit-
isk uavhengig.

Fagbevegelsen sammen med den poli-
tiske arbeiderbevegelse må kreve
at retten og plikten til arbeid
sikres ved lov. Det må bli slutt
på toppdirigering innen fagbeveg-
elsen. Ledelsen er arbeidernes
tjenere, og må ikke ha anledning
til å opptre som deres herrer.
Bedre informasjon og uravstemning
i viktige saker.

Fagbevegelsen må i sterkere grad
arbeide for å utjevne lønnsfor-
skjellen i vårt land, og arbeide
for lavere pensjonsalder.

Fagbevegelsen må også støtte ak-
tivt arbeiderbevegelsen over hele
verden i kampen mot monopolkapi-
talen og det kapitalistiske sam-
funnssystem.

Ragnar Steinstad.
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6 FAGLIG ARBEID
Av Tor Mostue

Når vi skal vurdere det politiske
arbeidet som SUF (og SF) har drev-
et til nå, kan vi vel bli enige
om følgende: Det anti-imperialist-
iske arbeidet har vært relativt
bra, både når det gjelder å skape
en opinion i folket til støtte
for de nasjonale frigjøringsbeveg-
elsene (jmf. Sol.Kom.),og når det
gjelder kampen for norges suvere-
nitet og selvstendighet (jmf EEC
og NATO bevegelsene). Derimot har
arbeidet i klassekampens tjeneste 
vært svært dårlig - i den grad det
har vært drevet noe slikt arbeid
i det hele tatt. - Og det er ille
for en ungdomsorganisasjon som
kaller seg sosialistisk!

Men etter SUFs siste landsmøte
har tingene begynt å forandre seg.
I samme takt som pasifistiske,
utopiske og sosialdemokratiske
oppfatninger har blitt nedkjempet
innen våre rekker, har nødvendig-
heten av aktivt å stille seg på
arbeiderklassens side i kampen mot
borgerskapet og dets statsapparat,
blitt mer og mer erkjent blant
våre kadre. - Og det preikes ikke
bare lenger, det gjøres noe:

På det stadium SUF befinner seg
nå, så må vi slå fast at når det
gjelder klassekamparbeidet så står
vi på fosterstadiet. Annerledes
kan det ikke være når den aktivi-
tet vi har drevet til nå på dette
feltet har vært lik null. Det er
viktig at vi erkjenner dette, slik
at vi aktivt kan arbeide oss ut-
over vårt nåværende stadium.

Vårt nåværende stadium er et
fosterstadium fordi vi verken har
den kortsiktige taktikken eller
den langsiktige strategien klar.
F.eks.: Hvilke kampformer og ak-
sjoner går vi inn for for å slå
tilbake borgerskapets, statens
og LO-lakeienes. framstøt mot ar-
beidernes interesser? Vi er i mot
disse framstøtene - det er greit.
Men hva så? Vi må alle sammen
være klar over at i dagens situas-
jon er vi ikke i stand til å be-
svare slike spørsmål. Men kampen
for sosialismen i Norge krever at
vi i teori og praksis blir i stand
til å finne svarene. Det vi derfor
i den nåværiide fasen av vårt arbeid
mei ta sikte på, er å skaffe oss
disse.

Det faglige arbeidet er ikke
vesensforskjellig fra annet ar-
beid. Å kjenne et arbeid, slik
at en kan klare å løse de prob-
lemer som reiser seg, vil si å
ha erfaring fra omgang med ar-
beidets spesielle problemer:
For å lære å bygge et hus, må en
sjøl bli med på å reise et.

Vårt forhold til det faglige ar-
beid er i dag svært lite konkret,
og det er mot denne bakgrunn vi
må forstå det arbeidet vi skal
drive på denne fronten i den nær-
meste framtid.

Oppgaven for oss nå blir: La oss
samle all den erfaring vi kan i
forbindelse med tariffoppgjøret
denne vår . Få ting angår en ar-
beider sterkere enn forhandlingene
om hans egne arbeids- og lønnsfor-
hold. Fra SUF sentralt har vi der-
for valgt å satse på på brosjyrer
og løpesedler som komenterer lønns-
oppgjøret. Vi tror ikke at vi med
disse brosjyrene skal klare å for-
andre en tøddel på det endelige
sluttresultat. Hovedpoenget med 
disse utdelingene, er den selvskol-
erende effekt det har på våre kadre.
Fra å være passive tilskuere til
noe vi har vært forbanna på, kan vi
ved utdelinga av materialet vi tryk-
ker komme i diskusjoner og samtaler
med arbeiderne. Vi vil få både
positiv og negativ kritikk. Den
kritikken som framkommer bør vi mer-
ke oss - og systematisere slik at
vi kan rette på våre feil. Samtidig
bør vi ha for øye at det er viktig
at alle SUFere deltar i spredningen
av propagandamateriellet - ikke bare
de som selv er industriarbeidere.
Alle må etterhvert lære seg å kjen-
ne de problemer vi skal overvinne
i kampen for klassekampen. Husk at
kampen for sosialismen ikke betyr
annet enn at klassekampen opptrap-
pes til et slikt nivå at arbeider-
klassen styrter borgerskapet og
den borgelige staten. Alle kadre,
også skoleelever og studenter, må
skaffe seg erfaring og innsikt ved
å delta i denne klassekampen.

Ved to anledninger om ikke så
altfor lenge, kommer SUFere fra
hele landet til å sette hverandre
i stevne: Ved sommerleieren i aug-
ust, og ved landsmøtet til høsten.
Innen den tid skal det samles et
vell av erfaringer og lærdommer,
slik at vi gjensidig kan lære av
våre feil og framganger. Det er en-
hver kaders oppgave å sørge for
at SUF innhenter denne erfaringen.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012
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Stortinget diskurterte for noen
uker siden krisa i fiskerinæringa.
Mange ord ble uttalt - og få vil
bli husket. Men samtifig med denne
debatten demonstrerte 75 SUFere
utenfor Stortinget, å pekte gjenn-
om transparanter og plakater på
en del av de problemene som ting-
nennene ikke ville drøfte.
Hvorfor ble det kjøpestopp i

Lofoten? Skyldes det pund-deva-
luering og nigeriansk borger-
krig? Eller er dette et per-
nanent fenomen som har sammen-
heng med det private foredlings-
og omsetningssystemet for fisk?
"fiskeren får 1.50 pr. kilo torsk,
vi betaler 8 kroner? Hvem tar
resten?" - var en av plakattekstene.
\Tettop dette beluser hulheten i
ille argumenter om at fiske blir
?1-1 mer og mer ulønnsom næring.
Ivem dirigerer prisene og der-
ned lønnsomheten? Forbrukerne
Jetaler i dag det mangedobbelte
iv det fiskeren får. Nettop disse
;rugpene har derfor en felles in-
:eresse av at fiskerne og fiske-
riarbeiderne overtar kontrollen
)ver produksjons og omsetnings-
>ystemet. Dette vil både kunne
>ikre kystbefolkningen sikrere
)g bedre levevilkår, samtidig
>om forbrukerne får billigere
rarer. Men slike løsninger blir
)ehendig unngått når såkalte eks-
)erter diskuterer fiskerinæringas
woblemer. TV-debatten for kort
;id siden var en nedslående be-
:reftelse nettop på dette. Denne
woblematikken må vi SUF-ere følge
'PP-

Lag aksjoner med utdeling av
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stoffet i den fiskeripolitiske bul-
letinen og lag selv kommentarer
til mer lokale forhold. Det koster
nokså lite å lage en punktdemonst-
rasjon om disse spørsmålene, f.eks.
en stand med noen plakater samt ut-
deling av løpesedler/brosjyrer.
Og diskuter disse spørsmålene med
folk som kommer forbi. La ikke in-
teressen for fiskerispørmålet dabbe
av etter noen uker. For kystbefolk-
ningen er krisa permanent. Det er
vår oppgave å støtte ders krav.

Sigurd Allern
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I løpet av det siste året har det
vart fiskestopp omtrent 50 ganger
ber i landet. Foreløpig er kjøpe-
stoppen i Lofoten det siste led-
det i denne lange rekke.

For svært mange fiskere i
Nerd-\orge og på Vestlandet står
torskefisket i Lofoten som den
aller viktigste virksomhet i lø-
petav året. Slår dette feil, blir
problemene mange og store. Det
blir vanskelig eller umulig å be-
tale renter og avdrag på de lån
som er tatt opp for å kjøpe båt
og fangstredskaper, og årsinntek-
ta blir katastrofalt liten.

Stanser fisket, stanser også
fiskeforedlinga, og de ansatte
ved foredlingsbedriftene blir ar-
beidsledige. Samtidig går dette
utover de kommuner som har fisket
som sin viktigste næringsvei, og
som derfor baserer sin økonomi på
skatteinntekter fra fiskere og
fiskeriarbeidere. Når disse grup-
per ikke får noen inntekt, kan de
heller ikke betale skatt, og fis-
kerikommunene får ikle økonomiske
muligheter til å oppfylle sine
sosiale forpliktelser.

Det var dette som skjedde i
Lofoten i år. Hvorfor "slo fiske
feil?" l)en"off'isielle" forklaring
er denne: Devalueringen i England
Danmark og /Island førte til at
de To sistnevnte land kan selge
billigere fisk enn Norge, som der-
med blir utkonkurrert på markedene
bade i Ost- og Vest-Europa. Dess-
uten er det borgerkrig i Nigeria,
Slik at dette landet ikke lenger
utgjør noe godt marked for norske
fiskeprodukter. Dette har særlig
gått utover tørrfiskeksporten.
Oppkjøperne i Lofoten får ikke
solgt de store lagerbeholdninger
av tørrfisk, og dermed kan de hel-
ler ikke kjøpe opp mer fisk.

De offisielle talsmenn ser alt-
sa situasjonen i Lofoten isolert
fra de øvrige fiskerikriser det
siste året. For myndighetene er
dette fordelaktig. Ved å kon- •
sentrere oppmerksomheten om for-

hold i England og Nigeria, unn-
gikk man en en debatt om norske 
forhold og norsk politikk, som
vi ellers kunne ha fått. Det er
nettopp forhold i vårt eget land
som trer fram om vi ser kjøpe-
stoppen i Lofoten i sammenheng med
resten av de bortimot 50 fiske-
stoppene på ett år. Det er ne per-
manent krise i fiskerinæringa. Den-
ne permanente krisa skyldes verken
devalueringa eller borgerkrigen i
Nigeria. Og den kan ikke løyses
ved at Stortinget foretar en"klatt"-
bevilgning på 6 millioner kroner.
Bare for å dekke det akutte be-
hovet, måtte bevilgnings ha vært
minst 60 millioner.

Årsakene til L. den uholdbare
situasjonen for fiskerne må i før-
ste rekke søkes i foredlings- og
omsetningssystemet, noe som igjen
har sammenheng med heile vårt
økonomiske og politiske system.

Foredlings- og omsetningsap-
paratet karakteriseres i første
rekke ved at det er sammensatt
av svært mange ledd. Fiskeren
leverer sin fangst til oppkjøperen.
Derfra og til forbrukeren eller
eksportøren går fiskeproduktene
gjennom foredlere, underleveran-
dører, grossister, kjøpmenn osv.

Det store antallet mellom-
ledd er urasjonelt og virker for-
dyrende på varene. Alle mellommenn
skal ha profitt på de produktene
som mottas og videresendes. Den
fisken som i Oslo koster ca 8 kr.
har fiskeren solgt for kr. 1,50.
De såkalte markedsøkonomiske me-
kanismer virker slik at hvert
ledd i omsetningsapparatet kan
stanse tilbudet av fisk til nes-
te ledd for kortere eller leng-
ere tid - inntil etterspørselen
blir så stor at prisene forhøyes
og profitten maksimeres. Offisielt
heter det da at salget ellers ik-
ke ville "lønne seg". Denne til-
bud/etterspørsel-reguleringa for-
planter seg så gjennom alle ledd -
heilt til det site leddet, for-
brukeren. Han trenger fisk, og er

derfor nødt til a betale den
prisen kjøpmannen forlanger.

Men også det første leddet i
denne omsetningsrekka - fiskeren -
vil tape på de prismekaniske ma-
nipuleringene. Mens både oppkjøper-
en grossisten, kjøpmannen og
eksportøren kan lagre fiskeproduk-
ter som latent kapital, er ikke
dette mulig for fiskeren. Han er
avhengig av kontinuerlig produks-
jon, og hver kjøpestopp vil for
han være et direkte inntektstap.

Ei tredje gruppe som taper
på produksjonsstans, er de som
er ansatt i foredlingsbedriftene
De blir arbeidsledige straks opp-
kjøpet stanses og foredlinga inn-
stilles.

Fiskerne, fiskeriarbeiderne og
forbrukerne har på denne måten fel-
les interesser overfor de som i
dag kontrollerer produksjons- og
salgsapparatet. Mellom disse
gruppene er det imidlertid en
rekke kunstige motsetninger, som
effektivt utnyttes av såvel opp-
kjøperne som myndighetene. Fis-
keriarbeiderne blir fortalt at
viss ikke fiskerne kan nøye seg
med lågere førstehåndspriser,
så kan ikke oppkjøperne drive lønn-
somt, foredlinga vil stanse, og
arebiderne mister jobben. Påskud-
det om at fiskerne krver for
høge priser brukes også til å rett-
ferdigegjøre de høge prisene for-
brukerne må betale. På den annen
side blir fiskeren oppfordra til
å vise moderasjon i sine krav "for-
di det p.g.a. arbeidskrafta er
kostbart å foredle, og fordi for-
brukeren ikke vil kjøpe fisken
når den blir for dyr". ---"En må
være forsiktig så en ikke priser
seg ut av markedet." Det er alltid
fiskeren som "priser seg ut av mar-
kedet" - aldri oppkjøperen eller
grossisten eller kjøpmannen.

Også mellom trålarbeidere og
smabåteiere er det oppkonstruert
kunstige motsetninger. Ïralarbeid-
oren er i mange tilfelle ofre for
oppkjøpernes og myndighetenes ef-
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"Det er en permanent krise i fiskerinæringa.
Denne permanente krisa skyldes "verken de-
valueringa eller borgerkrigen i Nigeria."

SUFs brosjyre om fiskerikrisa.

jordbruk og fiske som i dag er
så vanlig i kystkommunene, og der-
med ødelegges distriktenes nærings-
grunnlag. Vårt lands økonomiske
og politiske system fungere derfor
distriktsfiendtlig.

Det er dette systemet vi må an-
gripe og knuse. Når systemet er
inne i en synlig krise, slik til-
fellet er ved de gjentatte fiske-
stopper, er det ikke vår oppgave
å komme med forslag som bare gjør
denne krisa mindre synlig. Vi må
ikke foreslå noe som tilslører

fektive propaganda om at sjarke-
fiske er ulønnsomt, og at småbåt-
ene bare er"i vegen". Trålarbeid-
erne er dessuten organisert gjenn-
om Sjømannsforbundet, mens småbåt-
fiskerne er medlemmer av Norges
Fiskarlag, noe som også bidrar til
å skjule interessefellesskapet.

Denne oppsplittinga er av in-
teressepresentasjonen	 på for-
skjellige organisasjoner er i det
heile tatt noe som svekker fisk-
ernes muligheter til å gjøre sitt
syn gjeldende. Førstehåndsomsetnin-
ga av fisken går i dag gjennom ikke
mindre enn 13 forskjellige salgs-
organisasjoner. På grunn av mang-
lende enhet på dette området har
det ikke vært mulig å gjennomføre
de tiltak Råfiskloven gir fiskernes
organisasjoner fullmakt til.

Det største av av salgslaga -
Norges Råfisklag - har klart å
presse førstehåndsprisene litt opp,
men har ikke evnet å gjøre noen
inngrep i oppkjøpernes manipuler-
ingsfrihet. Råfiskloven innholder
bestemmelser om at fiskernes orga-
nisasjoner kan regulere oppkjøpet,
gi - og inndra - private"oppkjøp-
eres bevilgninger". Fiskerne kan
altså - sjøl innafor lovens ramme -
langt	 på vei gjøre fiskeopp-
kjøpet kooperativt. Men de ennå
ikke godt nok organisert til å
kunne sette makt bak sin rett.
Fremdeles hender det at fisk-
erne og oppkjøperen blir "enige
om" at oppkjøperen skal betale
for et mindre kvantum fisk enn
han mottar!

Det er - mot denne bakgrunn -
verdt å merke seg at det fra
Høyrehold er antydet ønske om
å oppheve garantien på første-
håndsprisene. Det foregår innen
fiskerinæringa en stadig om-
legging fra sjarkfiske til trål-
erdrift. Bankenes (og myndighet-
enes) kredittpolitkk tar sikte
på å"rasjonalisere" bort små-
båtene. Og denne utviklinga på-
skyndes av oppkjøperne. De inn-
går spessielle mottaksavtaler med
trålerrederne, eller de kjøper
opp trålere, slik som f.eks. Findu g systemets egentlige virkemåte og
i Hammerfest. Dermed blir det i
realiteten • oppkjøperne som - fra
sine kontorer i land - kontroll-
erer og dirigerer fisket. Denne
kontrollen blir mer effektiv jo
færre enheter de har å manipulere.
Det er lettere å styre få trålere
enn mange småbåter. Ved å favori-
sere trålerne kan oppkjøperne få
få pressa flere og flere til å
forlate sjarker og starte som
trålerarbeidere. Konkret skjer
denne favoriseringa gjerne ved
at småbåtene får høve til å
levere bare på et par bestemte
dager i uka. I Lofoten skjedde
den samme priviligering av stor-
drift: Etter at kjøpestoppen var
satt i verk for sjarkefiskerne,
kom en del trålere, blant dem
"Lofottrål II" til lands med
tonnevis av fisk, som de straks
fikk levere 

Utviklinga mot stordrift i.
fisket vil umuliggjøre den form
for yrkeskombinasjoner mellom

dermed garanterer dets fortsatte
eksistens.

