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LEDER TIL F T LLESDULTIN NR.2
I forrige fellesbulletin blei spørsmålet em tillmning av masselinja
tatt o-,3-9 konkret ned utgangspunkt i den planlagte demonstrasjon. 22/9 -70
og dannelsen av Arbeiderkomiteen mot NEC og dyrtid.Denne bulletinen
inneholder innlegg til den diskusjonen som blei starta i forrige bullc)tin,
og i tillegg innlegg fra detre oranisasjonene cm synot på det part:tbygE;ende arbeidet.Disse innleggene må forståes ikke som innlegg om nye
spørsmål, men som innlegg vedrørende nye sider ved det samme spørsmålet som

blei tatt ppp i forrige bulletintillempinga av masselinja.
At diskusjonen i m-l-bevegelsen er kommet godt i gang på disse sentrale
spørsmåla, er en god ting.Hvordan kan så kameratene i beve g elsen ta stilling
til de syn som kommer fram i bulletinene og i diskusjonene:Finnes det noe
objektivt grunnlag å vurdere dette ut fra, noen målestokk som kameratene
i bevegelsen kan bruke når de skal avgjøre hva soul er riktig og hva som
er galt?
Ja,det finnes en slik 211c,nemlig virkeligheten, de praktiske resultatene."Kvor kommer de riktige tankene fra? Faller de ned fra himmelen?Nei.
Er de nedlagt i bevisstheten fra fødselen av?Nei.De kommer frc, den sosiale
prakss og fra den. alene." "Generelt kan det sies at de (ideene) som fr,:rte
det er nemlig bare
fram er riktige,og et de som slo feil er uriktige
dette (det praktiske livs p røve; sone kan bevise hvorvidt..,..erkjennelsen
var riktig eller ikke riktig,dvs,hvorvidt de tanker,teorier,retningslinjer,

planer eller tiltak som .lo utformet Ejenno:1 ulenspeilingon av den objektive
omverdenen var riktige eller ikke riktige,Det finnesien annen måte å
7.;å." (Ma p : h Hvor kommer do 1.-Ii-aTr:;e

prøve sannheten

Dette betyr at disse spørsmålene er ikke egentlig "abstrakto" og "vanskelige"

s p ørsmål som bare kan avgjøres av"eksl)erter" eg "store teoretikere".
lalle kaffierater kan stille spørsmålet: Fva viser våre erfarin/
T cr? Hva viser
Ç.fr,e fram? Bruker vi denne metoden,
historia?Hva fører fram 0,..; J-va
kan diskusjonen bli enkel og konkret, g vi kan sikkert oppnå cnhetligo
resultater,

Denne di e kusjonen vil i tillegg kunne gi resultater ut over det å skape
enhet i bevegelsen .Den. vil nemlig kunne lære oss mer om hvordan vi virkelig
mobiliserer og organiserer massene.Slik vil den kunne bidra til pa r tibygr,f,inga,og føre til at bevegelsen ik.[e bare vil stå fram mer enhetlig
etter diskusjenen,men også vil bli størie,mer innflytelsesrk okz
slagkraftig.
Reda:;:sjonen.
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Ti ngels lærer os at historien helt opp til våre dager har utv i klet se?g som
en nturprosess, og at den i lminnelighet er gjenstnd for do samme 13eve'gelseslover som virker i naturen, men med sine spesilikke særdra g ettersom vi har å gydre med bevisste veseners virksomhet, med mennesker.
Menneskene er alltid i bevegelse og i virksomhet. D3 handler fo:e å nå bestsmte mål og få oppfylt bestemte dnsker, og historien er ikke annet orri
denne deres virksomhet. Men alle mennesker har 5,kke alltid helt klart
for seg sine mål eller de midler og måter disse skal o p l)nås på. Dessuten
er menneskenes mål og dnsker ikke identiske. Dette skyldes den stilling
mennesket inntar i samfunnet, innordnet i de sam-funnsforhold som er tilstede i den historiske periode et er tale om. Historien sipes derfor,
som 3ngels har pekt, på on slik måte at det endelige resultatet alltid
framkommer av konflikter, fra et stort antall enkeitkonflikter som hver
for seg er betinget av en mengde livsbetingelser. Det e r derfor utallige
.
kr3ter
i den historiske p rosess 30 står mot hverandre, cg f r a disse
framkommer en resultant som er den historiske begivenht.
Dette er naturligvis typisk for utbyttersamfunnet der privat eiendomsrett
atskiller menneskene og klassene, setter deres interesser egsdnskefriåirar
det hverandre og der den blinde spontanitet hersker. on selv under sesiZ
alismen miter vi ulike interesser, dnskemål og meninger, en rekke motsigelser osv„ på tross av at den brivate eiendomsrett er avskaffet på dette stadium og at samfunnet blir utviklet på en målbevisst måte. Selv der
milter vi ulike interesser, dnskemål og meninger, en rekke motsigelser
osv. p å grunn (sy det faktum at folk lever og handler under ulike betiwe l se r og forhold, nå grunn av det faktum at det finnes vesentlige forskjeller mellom vennskapelige klasser, mellom by og land, mellom åndsog kroppsarbeide:.'
Det finnes kommunister som kan ha lært disse ideene til Engels og marxismen-leninismen i bdker og på skolen, men som står fast når det kommer
til det punkt da disse ideene skal analyseres og konfronteres med de ulike hendinger i livet og anvendes i p raksis. De ser ikke problemene på den
rikt i ge måten, de forstår ikke at folk har foriskj .11ige ideer og dnsker
som meget ofte stdter sammen og står i motsetning til hverandre. Disse
kameratene mener og forlanger at den "resultant" som Engels snakker om
skal rås uten kam p mellom motstninger, uten sammenstdt mellom meninger
for og imot, at den skal nås pa -ogrm,,tisk vis med et slag fra dirigentens taktstokk.
På enkelte miter viser det seg at noen ledere er redde for diskusjoner
som er "ute av takt", som går ut over de stereotype formlene. De vil at
alt skal gå glatt. En slik framgangsmåte er årsaken til at meningsmotsetninger kommer til yttrykk utenfor mdtene I så fari blir det slått
alarm om saker som sies å ha blitt oppfattet "teoretisk", men som faktisk verken er blitt forstått eller anvendt riktig. Vi vet at det er vanskelig å kvele klager. For eksempel, en som har fått seg leilighet har
holdt opp å klage, og denne motsigelsen er idst, mens en som har bodd
t r angt i en årrekke vil fortsette å klage. Denne motsigelsen tvinger oss
til å finne metoder for • lose den snarest mulig, ikke ved å si "ti stille" eller "hold kj2ft" til dem som ennå ikke har fått sine behov dekket,
men ved iA finne arbeidsmetoder og ved a mobilisermassene i aksjoner med