Vår oppgave må være å slutte
oss til fiskernes kamp for å få
gjennomført sine krav. Fiskerne
kjenner sjøl sine egne problemer
best. Deres problemer kan bare
løyses ved at de sjøl får makt
til å gjøre det.

Først og fremst må fiskerne -
eventuelt sammen med fiskeriar-
beiderne - få kontrollen over
foredlings- og omsetningsapparat-
et. Dette er ikke tekniske prob-
lemer, som kan løyses av "eksper-
ter". Det er politiske spørsmål -
spørsmål om makt og kampen om makt.

I denne maktkampen stiller vi
oss på fiskernes og fiskeriarbeid-
ernes side.

Sigmund Gronmo

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012



10

S
storfinansens
øPegut t er

NORGES GYMNASIASTSAMBAND heter
det og erklærer med dypsindig
mine at det arbeider for elevenes 
interesser. Mon det. NGS's Peru-
innsamling i høst og etterspillet
av den viste i alle fall at NGS-
byråkratene fikk god støtte fra
hele borgerpressa og dessuten
store deler av bank og kreditt-
vesenet med å pumpe ut løgnpro-
paganda. Løgnerne i NGS har på
landsmøtet i år innrømmet en del
av sitt bedrageri mot norske
skoleelever. Hovedpoenget med
aksjonen var innsamling til sko-
ler i Peru, sa man i høst. Nå inn-
rømmer man at bare 10% av peng-
ene går til disse skolene, mens
resten dekker poster på Belaunde
Terry-regimets militærbudsjett.
Altså rent bedrageri fra NGS-
ledelsens side. En annen løgn de
presterte var at skolebygging for
Belaunde Terry ville fremme prog-
ressive krefter. Det er opplagt
at det må være stavefeil for reak-
sjonære krefter. United Fruit
trenger vel et visst utdannings-
nivå blant slavene sine.

All den løgnpropagandaen som NGS
utgjød over det norske folk hadde
som eneste mål å tjene USA-imper-
ialismen og den norske storkapi-
talens interesser. Formålsparag-
rafen til NGS inneholder ingen
slik passus, men store deler av
elevmassen begynner nå å skjønne
at det er det som ligger bak all
svadaen om elevenes interesser.
Til tross for at alle aviser fra
Morrabla til Orientering gjorde
så godt de kunne for å tie ihjel
SUFs motaksjon, vant våre synspun-

kter fram. Vi kan se det som en
seier at innsamlingsbeløpet ble
den halve av den kalkulerte sum-
men. NGSs forsikringer om at aks-
jonen deres var vellykket er
blank løgn. Men ennå har vi ikke
avdekket NGSs sanne ansikt, dets
klassekarakter.

Peruinnsamlinga er bare et eksem-
pel. Alt som har med såkalt "upo-
litisk" elevaktivitet å gjøre blir
vernet i storkapitalens lune rede.
Storebrand-Idun støtter NGS øko-
nomisk, og betalte store deler av
"Peru-propagandaen. Akers Spare-
bank er svært så aktiv. Med hus-
trykkeri og utleie av kontorer til
forskjellige "elevformål", som mø-
ter i Elevutvalget (filial av NGS)
og kontor til NORSAR (norsk skole-
avisråd) spiller den reddende en-
gel. Andre finanstopper trenger
på. Hvorfor denne besynderlige in-
teressen for "elevaktivitet"? Er
det fordi bankdirektørene har så
store hjerter som banker for nors-
ke elever at de gjør sånt? Sjøl-
sagt ikke. Kapitalister støtter
ikke organisasjoner som ikke tjen-
er dem. Det er bare deres lakeier
som kan påregne klekkelig støtte
og mild omsorg fra den banden
fiender av det norske folk.

Andre kretser som støtter NGS er
regjeringa og etterhvert også
lektorlaget. Alle vet hvor reg-
jeringa står; lektorlaget står
noe til høyre for den. Verken
regjeringa eller lektorlaget
tjener arbeidsfolks interesser,
men storkapitalens. De skal
begge påse at storkapitalen får
sin kvote roboter utdannet ved
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skolen hvert år. NGS er et red-
skap for å sikre produksjonen av
systemvennlige byråkrater og me-
nige.

Hvordan virker så NGS for å fylle
denne oppgaven?

For det første er NGS byråkratisk
oppbygd,	 slik at den enkelte elev-
en ikke har noen som helst inn-
flytelse på den linja som følges.
Et toppsjikt av framtidige byrå-
og banksjefer leder organisasjon-
en og gjør gryn på det. NGS blir
på den måten ei leikegrind hvor
storkapitalen kan plukke ut den
fremmeligste ungen til en"an-
svarsfull" stilling. Dessuten ved.
sitt skinndemokrati er NGS et
middel	 i oppdragelsen til å
gjøre vanlige elever vant med sam-
funnets skinndemokrati. Den byrå-
kratiske oppbygginga fyller alt-
så en dobbelt funksjon.

For det andre er NGS sikra mot å
bli en organisasjon for elevene 
ved etter påtrykk fra kjerka,lek-
torlaget og storkapitalen å ved-
ta sin egen munnkurv. Etter lands-
møtet på BØ hvor en rekke tem-
melige uskyldige, men likevel både
politiske og antikirkelige reso-
lusjoner ble vedtatt, ble fin-
ansens menn redd for at leikegrin-
da skulle utvikle seg til noe /ner
enn ei leikegrind - til en kanon-
plattform. Derfor ble NGS satt på
plass og neste landsmøte vedtok
at organisasjonen ikke kan befat-
te seg med "politiske, religiøse
eller livssynsmessige"problemer.
Dermed står bare uvesentlige prob-
lemer igjen, sånn som fargen på
dasspapiret og reform av skole-
verket innafor den ramma stor-
kapitalen kan akseptere (se Ung-
sosialisten nr.1 1968 i artikkelen

VÅR LYKKELIGE SKOLE). Som en følge
av det kan ikke NGS ta opp ei vik-
tig sak som momsen som rammer
skoleelever og studenter særlig
hardt.Heller ikke kan det gi sin
støtte til FNL eller gå til an
grep på skolens undertrykkings-
uktur. Derimot står det NGS helt
fritt å holde innsamlinger for
USA-lakeier som Belaunde Terry
i Peru!

NGS står altså ikke på elevenes
side, men er et redskap for å
undertrykke dem. Det som for-
teller best om det er NGSs egne
vedtak. Dets landsmøte i år
gav sin tilsluttning til ideen
om samarbeidsutvalgene som inne-
bærer at elevrådet blir detroni-
sert fra den beskjedne stillingen
de tross alt har opparbeidet seg.
Istedet skal makta i god formal-
demokratisk stil befestes hos
lærerrådet, med elever som gis-
ler for upopulære vedtak. Det kan
være en god indikasjon på hvor
NGS står at toppbyråkratene til-
streber en "forståelse" med myn-
dighetene. De vil bli akseptert.
Sjølsagt er de det. Både depar-
tementets mann og lektorlagets
erklærte seg meget fornøyde med
resultatene av siste landsmøte.

Er det så noen kamerater som men-
er at vi kke bør bekjempe NGS?

Pål Steigan

Ungsosialisten vil i sitt mai-
nummer ta opp og vurdere"elev-
demokratiet" både slik det fram-
legges ;tv NGS og slik revolusjon-
ære sofalister bør se det.

RED.
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SUF STØTTER	 MANGLERUD-ELEVENE

Ledelsen ved Manglerud Ungdomsskole går bevisst inn for å tyne elevenes
samfunnsmessige engasjement. Derfor er de demokratiske elevorganer satt
ut av funksjon: elevrådet er suspendert og skoleavisa inndratt. Derfor
får elevsamfunnet møteforbud, og alle politiske foreninger - uansett
tendens - blir nektet å avholde sine arrangementer. Unntak er gjort
bare for kristelig skolelag.

Idet han påberoper seg støtte i departementets instrukser, framfører
skolens rektor følgende argumenter for sitt siste skritt, inndragelse
av skoleavis.:

Det forelå ingen fullmakt fra lærerrådet for utgivelse av avis ved
skolen.
,'_visas redaktør var uten foreldrenes tillatelse.

3. Avisa var bragt i trykken i strid med redaktørens vilje.
De to siste påstandene viser at myndighetene ved skolen ikke unnser
seg for å framføre direkte usannheter for offentligheten som våpen
mot c'levene. Det første argumentet settes fram trass i at lærerrådet
en måned i forveien var blitt informert om elevrådets valg av redaksjon,
uten å reagere for avisa gikk i trykken. Påstanden brukes som påskudd
for å hindre trykking av avisa, noe skoleledelsen under ingen omsten-
digheter har myndighet til. Og dens middel er trusel om repressalier
- mot trykkeriet!	 c

De siste tiltak fra skolens myndigheter er nye eksempler på at de
ikke engang går av veien for å bryte de lover og reglementer de selv
påberoper seg, når det ansees nødvendig:
§ Det brukes trusler om utvisning, politianmeldelse og nedsatt opp-

førselska •akter mot elevene. Ved slike trusler og intense og lang-
varige kryssforhør uten foreldrenes rue •‘ær lykkes det å presse ut
av 15 - 16-åringene hvor et opplag av skoleavisa befinner st.•g.

§ Ved inntrenging i et privat hjem beslaglegges disse eksemplarene
- som ikke var forsøkt utdelt ved skolen. Trass i henvendelser fra
huseieren nekter skoleledelsen å gi fra seg "byttet'.

§ Og endelig - i strid med lov av 12. juni 1964 suspenderes elevrådet,
fordi det har brukt sin rett til å uttale seg om undervisningen i
et bestemt fag.

Ved å forby politisk aktivitet, ved å undertrykke alt demokratisk
engasjement blant elevene, har ledelsen ved Manglerud Ungdomsskole i
realiteten oppkastet s©g til diktatoriske selvherskere over skolen.

At dette kuen skje under påberopel se av den nye skoledemokrati-
ordning, viser det reelle innhold i dette "demokrati". De nye bestem-
melsene innsnevrer mulighetene for fri elevaktivitet i forhold til
tidligere praksis.	 Elevråd og skoleavis er underlagt strengere kontroll
enn før. Hensikten med dette "skoledemokrati" er åpenbart å begrense
elevenes innflytelse og gi skolemyndighetene "legale" muligheter til
å slå ned på elevenes samfunnskritiske aktivitet.

Dersom departementet. og skolestyret godtar den handlemåte ledelsen
ved Manglerud Ungdomsskole her lagt for dagen, er dette nok et eksem-
pel på hva vårt lovpriste demokrati betyr for norske skoleelever.
Sterkest har elevene ved Manglerud Ungdomsskole fått føle dette. Men
også elevene ved andre skoler bør merke seg myndighetenes reaksjon
overfor dem som ter våre demokratiske idealer på alvor.

Sosialistisk Ungdomsforbund erklærer sin fulle støtte til elevene ved
Manglerud Ungdomsskole i deres kamp for ytringsfrihet og rett til demo-
kretisk aktivitet på deres egen skole.

Med utgangspunkt i Manglerud-saka krever SUF:
Ledelsen ved Manglerud Ungdomsskole må gjøre offentlig selvkritikk.
Alle skoleelever må garanteres mot maktmisbruk ev den typen Mang-
lerud-elevene er utsatt for.

3. Skoleelevene må	 få frihet til å si sin • mening om alle spørsmål.
Full orge nisasjonsfriliet for skoleelever må lovfestes.

Sentralstyret i Sosialistisk Ungdomsforbund
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Kamerat,

du kan 'søle

på slipset: 

"...dersom ikke SFs Haakon Lie..."

På Ball i den Borgelige.

Undertegnede fulgte, i et annfall
av sinnsforvirring, opp en an-
nonse i Orientering om å komme
til avisas 15 års jubileumsfest.
Alle velkommen sto det. Men nei.
Ungdommen, som partiet har skrytt
av har en framtredende plass, ble
hånt og indirekte bedt om å dra
til hælvete. Det bør her innskytes
at de kunstneriske innslaga var
bra (Marit Bolling med div. viser,
Joacim Calmeyer med "Ny NATO",
Minous m.fl.), og gjorde sitt til
at visse personer ikke ødela helt.

Omtrent et kvarter før "ballet i
den borgerlige" skulle ta til, sti-
lte 5-6 SUFere seg opp utenfor
lokalet - Ingeniørenes Hus i Kron-
prinsens gate - med innsamlings-
bøsser for FNL. De fleste folka
som passerte ga noen kroner (190,-
i alt), men overraskende mange
stilte seg svært negativt til
dette intiativet. Borgelige ut-
tryksformer hørtes i fleng:"Kunn'ke
tenke meg, dessuten har jeg støt-
ta før"."Det får være grenser",
m.fl. Da undertegnede spurte en
av de "ansvarlige" om innsamlerne
kunne gå inn i lokalet å samle
penger fordi de fleste av "fest-
deltakerne" var gått inn da de kom,
nektet man plent dette til å
begynne med."Skranglingen fra
bøssene kunne forstyrre programmet",
som da og i den påfølgende halv-
timen besto i hawai-musikk. Etter
litt mumling om "Ungsosialisten"
ble enden på visa at de fikk sitte
på gangen og vente til pausen.

Som sagt, programmet var bra og
det kunne blitt en kveld en SUFer
kunne være bekjent av dersom ikke
SFs Haakon Lie skulle gå verbalt

berserk på talerstolen. Sigurd
Evensmos åpningstale artet seg
som et angrep, ikke bare på SUF
som han pleier, men også på so-
sialismen generelt. Han fortalte
det alle viste fra før, nemlig at
han var blitt"småborgelig med
årene". Videre sa han med beklag-
else at ordet"kamerat" igjen var
tatt i bruk. Da han kom med i
arbeiderbevegelsen i 30 åra var
det noen som brukte dette ordet
fikk vi vite. Tiltaleformen er
upersonlig, dikterende, uhøflig
og gud vet hva. Vi fikk også et
par eksempler på bruken av dette
ordet: "Kamerat NN, se og få av
deg det slipset, du kan søle på
det." (ølsalget hadde nettop åp-
net og ingen hadde fått tid til å
bli fulle). "Kamerat NN, du har
vært slapp og svikter på alle
fronter." Det var flere som satt
igjen med en jævli smak i kjeften.
Det blir stadig mer mystisk hvor-
dan denne mannen kan ha rota seg
borti en sosialistisk bevegelse.

Alt i alt kan man si at denne
"festen" minnet om alt annet enn
sosialisme. (Pene damer med daue
pelsdyr, stola eller hva faen det
heter og plenty med smykker). Den
luksuriøse måten det hele	 ble
avviklet på (danseorkester m.m.)
tydet heller ikke på at den ble
arrangert av en avis som balan-
serer på randen av konkurs. Mye
kunne det vært spart på til for-
del for større overskudd. Det kun-
ne vel selv Cordsen & Co. ha fun-
net ut.

Bjarne Bondkall

Vålerenga SUF
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BORGERLIG FILM

I verden i dag tilhører all kultur, all litteratur og
kunst bestemte klasser, og er knyttet til bestemte
politiske retningslinjer. Kunst for kunstens skyld,
kunst som står over klassene, kunst som er atskilt
fra eller uavhengig av politikk, eksisterer i virke-
ligheten ikke. ,Proletarlitteratur og proletarkunst ut-
gjør en del av hele proletarrevolusjonens sak. Som
Lenin har sagt, utgjør de «hjul og skruer» i hele
revolusjonens maskin.

1 4

Mao Tse-tung

På bakgrunn av striden om"Bonnie
and Clyde", er det endel ting som
bør tas opp til diskusjon når det
gjelder vart syn på film og "film-
kunst" Hvorfor jeg tar opp til
diskusjon, og i det hele tatt nev-
ner "Bonnie and Clyde", er fordi
jeg synes den er et typisk eksem-
pel på tendensen i borgerlig film.

Med det arbeidstempoet som det
er på arbeidsplassene i dag, er
folk flest trøtte og slitne etter
dagens arbeid, så trøtte at de i
liten grad har høve til å bruke
sin fritid til f.eks. selvstudier.
(Noe som også blir dårlig beløn-
net i det kapitalistiske Norge)
Folk vender seg da til underhold-
ningsbransjen for å få avslappning,
og da i særlig grad er man interes-
sert i film. Av denne grunn har
filmene mye å si for å forme men-
neskene, for å forme ungdommen,
jamnfør TV-filmene i USA.
Filmindustrien beherskes av de

som har makta i samfunnet, av bor-
gerskapet. Norge beherskes av USA,
altså blir våre kinoer og TV-er
helt dominert av	 amerikanske fil-
mer. Borgerskapet har derfor en
stor innflytelse på ungdommens ut-
vikling, og de kan ofte lede ung-
dommen inn i de baner de selv er
tjent med. Eksempler på at filmen
blir brukt f.eks. i klesindustriens
interesser, er nettopp Bonnie and
Clyde moter.

Borgerskapet har også en full-
stendig kontroll over våre filmkun-
stnere. Disse kan skrive og tegne
hvor mye de vil, og hva de vil, men
om de skal leve av det de produser-
er bestemmer borgerskapet.

La oss se litt nærmere på innhol-
det i filmene. Råskap og sadisme er
stikkordene. Helten er aldri et men
eske som som har utrettet noe bra,
gjort et arbeid eller laget en opp-
finnelse som er til nytte for men-
neskene. Nei, helten er rå, brutal
og behandler kvinner som objekter.
Er dette tilfeldig? Er det noe

man må produsere fordi publikum
ønsker handlingene slik? Vil man
tape penger på all annen produk-
sjon? Selvsagt ikke, med sitt
voldsomme propagandaapparat kan
borgerskapet forandre publikums
smak etter egne behov. Det er alt-
så ingen tilfeldighet, snarere et
ledd i krig og krigsforbredelser
for å få folk til å akseptere vold,
bli apatiske overfor voldsbruk. Et
middel til å få folk til å se på
Vietnamkrigen som vold, revet ut
av alt system, noe en ser hver dag
på lerretet, noe som er vanlig og
framfor alt noe man ikke har den
minste sjanse til å kunne stoppe.

Ved å alminneliggjøre vold satt
ut av syst.em sikrer de seg også
for folks reaksjon på overgrep mot
Vietnamdemonstranter og streikende
arbeidere.

Ovenfor mener jeg ikke bare de
åpent krigshissende og fascistiske
filmene som det lages hele serier
av i USA, men en vanlig borgerlig
film som ikke later til å ta noe
standpunkt.

Tilbake til"Bonnie and Clyde
Dommen er etter min mening klar.
Filmen er laget i den hensikt å
sette volden ut av system (revo-
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lusjonær = reaksjonær vold) Fil-
men er derfor et nytt middel til
å prøve å dekke over USAs agres-
jonskrig mot Vietnam, Portugals
krig i Angola, politiets provo-
kasjoner mot demonstranter osv.,
og er derfor reaksjonær. Filmen
ville selvsagt aldri bli spilt i
et sosialistisk Norge, men vi bør
ha følgende klart for oss. Folk i
Norge blir mere og mere klassebe-
viste p.g.a. Vietnamkrigen og de
begynnende kojunkturvanskene som
resulterer i arbeidsledighet. Våre
kunstnere vil følge med i denne
utviklinga, de vil bli klassebeviss-

15

te. Det er derfor klart at den førs-
te filmen som oppfordrer til demon-
strasjoner og streiker og som av-
slører vårt demokrati som borger-
skapets diktatur, vil bli nektet
oppført. Med dette perspektivet
tror jeg vi bør gå imot all film-
sensur, for derfor å ha bedre
argumenter når de progressive fil-
mene blir nektet, så får vi heller
ta åpen strid med å avsløre fascis-
tiske filmer som "Bonnie and Clyde",
"Kineserinnen" osv.

Arild Johansen.

CLARTE
CLARTE hadde landsmøte 1-3 mars.
Representanter fra SUF og KU gjes-
tet kongressen, fra SUF møtte bl.a.
Tor Mostue, Tron Øgrim og under-
tegnede. Kongressen var svært
interessant og Clarte-represetan-
tene vedtok flere viktige beslutn-
inger, de vedtok blant annet
marxismen-leninismen Mao Tse-tungs
tenkning ideologiske rettesnor.
Debattene var gode og tilslutt
ble det sendt hilsningstelegram
til FNL, DRV, Kinas Røde Garder,
KU og SUF i Norge.
Ny formann etter Gunnar Bylin ble
Peter Lorentzon. RED

SUF til rettsak

mot "NÅ". Den reaksjonære klikken i billed-
bladet "NA" har i et av sine siste
nummer prøvd å stemple SUF og alt
det vi står for som fascistisk og
trekker en sammenligning med
Quislings hird. Vi vil gjerne opp-
lyse "NA" at vi nettopp står for
det stikk motsatte av det	 hir-
den (og i dag?) høylydt proklamer-
te for det norske folk. Vi står
for et virkelig demokrati, for
menneskets makt over kapitalen,
for arbeidernes styrerett over
produksjonsmidlene.
NÅ har gått for langt. SUFs sen-
tralstyre har anlagt sak.

red

,	 5,
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';ATO-debatten har tiltatt med fornya styrke,
først	 og fremst pga. de Stortingsmeldingene
regjeringa nylig !"ar lagt fram og den nystart-
ede "Kampanjen for Norge ut av NATO".

i skal i denne artikkelen ikke gi noen brei
analyse av NATO og vart forhold til alliansen,
men innledningsvis sla fast kjennsgjerninger
man umulig kan kemm• utenom:

I.	 NATO som forsvarsbolverk mot fare fra
øst, dvs. Sovjetunionen er en myte bygd opp
av imperialistene for A takelegge NATOs reelle
runksjon.

NATO er en militærpolitisk organisasjon
som er et ledd i den imperialistiske under-
trykkelsen av verdens fattige folk. NATO er
en organisasjon retta mot verdens folks fri-
gjøringsbestrebelser fra utbytting og under-
trykkelse.

Pastanden om at NATO dekker vårt lands
sikkerhetspolitiske behov er en myte. Alliansen,
som	 opererer med lav terskel for kjernefys-
iske angrep, bidrar bare til en voldsom
konsentrasjon av kjernefysiske våpen i vår
del av verden. Dette gjør at vårt land står i
permanent fare for å bli trukket inn i en
kernefysisk konflikt.

Når det gjelder siste punkt, skal vi ikke
kommentere dette noe mer her, bare vise til
ari Enholms utmerkede dokumentasjon i boka
orge - en NATO-Base.
Til punkt en er det mange som vil spørre

g:"	 Hva er hensikten med Atlanterhavsallian-
sns voldsomme opprustning, når faren for•an-
grep fra øst er fiktiv?" I denne forbindelse
,• det en rekke faktorer som gjør seg gjel-

d-nde. At angrepsfaren fra øst er en myte
v a ser Sovjets tese om fredelig sameksistens
og ikke minst Sovjets utenrikspolitiske
praksis. Hva som ytterligere bekrefter dette
er det forholdet at det til og med har ut-
vikla seg til samarbeid mellom revisjonist-
klikken i Kreml og USA-imperialismen. (.Jmfr.
møtet i Glasborough). Et annet vesentlig
forhold i denne forbindelse er følgende:
Gjennom infrastrukturutbygginga i Europa og
NATOs organisasjonsform styrker USA sin
fullstendige kontroll over NATO samtidig
som forsvarsforpliktelsene lesses over på
de europeiske medlemslandene. På denne måten
oppnår USA å frigjøre store troppestyrker
fra Europa slik at disse kan settes inn i
landets imperialistiske angrepskriger andre
steder i verden. Videre er det svært viktig
å forstå at NATO med sitt store rustnings-
nivå er den viktigste avtaker for den vest-
lige verdens voldsomme rustningsindustri.

Når det gjelder punkt 1 kan det være
nyttig å slå fast at NATO-rådet i 1952, med

den norske representantens stemme, vedtok en
uttalelse der man stetta Frankrikes koloni-
krig i Indo-Kina. Samtidig heter det at man
støtter kampen mot "kommunistisk aggresjon"
overalt den måtte forekomme i verden. 

Et meget instruktivt eksempel i denne
sammenheng er Portugals kolonikrig i Angola
og MoÇambique. Denne krigen ville vært u-
tenkelig for det svake Portugal uten den
massive støtten fra medlemsland i NATO og
fra organisasjonen multilateralt. Viktig er
det også nok en gang å presisere at kuppet
i Hellas skjedde ved hjelp av CIA-planer
og NATO-våpen.

I den nylig framlagte Stortingsmeldinga
om vårt forhold til NATO heter det at "den
indre utviklinga i land som Hellas og
Portugal ligger utenfor NATOs kompetanse-
område. NATO er åsak og forutsetning for
fascistkuppet i Hellas og Portugals krig-
føring i Afrika. Likevel skal vi oppleve å
høre at dette faller utenfor NATOs "kompe-
tansepmråde"!

Var kamp mot NATO er et viktig ledd i den'
anti-imperialistiske kampen. Her hjemme har
denne kampen fått seg to viktige, konkrete
utslag: Politisk militærnekting og Kampanjen 

'for Norge ut av NATO. Kampanjen for Norge ut
av NATO krever folkeavstemning i 1969, siden
vårt NATO-medlemskap da i følge Atlanterhavs-
pakten kan sies opp. Kampanjen er en tverr-
politisk bevegelse. Vi har derfor mulighet
til å skape en brei anti-imperialistisk front
bestående av sosialister liberalere, kiosk-
eiere og småkapitalister dersom vi lykkes å
skape intenst opplysningsarbeide og gode ak-
sjoner. En lengre kampanje, etterfulgt av
folkeavstemning, kan godt mulig gi resultatet:
Nei til fortsatt norsk medlemskap i NATO!

Likevel må det være klart at en slik folke-
avtemning på mange måter vil være meningsløs
uten en lang forutgående debatt. Viktig i
denne sammenheng er det å huske at det be-
stående har fullstendig kontroll over masse-
mediane, som kontinuerlig sprer borgerskap-
ets NATO-propaganda. Sett på bakgrunn av
dette kan en"folkeavstemning" bli en absur-
ditet.

Men vårt svar på den makt borgerskapet og
monopolkapitalens medløpere har over masse-
mediene, er masseaksjon i folket. Hva vi
helt sikkert oppnår ved en folkeavstemning,
dersom vi lykkes å skape en masseaksjon, er
å slå ei brei bresje i myten om den almin-
nelige enighet om vår utenrikspolitikk.
Kravet om folkeavstemning er derfor et rik-
ti: krav dersom det føltes o.. av hard
kamp og intens propaganda! Riktig er det
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Alle reaksjonære er papirtigre. I sin framtoning er de
reaksjonære fryktinngytende, men i virkeligheten er de
ikke så mektige. Sett over lang sikt er det ikke de re-
aksjonære, men folket som er virkelig maktfulle.

Mao Tse-tung (1946)

også fordi myndighetene ved sin løgnpropa-
ganda er svært redd for at de har slått
seg sjøl på munnen, slik at en folkeav-
stemning for dem gir skremmende perspektiver.
Våre hjemmelige løpegutter for imperialistene
i Washington er ikke under noen omstendighet
interessert i at folket sjøl skal få anled-
ning til å avvise fortsatt norsk medlems-
skap  i NATO.

NATO-regjeringa har derfor lagt opp til
følgende strategi for å sikre vart fortsatte
medlems i NATO: Myndighetene har nylig lagt
fram Stortingsmeldinger (nevnt i det forgående)
om vårt forhold til NATO reint generelt og om
ny 5-årsplan for forsvaret, som forutsetter .

fortsatt medlemskap i NATO. Dette skal fol-
kets formyndere i Stortinget debattere og ved-
ta i inneværende sesjon. Vart fortsatte NATO_
medlemskap skal altsti avgjøres allerede varen

Det er derfor nødvendig fortest mulig a ga
til hard anti-NATO kamp. Dersom vi følger
Formann Maos ord om at "folket og bare folket
er den kraft som skaper verdenshistorien",
følger kampanjens oppfordring om å danne
lokale anti-NATO grupper og intensiverer
det anti-imperialistiske arbeidet i Den Nors-
ke Solidaritetskomite for Vietnam vil resul-
tatene snart melde seg!

Sverre Knutsen.

VIETNAMKONFERANSEN I VEST-BERLIN

Venstreorienterte ungdoms- og
studentorganisasjoner fra hele Vest-
Europa var innbudt til Vietnamkon-
gress i Vest-Berlin 17. og 18. feb-
ruar 1968, arrangert av den sosial-,
istiske tyske studentorganisasjonen
SDS. 600-700 utlendinger deltok, i
tillegg kom mange hundre fra for-
skjellige deler av Vest-Tyskland.
15 nordmenn deltok, de fleste av
dem SUFere.

Konferansen tok opp flere emner,
som den sosiale revolusjonen i Viet-
nam, hva vi i Vest-Europa kan gjøre
for å understøtte kampen til det
vietnamesiske folk, og planer om en
vest-europeisk solidaritetsorgani-
sasjon. Som innledere under de for-
skjellige punktene, var det foruten
lokale SDS-krefter, også innbudt
folk fra FNL og DRV, det amerikanske
SNCC, sentralkomiteen i det kubanske
kommunistpartiet, samt folk som Pe-
ter Weiss og Ernest Mandel. Kvali-
teten på innleiingene var varier-
ende, Kurt Steinhaus ga en framifrå
analyse av den økonomiske og mili-
tære utvikling av Vietnamkrigen.
(Han har også skrevet ei svært god
bok om samme emne.) Konferansens
oratoriske høydepunkt var Tariq
Ali, en pakistaner, som holdt et
flammende innlegg i beste revolu-
sjonære stil, salen sto i kok etter
dette.

Utvalget av organisasjoner som
tok del i kongressen var temmelig
tilfeldig, foruten store og ganske

kjente ungdomsorganisasjoner, kryd-
de det av alskens trotskistgrupper,
suspekte politiske sekter, hippies
osv. Av folk som ikke deltok, var
ungdomsorganisasjonen til det marx-
istisk-leninistiske kommunistpar-
tiet i Frankrike, p.g.a. strid med
en annen, trotskistpreget gruppe.

I tillegg til konferansen var
det tillyst en demonstrasjon mot
amerikanernes krigføring i Vietnam.
Denne var forbudt av politiet, som
hadde satt 3000 menn i alarmbered-
skap, i tillegg kunne 17000 mann
innkalles. I parentes bemerka er
dette like mye som den stående nor-
ske hær! Kvelden før var sidegatene
inn til KurfUrstendamm (hovedgata i
Vest-Berlin) fulle av sperringer,
og Amerikahaus (utstillings- og pro-
pagandalokale for USA) var isolert
med flere kjeder sperringer, noen
hundre politifolk samt 4 vannkano-
ner.
Lørdag kveld ble imidlertid forbu-
det opphevet av en domstol, og de-
monstrasjonen foregikk i stort sett
rolige former. Om lag 20000 tok del.

Konklusjonen på konferansen ble
at det skulle opprettes et løst or-
ganisert Vest-Europeisk samband mot
Vietnamkrigen. Organisasjonsstruk-
turen er ennå ikke fastlagt, heller
ikke vilke kriterier en skal stille
for medlemsskap. Før SUF slutter
seg til denne organisasjonen, må en
være sikker på at en ikke isolerer
seg fra aktive FNL-grupper og
marxistisk-leninistiske organisas-
joner.

Harald Dahl.
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1. Spørsmål (Herzog) Mener De at
(le poliliske og økonomiske for-
holdene i den demokratisk-kapi-
talistiske republikken Tyskland
ligger sann til rette at arbeider-
klassen i mer eller mindre nær
rramtid kommer til å kjempe for
.aak/.a?
Svar. (Stalin) Det ville være van-
-Kelig å besvare dette spørsmålet
telt eksakt hvis det var tale om
tidspunkter og ikke tendensen. Det
er unødvendig å bevise at situas-
;onen nå skiller seg vesentlig
rra situasjonen i 1923, både når
det gjelder internasjonale og
innenlandske forhold. Dette ute-
lukker likevel ikke at situasjonen
kan endre seg raskt til fordel for
revolusjonen på grunn av mulige
omfattende endringer i den uten-
rikse situasjon. Den internasjo-
nale situasjonens ustabilitet
garanterer for at denne antakel-
sen kan vise seg svært sannsyn-
lig.

2. spørsmål. Vil - på bakgrunn
av den gitte økonomiske situas-
jon og det gitte forhold mellom
kreftene - en mer langvarig for-
beredelsesperiode bli nødvendig
for oss for å erobre flertallet
av proletariatet (et krav Lenin
stilte de kommunistiske partier
i alle land som en overmåte vik-
tig oppgave som måtte løses før
erobringa av den politiske mak-
ta)?
svar. Når det gjelder den økono-
miske situasjonen så kan jeg bare
bedømme saka ut fra de alminnelige
opplysninger som jeg sitter inne
med. Jeg tror Dawes-Planen (note 1)
alt har gitt en del resultater,
den har ført til en relativ sta-
bilisering av situasjonen. Den
amerikanske kapitalens inntrengning
i den tyske industrien, stabili-
seringa av valutaen, forbedringa
i noen av de viktigste greiner av
den tyske industrien - som langt
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PARTIET
fra betyr noen radikal sanering
av den tyske økonomien, og endel-
ig en viss bedring i arbeiderklas-
sens materielle stilling, alt det-
te har nødvendigvis ført til en
styrking av bourgeoisiets posis-
joner i Tyskland. Dette er så
og si den "positive" sida ved
Dawes-Planen.
Men Dawes-Planen har også "negati-
ve sider, som uunngåelig må kom-
me fram i en viss periode, og til-
intetgjøre de "positive" resulta-
tene. Det er ikke tvil om at Daw-
es-Planen betyr dobbelt press på
det tyske proletariatet, fra både
innenlandsk og utenlandsk kapital.
Motsigelsene mellom utvidelsene av
den tyske industrien og innsnevrin-
ga av denne industriens utenlandske
markeder, forholdet mellom Enten-
tens ')verdrevne krav og den tyske
folkehusholdningens begrensede
muligheter til å tilfredstille
disse krava - alt dette forver-
rer uunngåelig proletariatets,
småbrukernes, funksjonærenes og
de intellektuelles stilling og må
nødvendigvis føre til en eksplos-
jon, til proletariatets direkte
kamp for makta.
Men dette må ikke sees som den en-
este betingelse for den tyske re-
volusjon. For denne revolusjonens
seier er det dessuten nødvendig
at det kommunistiske parti rep-
resenterer flertallet i arbeider-
klassen og blir den avgjørende
krafta i revolusjonen. Det er
nødvendig at sosialdemokratiet
blir avslørt og slått, at det
blir redusert til et ubetydelig
mindretall av arbeiderklassen.
Ellers kan det ikke nytte å ten-
ke på proletariatets diktatur.
Om arbeiderne skal kunne seire
må de være besjelet av en vilje,
og føres av et parti som har ube-
tinget tillit hos arbeiderklas-
sens flertall. Har man to kon-
kurrerende partier av samme styr-
ke i arbeiderklassen, så er en
varig seier umulig selv under
gunstige ytre betingelser. Lenin
var den første som i tida før
Oktoberrevolusjonen i særlig grad
la vekt på dette som den mest

nødvendige betingelsen for pro-
letariatets seier.
Særlig gunstig for revolusjonen
måtte en situasjon være, der en
indre krise i Tyskland og en av-
gjørende vekst i kommunistpartiet:,
krefter falt sammen med alvorlige
forviklinger blant Tysklands ytre
fiender.
Jeg tror at fraværet av denne sis-
te omstendigheten ikke var det som
spilte den minst negative rollen i
den revolusjonære perioden i 1923.

3. spørsmål. De sa at Tysklands
Kommunistiske Parti må ha fler-
tallet av arbeiderne med seg.
Dette målet har man hitill vært
for lite merksame på. Hva mener
De man skal gjøre for å forandre
Tysklands Kommunistiske Parti
til et sånt energisk parti med
stadig økende oppslutning?

Svar. Noen kamerater tror at å
styrke partiet og bolsjevisere
det betyr å kaste alle anderle-
des tenkende ut av partiet. Det-
te er sjølsagt ikke riktig. Man
kan bare avsløre sosialdemokratiet
og gjøre det til et ubetydelig
mindretall i arbeiderklassen gjen-
norn daglig kamp for arbeiderklas-
sens behov. Når man skal nagle
sosialdemokratiet til skampelen,
skal det ikke skje på grunnlag av
høgtflyvende spørsmål, men på
grunnlag av arbeiderklassens dag-
lige kamp for å forbedre sin ma-
terielle og politiske stilling,
og her må problemer som arbeids-
lønn,arbeidstid, boligforhold,
forsikring, skatter, dyrtid osv
spille en svært viktig, for ikke
å si den avgjørende rollen. Opp-
gaven er å slå sosialdemokratene
hver eneste dag på grunnlag av
disse spørsmålene, ved at man av-
slører deres forræderi.
Men denne oppgaven kan ikke løses
fult ut, hvis ikke problemene fra
den daglige kampen blir kjedet
sammen med de grunnleggende spørs-
målene om Tysklands internasjonale
og indre stilling, og hvis hele

fortsettes neste
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dette daglige arbeidet ikke sees
i sammenheng med partiets samlede
arbeid med revolusjon og proletar-
iatets erobring av makta for øye.
Men en sånn politikk kan bare før-
es av et parti med lederkadrer som
er erfarne nok til å utnytte sosi-
aldemokratiets feilgrep til å
styrke partiet med, og som er godt
nok teoretisk skolert, sånn at de
ikke mister den revolusjonære ut-
viklinga av syne på grunn av gode
delresultater.
Dette er også hovedforklaringa på
at spørsmålet om de ledende kad-
rene i kommunistiske partier al-
ment, og i det Tyske Kommunistiske
Parti spessielt, er et av de ve-
sentligste spørsmål for bolsje-
viseringa.
For å gjennomføre bolsjeviseringa
må i hvert fall visse hovedbeting-
elser oppfylles, for uten disse
er bolsjeviseringa av de kommunis-
tiske partiene i det hele tatt u-
mulig.
1) Det er nødvendig at partiet ik-
ke ser seg sjøl som et vedheng til
den parlamentariske valgmekanismen,
som sosialdemokratiet i virkelig-
heten gjør, og ikke som et uves-
entlig vedheng til fagforeningene,
som noen anarko-syndikalistiske
elementer hevder, men som den
høgste form for proletariatets
klassesammenslutning, som skal
lede alle de andre formene for
proletariatets organisasjoner,
fra fagforeninger til parlaments-
grupper.

STALIN
Det er nødvendig at partiet og

særlig dets ledende elementer fult
ut behersker marxismens revolusjo-
nære teori i uløselig! samband med
den revolusjonære praksisen.

Det er nødvendig at partiet ik-
ke utarbeider paroler og direktiv-
er på grunnlag av utenatlærte
formler og historiske paraleller,
men som resultat av en omhyggelig
analyse av den revolusjonære be-
vegelsens konkrete betingelser,
både de nasjonale og internasjonale.
ettersom man utvilsomt må ta hensyn
til revolusjonene i alle land.

Det er nødvendig at partiet
etterprøver parolenes og direktiv-
enes riktighet i massenes revo-
lusjonære kamp.

Det er nødvendig, særlig hvis
de sosialdemokratiske tradisjonene
ikke er overvunnet ennå, at hele
partiets arbeid blir omlagt til
den nye revolusjonære stilen, sånn
at hvert skritt og hver aksjon fra
partiets side fører til massenes
revolusjonering, til arbeiderklas-
sens brede massers skolering og
oppdragelse i revolusjonens ånd.

Det er nødvendig at partiet i
arbeidet kl rer å forbinde den
høyeste prinsippfasthet (må ikke
forveksles med sekterisme) med
størst mulig forbindelser og kon-
takt med massene (må ikke forveks-
les med halehengspolitikk), for
ellers er det umulig ikke bare å
lære massene noe, men også å lære
noe av dem, ikke bare å lede mas-
sene og heve dem opp på partiets
nivå, men også å lytte til mas-
senes stemme og merke de behovene
som trenger seg fra hos dem.

Det er nødvendig at partiet i
arbeidet klarer å forene en ufor-
sonlig revolusjonær linje (må ik-
ke forveksles med revolusjonær
eventyrspolitikk) med størst mu-
lig smidighet og manøvredyktighet
(må ikke forveksles med makelig
tilpassing) for ellers er det u-
mulig for partiet å beherske al-
le kamp- og organisasjonsformer,
å forbinde proletariatets øyeblik-
kelige interesser med den prole-
tariske revolusjonens fundament-
ale interesser og å forene den
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ikke
er å
sånn
feil.

Det er nødvendig at partiet
klarer å sammensette den led-
ende hovedgruppa av de beste
elementer, de forgangsmenn i kam-
pen som er så hengivne mot saka
at de kan være sanne representan-
ter for det revolusjonære prole-
tariatets bestrebelser, som er er-
farne nok til å bli virkelige led-
ere i den proletariske revolusjon,
og i stand til å bruke 1inismens
strategi og taktikk.

Det er nødvendig at partiet
systematisk forbedrer:-partiorgani-
sasjonenes sosiale sammensetning
og renser seg for oppløsende op-
portunistiske 'elementer, for- å
oppnå størst:muligihelstøpthet.

Det er nødvendig åt par'tiet
utvikler en''ierrihar `Pro'letarik-''
disiplin -solti -hviler 15£ ideologisk'
sammensveising, klårhe't i , beveg-

' elsens mål, enhet i "de praktiske
handlingene Og 'et bevisst forhOld
til partiets oppgave fra de btei'll
partimassenes side.. -

Det er 'nødvendig at 'partie
systematisk' 'etterprøver utførelseh'
av egne beslutninger-i og 'direktiver',
for ellers .-risikere-r' man- at • disse
gjøres til''tomme . Isepfter som -̀IS'are
kan undergrave de breie' -prolet'ars
iske 'massenes- tillit-til partiet.'''

i
Uten. at,,disse,,og liknende beting-
elser,oppfylir es er bolsjeviseringa,
tomt snakk.	 i

4. spørsmål. De sa at ved
DawesPlanens riegativdr .)rrden
andre betingelsen for TySk'fan	 '
KommUiiitiske
makta en . 'SittiaSjOri' 'der `'det
demokratiSke
stendig avslørt i massenes Øyne,';'-v
og det båre finnes en virkelig,
kraft. innefor arbeiderldrassen
Før man `kommer så langt er deS;''''
soMikjennsgjerningene:Vier,'ennå
et'godt stykkeigjeni-leriser
manglene ,og sVakheteiliJartits

nåværende arbeid seg klart. Hvor-
dan kan de fjernes? Hvordan ser
De på resultatet av desember-val-

1924, da sosialdemokratiet -
'et fullptendig korrumpert og råt-
tent parti - langt fra'å tape noe
vant rundt to millioner stemmer?

Svar. Her dreier det seg ikke om
mangler ved det tyske kommunistiske
partis arbeid. Her dreier det seg
først og framst om at de amerikan-
ske lånene og tilførslene av ame-
rikansk kapital pluss stabiliser-
inga av valutaen,	 som til en viss
grad har forbedret situasjonen,
har skapt en illusjon om at det
er mulig radikalt å endre de indre
og ytre motsigelSene'liband med
Tysklands stilling. Det-er denne
illusjonen som, lik deig -hvite' hest
i eventyret, 1D'ar det tyskd'
demokratiet	 deri'-'nåvre"nde
riksdagen. Wels bryster seg nå med
sin valgseier. Men han forstår
tydeligvis ikke at'han godskriver
seg en annens seier. Det var ikke
det tyske sosialdemokratiet som
seiret, men Morgan-grappa. (not'e-' 2)
Wels var og blir bare` en av i Mor--
gans lakeier. -i

fra"PRAVDA nt nr. '27	 *)i-L-;
3/2,1925

I c:

1 . -3'5-1y3lmob	 'J n

91-f	 Welt;n-: Leder av det
ke sosialdemokratiet fra 1919. .It3
Morgan: Amerikansk bankfirma,
hovedselskap i datidens 'største-'''
amerikanske-trust. .

:Lib liv. .:1-91).?2.-_

i.

moe

illegale og den legale kampen i
arbeidet.
8) Det er nødvendig at partiet ik-
ke skjuler feilene sine, at det

frykter kritikk, .a4 det llar^
forbedre og oppdra kadrene
at de kvitter seg med egne

ki	 i.. b	 fl:.

b£1.61

I r8.11,:tAi.:t&,(,)m

-oito	 9T.A.e,n53.7.41-lems
119 j- J. 9'I mo

no
1)wes-Planen: Plan for1:9(»ilS""

tilbakebetaling av Tysklands	 8,ty7: :y i.,
krigserstatninger., utarbeidet ,
av en internasjonal komite un-' e t -1(-)
der ledelse av amerikaneren-, ,
general Dawes, stod i kraft' 1924.---
29.	 Innebar dely./..* utsettelse ,
av betalingene og utenlandske
lån.	 i,

•
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FRANSK-AMERIKANSK

RIVALISERING

2 2

Frankrike og USA kjemper bit-
tert om tilgangen på råvarer og
markeder for ferdigvarer, og i
noen tilfeller er det kommet til
direkte sammenstøt. Dette skjer
samtidig med at kapitalistland-
enes økonomi er i almen tilbake-
gang og motsetningene mellom dem
vokser.

Den fransk-amerikanske kampen
er et slående uttrykk for den
stadige skjerpelsen av 'den øko-
nomiske motsetninga mellom de to
landa. Frankrike opprettholder et
lamgvarig angrep på dollarens
dominerende posisjon i internas-
jonale pengesaker og finanser i
den kapitalistiske verden. Dette
er en del av Frankrikes almene ut-
fordring til USAs dominerende
stilling.

Kampen de to land imellom om
tilgang på olje o andre råstof-
fer er mest intens i Midt-Østen,
der franske og amerikanske mono-
poler slåss om retten til å kart-
legge og utnytte oljeforekomstene.
I november 1968 fikk en fransk
oljetrust retten til å leite et-
ter olje i et område på ca. 10 000
kvadratkilometer i det sørøstre
Irak. I de siste månedene har et
annet fransk oljemonopol	 forhan-
dlet med de irakske styresmaktene
om retten til å utnytte de rike
oljeforekomstene i Rumanilanord-
området. Den dagen fransk monopol-
kapital erobrer oljekonsesjonene
i dette området vil det øke Frank-
rikes kapasitet for produksjon av
olje med over 50% årlig.

Konsesjonene i disse to område-
ne var i sin tid garantert det
Irakske Petroliumskompani, som am-

erikanske, engelske, franske og
nederlandske monopoler kontrollerte
i fellesskap. Da den irakske reg-
jering trakk tikbake disse konses-
jonene i 1961 gikk USA, Storbritan-
nia, Frankrike og Nederland til
boykott av Irak og hindret at olje-
selskaper i den vestlige verden
underskrev kontrakter om utnytt-

inga av oljekildene. Nå har Frank-
rike brutt ut av denne "felles-
fronten", og det er klart at det
først og framst blir USA som får
ta støyten. Dette har irritert am-
erikanerne svært, og de har beskyldt
Frankrike for å forråde sine al-
lierte.

Franske aviser har avslørt at
da det ikke lykkes USA å hindre
den franske aksjonen fikk USAs
ambassade i Paris instruks om å
overrekke en formell protest til
den franske regjering. Frankrike
ignorerte protesten fullstendig
ut fra sine egne interesser. Ved
hjelp av sitt diplomatiske apparat
gjorde den franske regjeringa sitt
beste for at den franske mnopolka-
pitalen skulle få oljekontrakten
med Irak.

For omtrent et år siden under-
skrev Frankrike en kontrakt om
leiting etter olje i Iran. Frank-
rike har i de siste åra også økt
sin diplomatiske og økonomiske
virksomhet i andre oljerike land
i Midt-Østen. Serlig etter krigen
i 1967 har Frankrike nyttet opp-
svinget i de arabiske folks kamp
mot USA-imperialismen til å skaffe
seg fordeler i kappløpet om oljen.

Franske aviser avslørte at kon-
trollen over oljeressursene spil-

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012



23

ler en svært viktig rolle når
fransk midt-østen-politikk av-
gjøres. Kontroll over større
oljeressurser er en absolutt
nødvendighet for den franske
regjering i rivaliseringa med
USA om hegemoniet.

Paralellt med kampen om oljen
konkurrerer nå det franske "Societe
Nationale des Petroles d'Acquitaine"
og USAs "Txas Petroleum Company"
om de nyoppdagete, rike svovel-
forekomstene i Mosul i Nord-Irak.
Vinner Frankrike denne kampen kan
det konkurrere med USA som til nå
har bestemt svovelprisene på verd-
ensmarkedet.

I kappløpet om råstoffene gjør
Frankrike sitt beste for å trenge
ut USAs innflytelse i forskjellige
deler av verden og samtidig hindre
USA i å trenge inn i områder under
fransk kontroll. Kolonien Ny-Kale-
donia i Stillehavet er et eksempel
på dette. Et fransk selskap har al-
ltid hatt enerett på utnyttinga av
de rike nikkelforekomstene på øya.
I USA og Canada er forekomstene av
dette strategisk viktige stoffet
nær oppbrukt, og nikkelprisene på
verdensmarkedet øker stadig. Der-
for har flere amerikanske sel-
skaper prøvd å bryte det franske
selskapets Ny-Kaledoniamonopol,
for å skaffe USA retten til å ut-
nytte forekomstene der. Da et nytt
selskap for utnytting av nikkel-
'essursene skulle etableres, var
len franske regjeringa fullt klar
)ver trusselen, og skrapte i en
«s art sammen den kapital som treng-
;es for at Frankrike skulle kun-
le kjøpe opp 60% av aksjene.

Fransk-amerikanske motsetninger
riser seg også i kappløpet om uran

andre sjeldne metaller. Frank-
.ike har alltid før kjøpt uran

fra Canada, men i de siste åra
har USA lagt hindringer i veien.
Dette har ført til økte franske
investeringer i uranproduksjonen
i Niger, som ligger i Frankrikes
innflytelsessfære. Samtidig prøv-
er Frankrike å få den canadiske
Quebec-provinsen, som har uran-
forekomster og fransktalende
flertall, til å kreve en viss
grad av selvstendighet. Dette
ville styrke Frankrikes stil-
ling overfor USA når det gjel-
der råmaterialer for kjerne-
fysiske våpen.

Når det gjelder kappløpet om
markeder, så er rivaliseringa
mellom fransk og amerikansk
monopolkapital særlig bitter når
det gjelder fly, tanks og andre
våpensalg, fordi sånne salg
dreier seg om store beløp og stor
profitt, og ofte er et middel de
imperialistiske maktene bruker for
å øke sin politiske og militære
innflytelse. Brennpunktet i den
fransk-amerikanske rivaliseringa
er nå konkurransen om ordre på
militæ—fly fra Brasil, Peru og
andre Latinamerikanske land. Bras-
il og Peru har nylig ytret ønske
om å kjøpe frankrikes nyeste "Mi-
rage 5" jetjagere. Både regjering
og flyindustri i Frankrike legger
stor vekt på en slik mulighet til
å trenge inn i dette USA-dominer-
te markedet med franske militær-
fly. Men USAs mottiltak kom raskt.
USA-diplomater har gått så langt
som til å true regjeringene i Bra-
sil og Peru med nedskjæringer i
USAs "hjelp". Dette har ført til
rasende utbrudd fra den franske
borgerpressa. Konkurransen fort-
setter, og saka er ennå ikke av-
gjort.
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Frankrike og USA kjemper et
voldsomt slag om salg av våpen
til de andre NATO-landa. For 13-Y0--

blikket kjemper de om en belgisk
ordre på over 100 jetjagere. Den
franske "Paris Presse Intransige-
ant" dro i en artikkel nylig fram
en rekke fakta som viser at USA
saboterer vesttyske og belgiske
innkjøp av franske jagere, heli-
koptre og tanks.

Et bittert slagsmål mellom de
to landa pågår også om markedene
i de nye industrigreiner som far-
gefjernsynsapparater og utstyr
til atomkraftstasjoner. Konkurran-
sen pågår også hele tida når det
gjelder alle slags vanlige varer
og tjenester.

Særlig bemerkelsesverdig er det
at på fransk initiativ har nå
alle seks fellesmarkedland fra
1/1 satt i verk "merverdiskatten"
som Frankrike tidligere var aleine
om. Dette nye skattesystemet vil
øke prisen på amerikanske varer i
de seks landene, mens eksportvarer
fra de seks vil ha fordelen av
reduserte skatter eller vil bli

skattefrie. Med denne metoden
styrker sjølsagt de seks, med
Frankrike i spissen, seg i kon-
kurransen overfor USA. USA på sin
side har reagert sterkt, og gjort
kjent at man vil ta forholdsreg-
ler til gjengjeld.

For tida går kampen for na-
sjonal frigjøring i koloniene og
nykoloniene sterkt fram, og kapi-
talismens allmene krise øker stad-
ig. Samtidig øker de kapitalist-
iske landa sin morderiske konkur-
ranse med hverandre, tvunget av
stadig skarpere interessemotset-
ninger, og prøver på denne måten
å dempe egne kriser på andres be-
kostning.

Resultatet blir at imperial-
ismens forråtnelse framskyndes,
og USA-imperialistene - verdens-
imperialismens høvdinger - blir
stilt i en stadig mer isolert og
vanskelig posisjon. Konkurransen
mellom Frankrike og USA om rå-
stoffer og markeder er et iøyne-
fallende utslag av denne utvik-
linga.

kommentar fra nyhetsbyrået

Hsinhua 12/2-68

Revolusjonær arbeiderpolitikk

fortsetter

den gode mottakelsen SUFs lønns-
oppgjørsbrosjyre har fått et klart
bevis på det	 motsatte?

Myten om"den feite og for-
nøyde norske arbeider" er skapt av
storkapitalen. Den er like mye et
eventyr som historiene regimet i
Hellas kommer med, sjøl om dun er
bedre laget. At sosialister går
pa dette falske glansbildet, viser
at man ennå ikke veit nok om det
samfunnet vi faktisk lever i.

c) Revolusjonær politikk i dag. 
En del missforståelser er kommet
her fordi folk simpelthen ikke
skjønner hva revolusjonær politikk
i dag er.

Revolusjonær politikk i dag er
ikke å kaste bomber, ikke lage en
"utvalgt gruppe med jerndisiplin",
heller ikke gå rundt å vente med
"datolapper" i lomma.

Revolusjonær politikk er 	 net-
topp ri arbeide mot NATO, støtte
FNL og ta opp aksjoner over
norske forhold, for	 å skape be-

vegelse i folket om dette.
På denne måten slår ideen om

sosialismen rot i arbeidermassene,
massene og de revolusjonære or-
ganisasjoner får erfaring i kamp. 
På den måten utvikler SUF seg til
en revolusjonær organisasjon som
får tillit fra de store massene av
arbeidsfolk.

Revolusjonær politikk er også
å skolere oss i marxismen-leninis-
men Mao Tse-tungs tenkning, fordi
den inneholder erfaringene fra ar-
beidsfolks kamp i 100 år satt i
vietnskapelig sammenheng, fordi
den setter oss i stand til å løfte
den daglige kampen for nasjonal
sjølstendighet og lengre brød opp
mot høyre nivå, gjøre den til små
skritt i retning mot sosialismen.
Dette er revolusjonær politikk i
dag. Det er denne politikken som
vil utvikle arbeiderklassens er-
faring i teori og praksis, sånn
at den virkelig blir i stand til
å ta makta og bruke den, når den
revolusjonære situasjonen kommer.

Tron Øgrim.
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M   

Steinar Hinkel 

K     

- EI BORGERLIG-PASIFISTISK
SEKT

Navnet FMK bærer i seg en riktig
forståelse av fredsarbeidet..Kamp
for fred er kamp mot krig. De
kjempende må være folket, som er
den kraft som skaper historien.
Derfor er fredsarbeid å skape en
folkereisning mot krig. 

Men krigen er ikke i seg selv
en gjenstand, en ting som man
kjemper mot. Krigen er ingen na-
turkatastrofe - som en storm,
krigen er intet lyn fra klar
himmel, ikke et tilfeldig tak-
ras som røver familiefaren fra
et gråtende hjem. Krigens år-
saker er ikke et skjult myster-
ium, ikke skudd i Sarajevo, vi
trenger ikke forskning for å
coppklare krigen.

Krig er klassekrig, angreps-
krig, plyndringskrig, mennesker
ikke naturkrefter står bak den.
Derfor er kamp mot krig kamp mot
krigens skapere. Virkelig fredsar-
beid er å reise folket i kamp mot
de som vil skape krig. Som eksem-
pel kan nevnes at aggressive kret-
ser i USA nå planlegger krig mot
Cambodia, Laos Nord-Vietnam og
kanskje KINA. Fredsarbeid er å
reise folket mot de som vil skape
den krigen.

Det er dette pasifistene ikke
forstår, i og med at de ser krig-
en som en ting, en naturkatastrofe.
For dem er fredsarbeid en slags
katastrofehjelp, og følgelig av
natur upolitisk, å blande  politikk 
inn i fredsarbeidet er for dem å
forkludre saken med uvesentlig-
heter isteden for å hjelpe kata-
stroferamte mennesker.

Men fordi pasifistene ser
krigen som en ting,, en katastrofe
så kan de heller ikke utpeke de
skyldige for krigen. I Vietnam f.
eks. sier de at allee parter har
skyld. Dette er å si at alle par-
ter er like ille, hvilket er det
samme som å si at alle parter er
like bra. Pasifistene tar avstand
fra ensidighet i vurdering av

hvem som har skylden for kriger.
Eksempler på ensidige (marxistiske)
vurderinger: USA-imperialismen har
skylda for vietnamkrigen. Storka-
pitalen i England,'Tyskland, Fran-
krike osv. hadde skylda for 1.
verdenskrig.

Men å nekte å utpeke krigens
skapere er Å skjule krigens skap-
ere. Det er en gradsforskjell
mellom å nekte og avsløre og å
hjelpe. Men å bli skjult for
folkets øyne  hjelper  fredens
fiender. På den måten skader
pasifistene det virkelige freds-
arbeidet.

FMK er en erklært pasifistisk
fredsorganisasjon. Den har tatt
stilling mot parolene FULL STØTTE
TIL FNL og BEKJEMP USA-IMPERIALIS-
MEN. Dette betyr at når det gjel-
der Vietnam hindrer FMK arbeidet
for freden ved å ta avstand fra
at USA blir utpekt som fredens
fiende, og organisasjonen for-
virrer og skader derfor freds-
arbeid i Norge.

Den formen for "upolitiskhet"
som FMK driver når det gjelder
vietnamkrigen og andre konflikter
blir i praksis et bidrag til å
kamuflere og med det beskytte
det bestående, som er krig og ut-
bytting. Derfor er FMK en borgelig
organisasjon. FMKs snevert-sek-
teriske pasifistiske og borgelige
grunnlag gjør organisasjonen u-
egnet til å kanalisere en virkelig
fredsbevegelse i det norske folk.
I stedet for  Folkereisning Mot 
Krig blir det i praksis en borger-
reisning mot fred..

Solidaritetskomiteen for Viet-
nam er i dag den eneste virkelige 
fredsorganisasjon av betydning.
FMK er i dag en medvirkende irsak
til at det ikke blir flere. Ønsk-
er man derfor i organisasjonen
virkelig fredsarbeid	 kan FMK-
erne bare gjøre det ved å legge 
ned	 organisasjonen, og i stev!

 å skape bevegelse i fol-
ket mot de som skaper krigen.
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I vår har bølgene fra det vietnam-
esiske folkets frihetskamp gått
hovere og høyere og nærmet seg him
melen. Borgere av alle slag griper
av den grunn til et nytt middel
for å sverte frihetskampen: Hver
seier for FNL, hvert tap for USA-
imperialismen viser at "ingen av
partene kan vinne krigen militært. 1!

Vårens storstilte FNL-offensiv
gjør disse ordene til løgn. Samt-
lige byer og landsbyer av noen be-
tydning som er okkupert av USA-
quislingene, er blitt angrepet
(offisielle amerikanske opplysn-
inger). Westmoreland skrøyt av
at FNL bare klarte å erobre 1.
etasje i USAs ambassade, og avisa
Verdens Gang meldte om strålende
seire for USA i Saigon og Hue:
Vietnams folk, som må stole helt
på sine egne ressurser og hverken
t'år materiell eller mannskap
itenifra, har gått fra seier til
-,eier helt siden 1961. Folkehæren
--3om driver krigføring etter Formann
Laos linje om folkekrigen, seirer
rordi den driver rettferdig krig,
folkehæren har folket med seg, en
riktig linje og god moral. USA-
imperialistene derimot går fra
nederlag til nederlag, fordi USA
driver urettferdig krig, plyndrings-
og rovmordskrig. Linja er feil-
aktig, og moralen blandt soldatene
blir stadig dårligere.

Helt l'ra 1965 har hver eneste opp-
trapping, hver kamphandling ført
USA-imperialistene lengre ut i
myra. Folkene over hele verden,
også i Europa og Nordamerika, for-

aømmer overfallskrigen, USAs al-
lierte, blandt dem vår egen kjære
regjering, våger knapt støtte
krigen i ord. Terroren i Vietnam
har ført til at USAs eget Quisl-
ingregime styrter sammen, selv
deres egne Quislinger hater dem.
Hver eneste tørn på skruen, hver
eneste opptrapping kjører også
skruen dypere inn i kjøttet på
USA selv. Hver opptrapping før-
er til nye tusener av soldater
som desserterer og vernepliktige
som flykter, nye massedemonstras-
joner, streiker som følge av den
økonomiske utviklinga, opprør i
negerghettoene.
Hendingene i den siste tida viser
at USA-imperialismen kan beseires.
Johnson holder på å bli blødd til
døde i Vietnam: Den økonomiske
krisen vil øke, desertingen vil
vokse til en flom, hvite og svarte
amerikanere vil reise seg mot
krigen. I 1965, da imperialist-
enes militærapparat var uskadd
og situasjonen i USA under kon-
troll, klarte Johnson likevel
ikke å knekke FNL. Hvordan skal
han kunne vinne nå, da militær-
maskina hans begynner å bli
frynset i kantene og massene i
USA våkner?

USA kan bli slått militært,
USA blir slått militært. Tzaren
ble veltet, Hitler ble veltet,
Johnson vil ganske sikkert også
bli veltet. USAs skjulte med-
løpere får ikke narret oss til
å tro at USA ikke kan beseires.
Alle imperialister og reaksjon-
ære er papirtigrer

dac to
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Hilsningstelegram til FNL.
Sosialistisk Ungdomsforbunds sentral
styre har i anledning de siste ukers
utvikling i Vietnam sendt følgende
hilsningstelegram til Sør-Vietnams
Nasjonale Frigjøringsfront, FNL:

Sosialistisk Ungdomsforbunds sentral
styre ønsker Sør-Vietnams folk og
Sør-Vietnams Nasjonale Frigjørings-
front til lykke med de siste ukers
enestående politiske og militære
seire i kampen for nasjonal uavheng-
ighet og sosial rettferd.

Gjennom en massiv støtte fra det sør
vietnamesiske folk har dere klart å
befri en rekke byer og landsbyer, og
tilintetgjort adskillige av USA-im-

perialistenes og de sør-vietnamesi,..,kt,
Quislingenes militære støttepunkter.
De siste ukers seire har på nytt
vist at den amerikanske regjerings
propaganda om "framgang" i Vietnam
bare er et forsøk på å skjule at
USA er i ferd med å tape krigen, ik-
ke bare politisk, men også militært.

Ved deres besluttsomme kamp mot USA-
imperialismen er dere en støtte for
alle verdens folk, også for oss i
kampen mot de samme politiske kref-
ter i vårt eget land. Vi vil derfor
på nytt understreke Sosialistisk
Ungdomsforbunds uforbeholdne soli-
daritet med FNL og det heroiske
sør-vietnamesiske folk.

ET SITAT FRA FORMANN MAO:

Jeg er fullt og fast forvisset om at det vietnamesiske folket vil holde ut i den

langvarige krigen og sikkert og visst vil jage de amerikanske aggressorene ut

av landet sitt.

Lykkønskningstelegram til president Nguyen Huu Tho

(19. desember 1967).

Det kinesiske folks 700 millioner danner en mektig støtte for det vietnamesiske

folk. Kinas veldige territorium er deres pålitelige bakre linjer. Stilt overfor

den sterke kampenheten mellom våre to folk er alle militære eventyr og all

politisk svindel fra den amerikanske imperialismens side på forhånd dømt til

å slå feil.

Mao Tur-tung

prie kr. i -
am !968 3,Argang

Idet:nam

Husker du dette nummer av FOR VIETNAM? Godt
ikke sant? Nytt og bedre nummer kommer i hand-
len om noen dager. Bestill fra DEN NORSKE
SOLIDARITETSKOMITE FOR VIETNAM, Idunsgt. 5,
Oslo 1.
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FRIGJØRINGSKAMPEN
I COLOMBIA

Den belgiske ukeavisa "La voix du
peuple" meldte den 26. januar i
;.-r• at det var oppretta ei ny geril-
jagruppe i Colombia under direkte
ledelse av de marxistisk-lenin-
istiske partiet i landet. Dette er
ei ny og viktig utvikling i Latin-
Amerika. Fra før av er omtrent al-
le kommunistpartiene fra Rio Gran-
de til Ildlandet splittet i en
marxistisk-leninistisk og en revi-
sjonistisk retning. Flere, bl.a.
Regis Debray, har rettet sterk
kritikk mot de marxistisk-lenin-
istiske gruppene og partiene for-
di de la for stor vekt på frak-
sjonskamper og tesestrid framfor
øyeblikkelig væpna kamp mot den
sittende regeringa. Reint konkret
har bare den marxistisk-lenin-
istiske rørsla i Santo Domingo
vært engasjert i direkte væpna
kamp, mot den nord-amerikanske
invasjonen i 1963.
Likevel er nok'grundig marxistisk-
leninistisk sjølkritikk i første
omgang langt viktigere enn å
buse ut i jungelen med et, gevær
uten en skikkelig strategi. En
kan knapt undervurdere nødven-
digheten av et ideologisk opp-
gjør med revisjonismen som alt
for lenge har lagt hindringer i
vegen for en effektiv frigjør-
ingskamp i Latin-Amerika.
Colombias Kommunistiske Parti
(m.1.) ser nå ut til å føle seg
sterkt nok både innad og utad,
og har besluttsomt gitt seg til å
bekjempe yankee-lakeiene i Bogo-
ta. Samtidig er partiet i ferd
med å vinne en økende innflytelse
utover landsbygda, i motsetning
til en del marxist-leninistgrup-
per, som hittil omtrent utelukken-
de har vært byfenomener.

Den konkrete bakgrunnen til den
siste tids utvikling er ei stadig
sterkere undertrykking av bøndene,
særlig i områdene Antioquia og
Cordoba. I en del distrikter her
har regeringa i landet, etter or-
dre fra storgodseierne og nord-
amerikanske selskaper, diktert
opprettinga av såkalte "utviklings-
soner" Formålet med "utviklings-
soner" er å legge forholdene til
rette for dyrking av de jordbruks-
vekstene som høver best, i dette
tilfelle bananer. De store banan-
plantasjene i distriktet (flere
av dem eid av det beryktete United
Fruit Company) er interessert i å
overta småbøndenes gårder. Samtid-
ig er det iverksatt en kampanje
mot kjente bondeledere og ledende
venstreorienterte politikere i
distriktet, hvor borgerpressa fram-
stiller dem som forbrytere. Dess-
uten er det foretatt en merkbar
auke av politistyrken og gendar-
meriet i området. Folket i dis-
triktet ville ikke rolig se på
forbredelsene til at de skulle bli
fordrevet og evt. massakrert, og
de svarte igjen med væpna aksjoner.
Den første fant sted 6. januar i
år i landsbyen Ure hvor en beryk-
tet landeier, Orlando Marchena,
ble henrettet offentlig. Seinere
har partisanene under ledelse av
kommandant Julio Guerra, en land-
bruksarbeider fra området, gått
til flere aksjoner mot brutale
regeringstjenestemenn og forbryt-
erske godseiere. Den hittil stør-
ste aksjonen fant sted 21. feb-
ruar i år, da omtrent 200 mann
fra EPL (Folkets frigjøringshær)
stormet landsbyen El Perro i Cor-
doba distriktet. Her ble flere
regeringstjenestemenn uskadelig-
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Vårt prinsipp er: partiet kommanderer over geværet, det
ville være helt utillatelig å la geværet kommandere over
partiet. Mao Tse-tung (1938)

gjort, og en militærleir ble brent
ned til grunnen.
Fra før er det to geriljagrupper
som opererer i Colombia. Den eldste,
og minst aktive, kalles FARC. Den
hadde sitt utspring i de tusener
av byboere som flyktet fra Bogota
etter de voldsomme anti-amerikanske
opptøyene som fant sted i 1948.
De var redd for repressalier, og
slo seg derfor til som jordbrukere
i avsides trakte' i fjellkjedene
nær hovedstaden. De beholdt våp-
nene, og regeringa hadde ingen
effektiv kontroll over fjellom-
rådene. Det politiske lederskapet
i området tilhørte imidlertid det
moskvaorienterte kommunistpartiet,
og dette var motstander av noen
avgjørende kamp mot regeringa med
sikte på å styrte den. I 1964-65
satte regeringstyrkene i gang en
amerikanskstøtta offensiv mot "de
uavhengige republikkene" som de
ble kalt, noe som resulterte i en
forferdelig massakre på menn kvin-
ner og barn. Hus ble brent og bu-
skapen slakta.ned. Ei gruppe gikk
iallfall offesielt over til regul-
ær gerilja mot regeringa, men da
lederen for disse er den lands-
kjente Manuel Marulanda, medlem
av sentralkomiteen i det moskva-
orienterte kommunistpartiet, og da
dette partiet fortsatt preker
"parlamentarisk overgang" til
sosialismen er det lett å skjønne
at kampen neppe kan bli særlig
effektiv.

Den andre gruppa som driver ger-
iljavirksomhet kalles ELN (Den
nasjonale frigjøringshæren) og
ble ledet av den katolske presten
Camilio Torres, inntil han falt
i februar 1966. Nåværende leder

er Fabio Vasquez, en tidligere
offiser i regeringshæren. Gruppa
har sitt utspring i venstrefløyen
av den kristlig-demokratiske
rørsla i landet (som også i enkel-
te andre land støtter prinsippet
om væpna kamp mot regeringa). Nå
støtter ELN Fidel Castro sterkt,
men gruppa har den ulempen at de
fleste av deltakerne er studenter
fra byene, noe som vanskeliggjør
kontakten med bondebefolkningen.
Det er beppe mer enn 100 bevæpna
menn i gruppa.

Av de tre geriljagruppene i Col-
ombia ser det ut til at EPL har
utviklingsmulighetene. Den har
sprunget ut av en konkret situas-
jon i et område hvor den har sterk
støtte av befolkningen. Lederne er
ikke importert intellektuelle, men
kommer fra befolkninga i området.
Hvis EPL også i framtida tillemper
marxismen-leninismen korrekt, skul-
le framtida for folket i Colombia
være lys.

P.s.: Det meldes fra Bogota at
Sovjetunionen for kort tid sia har
gjennopptatt de diplomatiske for-
bindelser med yankee-lakeien Lleras
Restrepo. La oss iallfall håpe
at dette ikke blir etterfulgt av
tilbud om økonomisk støtte,slik
Sovjet alt har gitt til gorilla-
diktaturet i Brasil.

HARALD DAHL.
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grunnlag, som det gjelder å få så 	 ly av manende solidaritetsappeler.
klart fram som mulig.	 For valget står ikke mellom
1. Høyesterettsdommen berører noe	 oppslutning om LO-bossene og kne-
langt mer enn en - i beste fall - 	 fall for den borgelige propaganda.
halvgod forsikringsordning. Høyes-	 Like så hult som"solidaritet" lyder
terett vil avgjøre hva som er fag- 	 i Mentsens munn, er Aftenpostens
bevegelsens"primære og sekundære 	 prat om "individets frihet".
arbeidsoppgaver." Dette er ei itil-	 Det er viktig å ha klart for seg
latelig innblanding i fagbevegelsens at selv i de tilfelle der LO-ledel-
sjølråderett. Høyesterettsdommen er	 sen og borgerpressa er uenige, tren-
en politisk dom. Den viser at Høyes- ger ingen av dem representere arb-
terett er et borgelig maktredskap 	 eidsfolks interesser. Tvert om må
som tjener arbeidsgiverne og de 	 lærdommen av forsikringssaka væreat
private forsikringsselskapenes in-
teresser. Den baner vei for ei 
knebling av fagbevegelsens kamp
til bare å gjelde den rene lønns-
kamp. Uansett syn på Hjemforsik-
ringa, må alle sosialister være
enige i de viktigste! Borgerskapet
må aldri få avgjøre hva for virke-
midler arbeidsfolk skal ta i bruk 
for A fremme sine interesser. 

Ansvaret for angrepene på fag-
bevegelsen kviler først og fremst
på ledelsen i LO. Gjennom topp-
dirigering og manipulasjoner med

saka. Denne misnøyen utnyttes av
borgerskapet til å så tvil om det
kollektive og solidariske prinsipp
som	 fagbevegelsen må bygge på.

Men solidaritet er det motsatte 
av solidaritet med LO-byråkratiet!
Samvirketiltak er ikke lik topp-
dirigering: Dette må en ha for
øye når borgerskapets og noen pro-
vokatørers angrep nå utnyttes av
LO-ledelsen til å gjenvinne de
fagorganisertes støtte, og samti-
dig ture fram som før. (Kfr. reser-
vasjonsmulighetene). Alt sammen i

arbeidsfolk -uansett syn på Hjemfor-
sikringa isolert- må stå sammen i
en to-frontskrig. Den må føres sam-
tidig mot borgerskapets forsøk på
å rive grunnen under den kollektive
kampen, og mot LO-ledelsens vul-
garisering av denne kampen til dens
motsetning-autoritær topp-dirigering.
av medlemmene.

De borgerlige og LO-ledelsen er
like lite egnet til å fremme arbeids
folks interesser. De to er ett, og
kampen mot dem kan ikke skilles. Og
fordi det er så, må SUFere stå fram

medlemmenes interesser, er det skapt på arbeidsplassene som de skarpeste
en voksende misnøye i fagbevegelsen, kritikere av dem begge.
som braut åpent ul ved den diktator- 	 Viss angrepene på borgerskapet
iske gjennomføringa av forsikrings- fortrenger angrepene på LO-ledelsen,

er resultatet støtte til LO-led-
elsens borgelige og autoritære kurs.

Viss angrepene på LO-ledelsen
fortrenger angrepene på borgerskapet
er resultatet støtte til borgerskap-

ets framstøt mot fagbevegelsens
grunnlag.

Brigt Kristensen.

R

HJEMFORSIKRINGA -

MOTSETNINGENES ENHET

Dette er ingen oversikt over Hjem-
forsikringssaka. Det er et forsøk
på å skissere den alminnelige hold-
ning SUFere hør innta i saker som
denne.

Striden om Hjemforsikringa har
nemlig avslørt en tvetydighet i
saksforholdet som er bakgrunnen for
at selv de bevisste sosialistene på
arbeidsplassene har tvedelt seg i
dette spørsmålet.

På den ene sida er LO-ledelsens-
og især Norsk Kjemisks handtering
av forsikringssaka et skoleeksempel
ph byråkratisk maktmissbruk og tas-
kenspilleri. Og derfor har mange
sosialister tatt konsekvent stand-
punkt mot alle utspill fra ledelsens
side. På den andre sida er Høyeste-
rettsdommen og den borgelige agi-
tasjonen mot Hjemforsikringa opplagt
et forsøk på å bryte ned å ødeleg-
ge fagbevegelsen. Derfor har mange
sosialister slått ring om LO og det
kollektive prinsipp som Hjemforsik-
ringa -iallefall i prinsippet- byg-
ger på. Altså: Trass i de samme
sosialistiske premisser kommer endog
SUFere rundt om på arbeidsplassene
fram til motsatte konklusjoner.

Er denne uenigheten så djupt-
gående som det kan se ut til? Ikke
nødvendigvis. Det fins et felles

REVOLUSJONÆR ARBEIDERPOLITIKK

I Ungsosialisten nr. 1 1968 tar
særlig Torill Brekke og Marianne
Dahl opp en del kritikk mot den
revolusjonære linja. Denne kritik-
ken er viktig og må tas alvorlig,
fordi den i klar form uttrykker
det en del kamerater ennå mener.

For å svare på denne kritikken
er det nødvendig å gå inn på hva
den revolusjonære arbeiderpolitik-
ken egntlig er. Vi må snakke om
sosialisme. Men skal vi snakke om
hva sosialisme er, må vi også snak-
ke om hva sosialisme ikke er.

1) Er borgerlig statsdrift so-
sialistisk?

Statens opparbeiding av statsbe-
drifter, dens oppkjøp av privat
industri, er det sosialisme?

Høyre kommunister fra Togliatti
til Halvard Lange hevder at det
er på denne måten sosialismen
skapes. Gjennom utvidet statsdrift
blir "den folkeeide sektor utvidet
på bekostning av den privateide".

Arbeidet for sosialismen kom-
mer ut fra dette til å bestå i
press for å få borgerstaten til å
stadig utvikle den statlige sektor
På denne måten mener man at den
statlige "sosialisti , ;e" sektor
skal tære bort grunn Lget for
kapitalismen innenfra. Tendenser
til denne slags tenkning finner
vi også i våre egne rekker, mange
kamerater blir begeistret når nye
statlige tiltak etableres. De ser
det som et slag mot storkapitalen,
et gode for arbeiderklassen.

Men gransker vi statsdriftens
rolle under kapitalismen kommer vi
til at den slett ikke er noe "slag"
mot storkapitalen, den er en støt-
te. Statsdriften kan innebære:

Nasjonalisering av sektorer i
økonomien som ikke kan drives med
profitt av storkapitalen, men som
likevel er en nødvendighet for
den kapitalistiske økonomis eksis-
tens - f.eks. kommunikasjonene.
Jernbanene kan ikke drives lønn-
somt av private, de finansieres
av skatteyternes (altså ar-
beidernes) penger, samtidig som
storkapitalens frakter subsidieres.
Det som faktisk skjer er altså at
arbeiderklassen subsidierer stor-
kapitalen.

Statlig oppkjøp av hankerrotte
bedrifter til overpris: Gevinst
for eierne - arbeiderne betaler.

Statlig opparbeiding av ny in-
dustri med store statlige inves-
teringer, deretter selges det hele
billig til privat kapital. Igjen
er det arbeiderne som betaler moroa.

Militær statsdrift, statsdrift
med taktisk-politiske motiveringer,
eller statsdrift som et'middel i 
skattelegginga - f.eks ved tobakks-
eller vinmonopoler.

Disse å liknende former for
statsdrift er det vi finner om vi
gjør en virkerlig undersøkelse av
hva statsdrift under kapitalismen
betyr. Ikke et eneste sted i den
vestlige verden vil vi finne noe
eksempel på virkelig "sosialistisk"
statsdrift, til fordel for arbeid-
et og ulempe for kapitalen. Dette
gjelder også for alle andre land
i verden der det finnes en stat-
lig sektor under kapitalismen,
som i India, Burma osv.

Statsdrift er altså ikke noe
tekn på statens økende makt over
kapitalen, men på kapitalens
økende makt over staten. Borgerlig
statsdrift er ingenting annet enn
at storkapitalen bruker  staten
som sitt,,i,:edskap til å drive van-

lig, kapitalistisk utbytting av
arbeiderne.

Den formen for"sosialisme"som
sosialdemokratene snakker om 1.
mai er altså en løgn. Dens hensikt
er å narre arbeiderne til å støt-
te tiltak som i virkerligheten
er i storkapitalens interesse -
fordi man henger på dem en"sosia-
listisk merkelapp.

2) Den parlamentariske veien
til sosialismen.

Kommer sosialismen "av seg sjøl"
gjennom vedtak den dagen sosialis-
tiske partier har flertall på
Stortinget? Med andre ord: Kan
sosialismen gjennomføres gjennom
dekreter fra tinget som blir satt
ut i praksis av det borgerlige
statsmaskineriet?

For å få svar på dette spørs-
målet må vi granske det norske
samfunnet og se hvilken rolle
staten spiller i det.

Norge er bare på overflaten et
demokrati, dvs et land der folket
styrer. Arbeidsfolk har visse
rettigheter - talefrihet, forsam-
lingsfrihet, ret til å stille
partier til valg osv. - men det-
te betyr ikke nødvendigvis at
folket styrer. Man kan sperre deg
inne i en celle og gi deg retten
til å så hva du vil - du er like-
vel ikke fri. På samme måten har

norske arbeidsfolk en rekke rettig.
hetere men de har likevel ikke
retten til å bestemme.

Formelt har nordmenn rett til
å flytte hvor de vil. I utkant-
bygda betyr dette i praksis rett
til å flytte inn til bolignød i
byene. Arbeideren kan stemme på
7 partier - men dette gir ham
ingen rett til å bestemme for-
holdene på hans egen arbeidsplass.
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Det kan han bare gjøre gjennom
kamp - f.eks streikekamp.

Norge er i realiteten et kapi-
talens diktatur - et land der
kapitalen bestemmer. Arbeidsfolk
kan stemme, de kan snakke, men
ikke bestemme. Monokapitalen be-
stemmer over arbeidsforhold, bo-
ligforhold, skoleforhold - kort
sagt over menneskenes liv.

Om staten: Vi må ikke tro at
staten er"hele folkets stat", som
står over klassene, et redskap for
alle klasser. Staten er et red-
skap for storkapitalen, et midd] 
som storkapitalen bruker mor ar-
beiderklassen.

Vi har vist åssen storkapitalen
bruker staten som et redskap
gjennom statsdrift. Et annet ek-
empel: Den statlige distriktsut-
bygginga. Brox har påvist åssen
den statlige. Nordnorgesplanen, som
liksom skulle skape levelige kår
for dem som bor i Nordnorge, i
virkerligheten er et middel stor-
kapitalen bruker for å drive be-
folkninga fra landsbygda og prole-
tarisere den: Gjøre den til helårs-
fiskere og arbeidere i fiskein-
dustrien.

Er loven en"rettferdig"lov som
er lik for alle? Loven er en klas-
seluv. Etter loven er eindomsrett-
en ukrenkelig. Dette betyr at der-
som arbeiderne tar kontrollen over
de bedrifter de har skapt ved sitt
arbeid, kan eierne - med loven i
ryggen - innkalle militære og
væpnet politi for å sikre sin eien-
dom.

Den norske hæren - er dens opp-
gave å forsvare landet? Etter at
myten om "trusselen" fra øst nå
avlives selv fra borgerlig hold,
blir spørsmålet: Mot hvem? Svens-
kene? NATOs oppgave er illustrert
gjennom de hemmelige NATO-doku-
mentene med planer om NATO-kupp i
forskjellige europeiske land som
er offentliggjort i Orientering
og aldri dementert. NATO skal
sikre imperialismens kontroll
over europas folk. Den norske
hæren, som er en intergrert del
av NATO, får da som oppgave å
kontrollere Norge for imperialism-
en, som er det høyeste uttrykk for
den internasjonale storkapitalen.
Hæren forsvarer kapitalen mot fol-
ket, den er en klassehær. 

Ideen om at den norske klasse-
staten skal kunne brukes til et
redskap for å bygge sosialismen,
bare fordi man får flertall på
Stortinget, er utopisk. 'Den er
like fornuftig som å tro at ved
å skifte ut toppledelsen kan man
forvandle en gangsterbande til
en gruppe slummsøstre.

Vi må derfor holde fast ved
at ideen om den parlamentariske
veien til sosialismen er skade-
lig. Den gir folk falske ideer
om en umulig vei til sosialis-
men, og hindrer ved det at so-
sialismen blir gjennomført.

Dette betyr ikke at vi driver
noen form for "framtidsforskning",
spår om det som vil skje i fram-
tida. Vi sier at kapitalen er en
ulv og vil fortsette og være det.
Det er framtidsforskning å si at
ulven vil legge seg ved siden av
lammet og spise gras.

I)et betyr ikke at vi "avviser
demokratiet". Vi viser ganske en-
kelt at vi ikke har noe demokrati,
og går inn for å skape et.

3) Den sosialistiske revolus-
jonen.

Kapitalen opprettholder sitt

samfunn med makt. Spørsmålet om
å innføre sosialismen er spørsmål-
et om å bryte kapitalens makt.

Kapitalens makt kan ikke brytes.
av 150 stortingsmenn. Den kan
heller ikke brytes av en liten
gruppe som lager komplott,	 trener
pa skauen (a la "Nå") og gjør
kupp på . vegne av arbeiderklassen,
skjenker arbeiderklassen sosialis-.
men ovenifra.

Bare en mektig bevegelse av ar-
beiderklassen sjøl kan omstyrte
kapitalens styre og opprette ar-
beidsstyre.

Dette betyr at vår hovedopp-
gave ikke er å lage bevegelse i
Stortinget, men i folket. Vi skal
bruke Stortinget som talerstol
for å skape bevegelse i folket.

Arbeiderklassen tar makta over
produksjonsmidlene, den knuser
det gamle statsapparatet og opp-
retter sin egen administrasjon.
Knuse det gamle statsapparatet be-
tyr ikke å gå på de gamle regjer-
ingskontorene med slegge, det be-
tyr å oppløse den gamle administ-
rasjOnen og opprette en ny, 	 demo-
kratisk.

Makta må tas i ett slag "over
natta". Borgerskapet kan ikke sit-
te med industridepartementet mens
arbeiderklassen har utenriksdepar-
tementet. I denne betydning er
makta hel og udelelig, enten hos
kapitalen eller hos arbeiderklas-
sen.

4) Revolusjonær vold og "vens-
trefascisme"

Borgerskapets unnskyldningsmenn,
Skjervheim f.eks. hevder at de re-
volusjonære er fascister fordi vi
er for revolusjonær vold. De hev-
der at vi ønsker, vi jubler over
tanken på blodig revolusjon.

Spørsmålet om den revolusjonære
volden er spørsmålet om hvem som
skaper volden. Om arbeiderne-be-
setter de bedriftene de sjøl har
skapt, og borgerskapets militære
skyter - skal så ikke arbeiderne
svare? Om Norge vil ut av NATO og
NATO gjennomfører kup (som i Hel-
las), skal så ikke folket svare?
I)et er borgerskapet, ikke folket,
som bestemmer om vold skal brukes.
Folket skaper ikke volden.

Om borgerskapet virkelig lar
arbeiderne få bedriftene på et
sølvfat blir arbeidets vold sjøl-
sagt ikke nødvendig. Men vi har
ærlig talt små illusjoner i den
retning. Lar kapitalen alt gå
fredelig for seg er det vel helst
fordi den føler seg så svak at den
ikke våger ta kampen opp. Er vi
derfor for fredelig overgang, bør 
vi ønske arbeiderklassen væpnet.

Vi er ikke voldsromantikere. Vi
støtter arbeiderklassens vold, som
er motvold, lik den det norske
folket brukte mot nazistene under
siste verdenskrig. Det norske fol-
ket var fredelig, det skapte ikke
volden, men det svarte vold mot
vold. Dette er vi for. Fascismen
ligger her hos Skjervheim	 Co,
som likestiller kapitalens vold
med arbeiderklassens motvold.
' 5) Innvendingene mot den revo-

lusjonære linja.
På denne bakgrunn kan vi ta

opp kritikken som Brekke og Dahl
kommer med. Det faller naturlig
å dele den opp i tre punkter.

a) Revolusjonens umulighet. 
Ideen om revolusjon i Norge er

utopisk. Underforstått: Vi må fin-
ne andre "fornuftige" veier til
sosialismen.

Hvilke"andre veier"? At stor-

kapitalen bruker sitt redskap
staten til å kjøpe seg sjøl? At

. Storkapitalen roper "flower poyerg,,
og erverer arbeiderne .sosialis-
men på et sølvbr.ett,; fordi, elen
får et	 stortingsedtåk mot seg.''''^-
Dette er i sannhet umulig, dette
er utopiske ideer om veien til
sosialismen.

Å si at revolusjon er umulig
i Norge er ingenting annet enn å 
si at sosialisme er umulig i Nor-
ge..

Vi sier at revolusjonen er
mulig. Men dette er ikke det samme
som å si at revolusjon er mulig
i dag.	 A si at revolusjon ikke er
mulig i dag betyr bare at man men-
er de objektive forhold for tida
ikke ligger til rette for innfør-
ing av sosialismen.

Dette utsagnet inneholder intet
om at revolusjon - og dermed sosia-
lismen - ikke vil bli mulig i fram-
tida.

b)"Den feiete norske arbeider".
Det hevdes at arbeideren har det
så godt at han slett ikke har noe
å klage på. Han føler seg ikke
utbytta, han har felles interes-
ser med kapitalismen.

Storkapitalens moderne para-
dis avfolker landsbygda og skaper
husnød i byene, den holder oss
under konstant trussel om krig.
Bortsett fra dette er det selv-
sagt riktig at arbeideren har fått
noe høyere lønn etter 1945 - for-
utsatt sa sjølsagt at han ikke er
pensjonert eller vannfør, da har
han nemlig ingenting annet enn
usselhet i vente.

Men vi må være klar over at
lønnsøkninga slett ikke er kom-
met av seg sjøl, som noen mild
gave fra kapitalistene, arbeiderne
har måttet slite for den sjøl. Ar-
beidstempoet er f.eks. med tids-
studier og liknende midler blitt
drevet opp til et langt høyere
nivå enn f.eks. 30-åra. Lønns-
økninga har derfor ikke hindret
at arbeidskraften blir hardere
utbyttet, noe som fører til at
arbeiderne blir tidligere kropp-
slig utslitt.(Les Gunnar Bylins
utmerkete artikkel som bygger på
en undersøkelse svenske medisinere
i Clarte gjorde. Den er nylig
offentligjort i Friheten.) Ar-
beiderne er også blitt nødt til å
ta overtid langt utover det lov-
lige, noe som gjør arbeidstidsfor-
kortelsen til en vits.

Videre må man ikke overvurdere
den virkninga lønnsøkninga har
hatt på levestandaren. I de store
blokkdistriktene på østsida av
Oslo finnes mange familier som
sjelden har råd til. mer en en
flaske melk i skapet om gangen -
de har ikke'råd til mye, etter at
husleie og andre nødvendige ut-
gifter er betalt. økonomisk lever
store deler av den norske arbeider-
klassen på en knivsegg. Så snart
økonomisk nedgang setter inn, får
de føle at det skal ikke mye til

• før de faller ned, det er ar-
beidsfolk som får ta støyten.
God nok illustrasjon her er vel
situasjonen i de utsatte næring-
ene skogbruk og fiske, etter at
den store krisen bare såvidt har
begynnt å røre Norge.

Er	 dette små ting? Er den
norske arbeider fornøyd? Er han
tilfreds med drepende arbeidstempo
og ulovlig overtid, liker han
bolignøden? Åssen er norske fis-
kere fornøyd for tida. Føler ikke
arbeideren seg utbyttet - er ikke
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isk og antimaoistisk. Vi ma lære
folk til å tenke, slik at alle
rår et aktivt positivt forhold
til sosialismen. En liten bok
med ferdiglagede meninger vir-
ker ikke fremmende pa tanke-
virksomheten.

Med disse faktorer for øye vil
vi i Molde SUL oppfordre til en
inngående debatt om problemet
mål-middel. Fremdeles kan vi nok
merke en viss framgang i det
politiske arbeidet, men dersom
vi ikke begynner å vurdere det-
te forholdet vil vi snart merke
stagnasjonens klamme hånd legge
seg over oss. Vi blir isolert
for til slutt å bli glemt som en

gyterier og rloskelspredninger,
og i stedet satte seg ned og for-
søkte noe nytt, nemlig å tenke. 
Det ville nok by på visse vanker
i begynnelsen etter så lenge å ha
avholdt seg rullstendig fra den
slags, men de ville sikkert snart
oppdage at det i det lange løp vil-
le gjøre godt.

Da ville de kanskje etterhvert opp-
dage at en vinner ikke verda for
sosialismen ved å tygge oppatt'.
foreldede fraser og floskler om en
revolusjon som visst nok skal kom-
me om ikke så altfor lenge, bare
SUFerne får fort det norske folk
lenge nok med sitater fra den
revolusjonære avguden Mao.

liten sekt. En debatt om mål - 	 De er veldig radikale alle disse
middel kan bli være eller ikke være småguttene, og veldig revolusjon-
for sosialismens sak i Norge. 	 ære også, og de har lest alt om

disse problema og veit hvorledes
en skal kaste av seg det kapital-
istiske åket, det teoretiske er i
orden, eie kan sin katekisme og
kan ramse opp Mao-sitater ved alle
høve (Mao hjelper mot dårlig mave),
men er det noe annet enn teori med
dem? Stikker den revolusjonære vil-
jen lenger enn til dette tillærte
og for oss ubrukelige "radikalisme".
Fins det noen sosialisme blant alt
dette?

Jeg trur ikke det. Jeg meiner å
kunne fastslå at det for svært
mange av disse er tale om en pop-
dyrking . av visse fengende slagord,
for mange er det blitt pop å være
"radikal", pop å være "revolus-
jonær", og ikke minst å dyrke den
største popgutten i vår tid, Mao.
De trur de er veldig revolusjonære
og radikale når de,kan subbe rundt
i Mao-klær med Mao-bilder på brys-
tet og med den røde Mao-bibelen i
handa. Helst må utseende være mest
mulig utiltalende og "provoserende-
og språkbruken må være tøff, brå-
kjekk slik vi finner den i Ungsos-
ialisten. Stakkars de undertrykte
dersom deres revolusjon skal grun-
nes på disse missforståtte indi-
vider.

Trass i alt det positive i SUFs
utvikling i det siste fra en søk-
ende og taldels blåøyd politikk i
starten og fram til den realist-
iske politikken i dag, så er det
mange beklagelige utvekster som
må ryddes av vegen. Den hat-poli-
tikken og fanatismen som mange av
SUFerne er prega av kan bli til
ubotelig skade for det arbeidet
som må være var hovedsak, nemlig
arbeidet for å gi de undertrykte
del i godene, gi dem oppreisning.
Vi kan ikke være så fanatiske og
kompromissløse at dersom vi ikke
med et slag kan gjøre verda til
den sosialistiske mønsterstat som
vi alle arbeider mot, så får det
heller gå sum det vilmed heile
greia, enten himmel eller helvete,
ikke gi muligheter for en mellom-
veg som 'et forbigående stadium.
Det virker som SUFerne er livende
redde for alt som smaker av sam-
arbeid. De kan ikke tenke seg at
dersom vi var enige i ei eller

Det var å foretrekke at enkelte av	 anna konkret sak med andre poll-
Ungsosialistens bråkjekke skrihen- 	 tiske rørsler, så kan vi ikke sam-
ter tok seg en pause i sine ord- 	 arbeide med disse, fordi de kans-

Med sosialistisk hilsen

Molde SUL

Tor Selstad (formann)

UTTALELSE FRA KRISTIANSAND SUF. 

Kristiansand SUF tar på det skar-
peste avstand fra den hets borger-
lige aviser, og visse personer ute
på arbeidsplassene, i den seinere
tid bevisst har drevet mot fagbev-
egelsen. Særlig i saka om den kol-
lektive hjemforsikringa, er dette
kommet tydelig til syne.

At det innad diskuteres om fagbev-
egelsens mål og midler, må sjøl-
sagt anses som positivt. Men når
den ene part (j.f.r. Falconbridge)
løper til det borgerlige rettsap-
parat med den følge at: arbeidernes
rett til sjøl å bestemme over sin
egen organisasjon innsnevres,
kreves det et klart svar.

Det kan innvendes endel mot LO-
ledelsens takling av enkelte
sider ved gjennomføringa av den
kollektive hjemforsikringa. Men
det må være en selvfølge for alle
klassebevisste arbeidere, at de
slutter solidarisk opp om sin
kamporganisasjon, i en tid da
borgerskapet løper storm mot den.
Kapitaleierne, og bare dem aleine,
er best tjent med en splitta og
svak fagbevegelse.

Vedtatt enstemmig på medlemsmøte
Fredag 1. mars.

Om pop-radikalere, pop-revolusjon-
ære, pop-maoister.
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DEBATT
UTTALELSE FRA MOLDE SUL.

Med utgangspunkt i det inntrykk
vi etter hvert har fått av den
taktiske linje som røres i SUF,
ug spesiellt med utgangspunkt i

nummer av Ungsosialisten vil
i i Molde SUL uttale følgende:

Den idealistisk-militante 
holdning som gjennomsyrer bev-
egelsen.
Til eks. forsiden av Ungsosia-
listen nr. 1. 1967. Denne røper
en elendig forståelse av vår his-
toriske situasjon, og er ikke eg-
net til annet enn å oppmuntre til
livsfjærn revolusjonsromantikk.
Den vanlige mann er i dag ikke in-
teressert i å bruke våpen for å
få Ygjennomført sosialismen, han
er ikke engang interessert i å få
gjennomført sosialismen i det hele
tatt. Derfor må vi formulere for
ham hva sosialisme er, og hvorfor
sosialisme er nødvendig. -Senere,
i en annen historisk situasjon,
kan vi diskutere hvorvidt det er
nødvendig å ta til geværet for å
gjennomføre hva vi vil.

Språkbruken. 
Terminologien vår preges altfor
mye av fraser og klisjeer uten
innhold for folk som ikke kjenner
språkbruken vår. Eksempel på slike
frasemessige utrykk er "marxismen-
leninismen, Mao Tse Tungs tenk-
ning", og klisjeer som "borger-
skapet" og "fascisme" En slik
språkbruk fører med seg tre ves-
entlige ulemper. a) Vi oppnår
ikke kontakt med folk som ellers
er enige med oss. b) Vi sårer de
som er uenige med oss og gjør at
de vanskelig kan bli enige med
oss. e) Den hindrer oss selv i å
tenke klart,.
III. Den slagordpregede propa-
gandametoden. 
Denne propagandametoden arter seg
slik at folket bare får kontakt
ned oss og våre meninger gjennom
Yare slagord. Slagord som "Norge

av NATO", "Stans USk-imperia-
1-smen" er uten innhold dersom
r :ket ikke kjenner argumentasjo-
n	 som ligger til grunn ror slike
ut alelser. Vi må gå over til	 å
pr.•sentere premissene, ikke konk-
in,ionene, i alle tilfelle ikke
koklusjonene uten premissene.

1.	 Følgende holdning: Å bli an-
g • ,pet av borgerskapet er ikke 
en dårlig ting, men en god ting. 

SUFerne har forstått Mao inn i
det absurde. Resultatet av dette
er slike infantile påfunn som å
male slagord på busser og veier i
Oslo. Da er man sikre på å bli an-
grepet av borgerskapet, men er det
en god ting? La oss tenke oss at
SUFerne gikk rundt og sparket
beina under gamle damer. Dette
ville utvilsomt vekke borger-
skapets forargelse, men er vi 	 '
dermed på rett veg? Dette er et
eksempel på at Mao ikke bare har
hatt positiv betydning for SUF.
Generelt mener vi at all dogmat-
'isk ideologi og bokstavelig et-
terplapring er direkte umarxist-
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kje ikke har samme syn som oss i
alle andre spørsmål. Da får det
heller gå som det vil med denne
konkrete saka, det er vi SUFere
som som skal gjennomføre saka
og ikke i samarbeid med reaksjon-•
ære eller revisjonister.

Revolusjon ser ut til å være den
eneste løysinga for store deler
av den undertrykte verda, og vi
skal heller ikke utelukke mulig-
heten for at den også må komme i
vårt land, men mens vi venter på
revolusjonen så må vi forsøke å
arbeide for disse folka på andre
måter. Det er ikke hjelp i å set-
te i gang meiningslause blodbad
som på forhånd er dømt til å mis-
lykkes og som vil gjøre situas-
jonen enda mer uutholdelig for de
undertrykkte. I mellomtida får vi
forsøke å være sosialister på en
måte som kan være til hjelp for
de undertrykte, DERSOM V1 ØNSKER
Å HJELPE, og ikke er offer for en
stemningsbølge og pop-hysteri.
Menneskene lever ikke på Mao-
sitater aleine.

Solidaritet er sosialismens hoved-
bud, og det er solidaritet med de
fattige og små i samfunnet det er
snakk om, og denne solidaritet ska
gjelde alle undertrykte og ikke
være diktert av hvilket politisk
sympati undertrykkerne har. Det er
ikke sosialisme å stille seg soli-
dariske med de feudalstyrte arab-
iske land fordi Kina tilfeldigvis
gav sin støtte til disse landa.

Også Stalin var kommet med i Ung-
sosialisten nummer 1 på lederplass
Hva kan grunnen være? Er ikke
Stalin en av de mest anti-revolus-
jonære ledere i vår tid? At SUF
tar med Stalin er jo naturlig for
i Kina blir jo Stalin reknet som
en"stor" mann, men hva kan grun-
nen være til at Kina finner å kun-
ne sette opp Stalin som en av de
-store Marxist-Leninister? Kinas
politikk er jo i hele sitt vesen
Trotskistisk, og Stalin likvider-
te jo millioner på millioner av
Trotskister....

talistene er onde mennesker som
bevisst utnytter arbeideren og
at de kunne la det være dersom
de ønsket, er en feil mange sos-
ialister har gjort og gjør."
Billedet av kapitalist og gods-
eier tegner jeg ikke rosenrødt.
Men det dreier seg her om per-
soner bare forsåvidt som de
personifiserer økonomiske mot-
setninger. Mitt standpunkt kan
i mindre grad enn noe annet
gjøre den enkelte ansvarlig
for forhold som han sosialt for-
blir avhengig av"

I Deutschers "The prophet out-
cast" skriv han ein stad: "revo-
lusjonære rørsler blir ikkje
trylla fram ved hjelp av flagg
(nå plakater H.H.) og slagord,
men stig og veks organisk fram
saman med den klassa dei er
talsmenn for.

Så Vidt eg veit er SF talsmenn
ror arbeiderklassa i den tydinga
at dei vil frigjere dei frå ut-
bytting. Da skal truleg meininga
med slagorda og plakatane vere å
appelere til denne klassa også,
og ikkje herre til intelektuelle.
Men det spørst om dei politiske

1 uttrykksmidla til dømes SF-ung-
dommen i dag nyttar seg av kjem
arbeiderklassa noko ved. Eg trur
den verknaden ultraradikale slag-
ord har på den jamne arbeidsmann
er å likne med den verknaden ein
indisk regndans har på ein nord-
mann.

Sigurd Allern var inne på•ei dia-
metralt anna målsetting i Pax nr.
8 -h7, da han sa:Vi må alltid kun-
ne være fleksible.... Demonstrere
mot fiskestopp i Nord-Norge for
arbeidere som ikke fikk lønnsfor-
høyelse. På en slik måte kan vi
nå fram til folk som ellers ikke
skjønner oss.
Eg vil liksom Allern ikkje sjå
bort frå den verknaden ultraradi-
kale slagord har på ungdommen, og
den rekrutteringsverknaden demon-
strasjonar har på desse, men SF
vil vel også freiste å oppnå kon-
takt med den jamne arbeidar.

Ein må her fullstendig nytte seg
av egoismen og den situasjonen
den jamne arbeidar er i. Vil han
bekjempe USA-imperialismen eller
få større medansvar og demokrati
på sin eigen arbeidsplass? Han må
også få inntrykket av at SF er
partiet som kan trygge arbeids-
plassane. Når ein slik nær kon-
takt er nådd med arbeidaren er
tida komen for å opplyse han om
kva som trugar eit menneske som
vil leve (i fred).

Politisk aktiv ungdom som ikkje
foraktar massene (og Mao), skul-
le vere dei første til å utføre
denne oppgåva. Det er på dette
viset "maoistane" kan bli vennene
til arbeiderklassa i Noreg og DNA
bli sett på som forrædarane i No-
reg.

Håvard Hvalen.

SOSIALISTER DISKUTERER LYRIKK:

I nr. 1 1968 av VÅR MENING (Møre
og Romsdal) står innlegg om lyrikk
av Halftan Wiik, Molde og Hans Kr.
Hansen, Kristiansund.

Wiik kommenterer et tidligere
innlegg fra Hansen og Ingar Knutsen
jr.: -"Harald Sverderup skriver:
...Leseren bør forlate...sine pri-
vate konvensjoner, ærbødigheten
for seg selv, feigheten for lese-
rens dovenskap, respekten for til-
høreren som hater alt nytt, og u-
kjent." (Uthevet av red)...deres
ønske og krav til dikteren er at
han skal dikte i"den jevne manns"
smak... slik at det menneske som
p.g.a. samfunnets fordummelsespros-
sess er redusert til invalid skal
forstå ham. ..Min påstand er at
det"sunne folkevett" ikke eksister-
er. Den jevne manns dom over mod-
erne kunst er oftest ikke annet
enn fordom. ...Når vår tids lyr-
ikk skiller seg så sterkt fra Ru-
dolf Nilsens er det fordi vår tids
innhold har sprengt den gamle for-
men. ..Det faller dem (Knutsen og
Hansen - red) overhode ikke inn at
feilen ligger hos dem selv. ...I
virkeligheten er det samme innstil-
ling som ligger til grunn for den
stalinistiske måten å se veien fra
kunsten til mennesket på, nemlig
som den korteste avstand mellom
partisekretærens kontor og en or=
ganisasjon."

Og Hansen svarer:-"Innstillingen
til dikting er i dette tilfelle så
vesensforskjellig... at de to ar-
tiklene...hver..taler godt nok for
seg selv. Det er tale om to for-
skjellige tankeverdener... Jeg tror
fremdeles ikke at selvkritikken
må ligge hos leseren av dikt, men
hos skriveren... leseren anklages
for ikke a ha utdannet seg godt
nok til a "forsto" lyrikk på et
"så høyt plan". Er det dikteren
som skal komme folket i møte el-
ler er det omvendt?...dikteren
får finne seg i å være en del av
samfunnet og ikke samfunnet en
del av ham... -Jeg føler meg ikke
som noen"stalinist" - tvertimot,
men hvis det er stalinistisk å
mene at kunsten ikke er en w11,
men et redskap, så er jeg stalin-
ist".

Vi ber kameratene Wiik og Knut-
sen om unnskyldning for vart sterkt
fortette resyme, som yter innleggene
dårlig rettferdighet. VÅR MENING
har med dette fått • trukket fram den
sentrale problemstillinga på dette
området. Vi innbyr UNGSOSIALISTENS
lesere til å kommentere.

red.

Altså, et råd til alle med-SUFere:
Kom ned på jorda igjen, luk bort
all Mao-kommunisme, Moskva-kom-
munisme og pop-radikalisme og for-
søk ganske enkelt å bli sosialister
Det heter jo tross alt Sosialist-
isk Ungdomsforbund, ikke Norge-
Kina-foreningen eller Norwegian
Mao Tse-tung fan club....

Edvin Helgheim
Firda SUF.

REFLEKSJONAR OVER SOSIALISTISK

TAKTIKK.

I samband med Helge Rønnings til-
vising til "forbryterane i det
norske samfunn" var det med stor
interesse eg las Jon Elsters for-
ord til Samfunn og Frihet, der
han siterer Marx:"A tro at kapi-
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ARBEIDSFOLK, VELFERDSSTAT OG REVOLUSJON.
Svar til Torill Brekke.

Torill Brekke skriver: "Felles for
de tidligere revolusjoner, er atde
oppsto som en følge av en gjæring
gjennom lengre tid, som plutselig
ga seg konkrete utslag."

Dette er riktig.
Det gav seg konkrete utslag

når massene fikk et parti med
konkrete ideer som ville kjempe
deres sak.

Så spør hun:"Hvor reell er eg-
en revolusjon i velferds-

E. Enkelte (SUFere) virker
: ' k sk som om de går med små dato-
:,.Ler i innerlomma."

Jeg tror Torill Brekke har
misforstått dem som er talsmenn
for en revolusjon i Norge, og jeg
vil forsøke å klargjøre litt.

Vi tror ikke vi kan ta alma-
nakken, plukke ut en dag og si at
innen denne dagen skal vi ha gjenn-
omført en revolusjon i Norge. Som
Torill Brekke riktig sier, en
revolusjon er er en følge av en
prossess som foreligger: i sam-
funnet, den lar seg ikke konstru-
ere. Men når gjæringsprossessen er
moden for en omveltning, må et
revolusjonært parti, et parti som
artikulerer arbeidernes, småbruk-
ernes ,)g fiskernes krav, lede mis-
nøyen over i en sosialistisk re-
volusjon.

Men hvorfor alt dette preiket
om revolusjon? Hvorfor ikke arti-
kulere krava gjennom Stortinget?
Vi lever i et demokratisk sam-
funn, ikke sant? Hvor flertal-
let bestemmer?

Nå er saka den, at vi vet at
kapitalen ikke gir fra seg makta
frivillig. Det mest innlysende
eksempel er hvordan frigjørings-
bevegelsene blir brutalt slått
ned med våpenmakt.

Da Hornsrud-regjeringa ble
valgt	 og la fram et program
som virkelig betød en fare for
kapitalinteressene, ble de tvunget 
til å gå av fordi kapital-folka
trakk kapitalen ut av landet. 
Trivselen om kapitalflukt kjenner
vi, ikke sant?

Det er naivt å tro at kapitalen
vil jobbe for det felles beste, noe
de heller ikke kan gjøre, da kapi-
talisme er utbytting av mennesker.
Alle erfaringer viser at kapitalen
ik'e skyr noe middel til å styrke
og ,pprettholde sin makt. Derfor
er let også direkte uansvarlig
ikk- å være forberedt på dette.
Vi lia være klar til å forsvare
det vi har oppnådd etter en sosia-
lis isk revolusjon, og det gjøres
ikke gjennom talsmenn i Stortinget

snakker Torill Brekke om den
velfødde arbeider med TV og bil
som spiser seg mett, og som ville
le hvis noen sa til ham at han ble
utbyttet av sin arbeidsgiver.
Dette er en myte.

Sommeren for 21 år siden jobbet
jeg i en av byens dyreste og "fin-
este" restauranter som oppvaskhjelp.
(Tittel:anrettningspike) Jeg had-
de 2.95 i timen og bare 10% skatt.
De andre som jobba fast, hadde noe
mer i timen og 28-30% skatt av
dette. Hvordan hadde disse arbeid-
erne det? Ihvertfall ikke TV og
bil, mette spiste de seg nok, for
de hadde middag på jobben, men
sjuke kunne de ikke bli, det hadde
de ikke råd til.

måneden, og 10% skatt av dette.
De andre, faste, satt igjen med
8-900 kr. - toppen. Det holdt
akkurat til mat og husleie for
dem som jobba der, som var mest
enslige damer mellom 50 og 70 år.
Disse folka kunne heller ikke bli
sjuke, for med bare sjuketrygden
kunne de ikke betale husleia si.
Flere hadde astma og kronisk
bronkitt, for de sto ved en rulle
(motorisert rulle, 4 damer i
bredden mater rulla), så varm at
den rullet vått tøy tørt, med
dampen rett i fjeset pluss gjen-
nomtrekk i. rommet for i det hele
tatt å kunne puste. 7-8 stykker
hadde varige fysiske lidelser i
håndledd, skuldre og bein pga.
arbeidets art og det voldsomme
tempoet.

Visste disse damene at de ble
ytbytta? Om de gjorde! De var vold-
somt sure på sjefen, en sjef som
til og med umaket seg med å være
på jobben samtidig med oss, for å
stå ved siden av stemplingsklokka
og se på oss om vi kom for seint
klokka kvart på sju. Så forsvant
han for å komme tilbake klokka
fem på fire for å se om vi gikk
for tidlig.

"Bare ven“sa disse damene, "sa
lager vi revolusjon. Så tar vi
lønna til sjefn og dler på oss,
for han er unyttig likevel. Når
han er på ferie går bedriften
like fullt"

Den siste dagen før jeg slutta,
sang 6 damer og jeg INTERNASJONAL-
EN.

"Dette er bare et enkelttilfel-
le"vil noen si. Javel, jeg har få
erfaringer. Men de jeg har, viser
at det ikke er sant å snakke om
den velfødde norske arbeider, u-
vitende om at han er utbyttet.

Det store flertallet av ar-
beiderne sier ikke vi om bedrifts-
ledelsen og arbeidskameratene,
han sier dem og oss.

Revolusjonen kommer ikke nå,
mon motsetningene i samfunnet er
der, og vil drive fram en slik
situasjon. Da må vi stå klar med
et revolusjonært parti.

Jorun Gulbrandsen

problemer. Denne forståelse og nød-
vendige kontakt kan vi bare skaffe
oss ved i praktisk arbeid å møte
arbeidsfolk på arbeidsplassene. Vi
må ta opp praktiske småproblemer
som den enkelte arbeider står over-
for i sitt daglige arbeid. Noen av
disse kan umulig løses innen en ka-
pitalistisk bedrift, og kampen for
å løse dem vil virke bevisstgjørende
Slik vil både vi selv og den enkelte
arbeider få øynene opp for større
skeivheter av samme karakter, og er-
kjennelsen av at de ikke kan fjernes
i et kapitalistisk Norge vil styrkes
På denne måten sørger vi for at de
første små enkeltsaker opptrappes
til å omfatte vesentligere problem-
stillinger.
Vi må legge fram våre synspunkter
og argumenter på den måten vi har
lært at arbeiderne vil forstå. Vi
bør peke på deres stilling i sam-
funnet og det ledd som de utgjør i
den verdensomspennende imperialismen
og deres plikt til å knuse det ka-
pitalistiske system og borgerskapets
diktatur i vårt land.
Når det første trinn i arbeidet for
kontakt, samhold og bevisstgjøring
er nådd, må vi blant annet satse
mye på å øke arbeidernes forståelse

for den store internasjonale bet-
ydning den norske revolusjon vil
få, at den vil løsrive Norge fra
vestens imperialistiske blokk, at
arbeidernes solidaritet med de
sultende millioner' bare da vil
få reell verdi, at dette vil være
den eneste betydningsfulle u-
hjelp Norge kan yte.
Men: Det er urealistisk å tro at
den bevisstgjøringsprosess vi
med disse midler kan sette i gang
vil bli så sterk at den aleine
kan skape revolusjonen. Fordi:
Borgerskapet, kapitalklassen
får et stadig fastere grep om
maktapparatet, som de igjen be-
nytter til å styrke sin makt-
posisjon skade de sunne anti-
autoritære krefter, og til i enda
større grad avpolitisere og be-
dra massene.
Men vi har enda et "middel", nem-
lig den økonomiske krise som et
resultat av den råtne kapita-
lismen selv. Den arter seg som
inflasjon, krakk og også på an-
dre måter, og bidrar i enormt
stor grad til å avsløre den ka-
pitalistiske strukturen. Dess-
uten har vi streikene som ofte
svares med lock-out fra den
herskende klasse. Og vi har ar-
beidsledigheten som er et nød-
vendig resultat av kapitalismen.
Disse faktorer har stor betydning,
da de framfor noe virker bevi,:t-
gjørende og samlende på arbeider-
klassen. Vi må benytte oss av dis-
se faktorer. Samtidig som vi over-
for arbeiderne påpeker at vi selv-
følgelig er motstander av f.eks.
arbeidsledighet, må vi gang på
gang understreke at de ubehage-
ligheter som påføres dem er u-
unngåelige i det kapitalistiske
system. På den måten styrkes ar-
beidernes erkjenelse av at en
revolusjon er nødvendig.
Forøvrig hør SUFere med alle ten-
kelige midler søke å skade og
svekke det kapitalistiske samfun-

REVOLUSJON I VELFERDSSAMFUNNET?
Den sosialistiske revolusjon kan
generelt defineres som en omdan-
ning av den eksisterende samfunns-
orden, dette gjelder på maktstruk-
turelle, vitenskaplige, økonomiske
og andre områder. En viktig opp-
gave for revolusjonen er å oppdra
menneskene til bevisste samfunns-
borgere.
Som medlemmer av SUF, er det vår
primære oppgave å påskynde denne
nødvendige omveltinga i vårt eget
land. Vårt arbeidsområde er vel-
ferdsstaten Norge og ikke et anno:
land under andre forhold. Derfor må
vi foreta en inngående analyse av
samfunnet vårt. Vår oppgave er å
bevisstgjøre arbeiderne til revolu-
sjon for å knuse kapitalismen i
Norge og svekke den i verdenssam-
menheng.
Betingelsene er ikke til stede for
en revolusjon i Norge i dag. Først
og fremst mangler vi kontakt med og net.
tillit i massene. For det andre er

Sist sommer jobba jeg på et vas-	 vi ikke selvbevisste nok, og vi
keri med ca. 25 ansatte, med en	 mangler kunnskap om og innsikt i
lønn jeg syntes var høy, 1200 i 	 arbeiderklassens stilling og dens

Grefsen/Sinsen SUF.
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INNHOLD:

REDAKTØR: ASTOR LARSEN

DEVISE: VI HAR MARXISMEN-LENINISMENS VÅPEN MED KRI-
rIKK OG SELVKRITIKK. VI KAN KVITTE OSS MED DÅRLIGE

I	 VANER OG BEHOLDE DE GODE.

I arbeidet med dette nummer av Ungsosialisten har
følgende personer deltatt: Mons Falck, Frode Hes-
kestad, Bror Hinkel, Steinar Hinkel, Arild Johan-
sen, Astor	 Larsen (ansv.utg.), May-Britt Rønning,
Pål Steigan, Tron øgrim, Svanhild Aabø m.fl.

Du kan n& abonnere på Ungsosialisten. Abonnements-
prisen er kroner 10,- pr. år. Pengene sendes til
postgiro 20 06 15. Inkludert i prisen er også SUFs
politiske bulletiner og brosjyrer.

Arbeidet med sikte på å få et fast grep på den ideologiske
fostringen er nOkkelleddet når det gjelder å få sveiset
hele vårt parti sammen til partiets veldige politiske kamp
Lbser ikke partiet denne oppgaven vil det heller ikke kun-
ne lbse noen av sine politiske oppgaver.

Mao Tse-tung (1945)

I eder: Til kamp mot revisjonismee

Hagna • steinstad: Faglig politikk 	 7,

Tor Mostn•: Faglig arbeid	 re

,\1 lent: Fiskeridemonstrasjonen 	 7

sigmund b • onmo:D • n p, ,man • nle krise i
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Steigan: V 5	 - stortinansens

lop•gutte•	 10

SDF støtter Manglerndelevene	 12

Bjarne	 Kamerat, du kan sølv

p, slipsvt

lobgns • n: Borgerlig film	 1'1

Sverre Knutsen: NVTO ut av Norge

Stalin om partiet	 I fS

Fransk-amerikansk rivalisring	 22

Steinar Hinkel: FMK - ei borgerlig

pasifistisk sekt	 23

T\I seirer militært	 tre

Telegram t i I FNL	 27

Harld Dahl: Trig • ø • ingskampen i

• ol ombia	 2

Debatt	 eti

SUF*TRYKK

OSLO 1968
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