konsentrete slag for å bygge mange leiligheter og bygge dem hurtigst mulig. Ved således å legge vinn på å overkomme vanskene og mctsigelsene
soM dukker opp under nrbeidet mod å bygge boliger gjennom aksjoner med
konsentrerte slag, skal vi ldse boligproblemet i byene i ldpet av 3-4
år . Det samme gjelder alle problemene i livet, store eller små, som o ppstå r for os s og må ldses, og som innbefatter de store historiske "resultanter", marsjen framover langs vegen mot don fullstendige op pbygning av
de t sosial i stiske samfunn, og videre det kommunistiske samfunn. Hir hvor
eneit og riktig en mekaniker uttrykte denne dialektisk° loven om sammenstdt mellom meninger som en stor drivkraft i vårt samfunn "Vi mekanikere", sa han, "liker disse friksjonene, for når to metaller gnis mot
hverandre produserer de varme som blir omgjort til mekanisk energi. Slik

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) 2012

er det også med tanker Dessto mer tankene blir gjennomdrdftet,
jo, mer varme og energi vil de utvikle, og som fblge av dette vil produksjonen og arbeiderne velferd gå framover
Dersom vi får et ,cdt grep på teorien vår og vet hvordan den skal knyttes til virkeligheten så blir mange ting k1 ,2,rere0 Selv fra det enkle
eksemplet jeg nevnte kan vi se hvorfor vi ikke må Være redd disku,,joner, for sammenstut mellom ideer, hvorfor vi ikke må være redd kritikk,
3, g hvor_P or vi ikke må begrense sjdikritikken til noen få personlige
ting, men utvikle den i en enda stdrre skala. Dette minsker ikke på
noen måte en institusjons eller et de p artements autoritet, men beveger
dem til å handle for å ldse de motsigelsene som oppstår riktig og
raskt. Dette er den fulle og hele opplæring som partiet gir og skal
gi sine medlemmer og folkt.
Utdrag av "Studer den m=ist-leninistiske teori nært
knyttet til revolusjonær praksis " av Enhver Hoxha0

T--

TIL - ,L=BITT ,LEr.PIY

1
I fdrste =mer av Fellesbulletinen sto det flere steder i artiklene
fra MLF-au, SUF(m-1)au og FLG-au at '5-LF mener", "SUF(m-l) og MLG. menel-". Vi vil presisere at det selvsagt skulle stått "MIF-au mener",
"SKAU i SUF(m-l) mener" etc.
1\TR0
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Spørsmålet om demonstrasionen i se p temoer or rne, ,,et
cyrtid.
Aksjonskomiteen nlot t'LC

danniqL av

SUF(m-1)'s AU og MLG's AU ster 1 sin artikkel"Uemonstrasjoffi& september
1970" at de mente "at en slik demonstrasjon var viktig å gjennomføre så
snart som mulig" De sier videre at "det eksakte tidspunkt for demonstrasjonen var ment å justeres ,...slik at løpeseddelen alle steder ville ha
vært ute før demonstrasjonen".Til dette er det å si at sporsmålet om "nå
snart som mulig" cg "det eksakte tidspunkt var ment å justeres" ikke var
nevnt i det hele tatt i de daværende diskusjoner om deuonstrasjonen.
Faktum var at demonstrasjonen var fassatt frst til den 17.sept.Sidon ble
den utsatt av SUF(m-1) og MLG til den 22.sept. pga. at det ikke var enighet
om å holde demonstrasjonen ,I "Arbeidsdokument for T)ro rVagit" slåes det
uttrykkelig fast at "tirsdag den 22/9 avholder m-1-=sla i Oslo en
•
demonstrasjon mot EEC ".For det første slår man her datoen definitivt fast,
for det annet handles det på vegne av hele m-l-rørsla på tross av at en
del av denne ikke var enig i opplegget,Dessuten er det verdt å merke seg
at"justeringen" førte til at stiftelsesmøtet for Aksjonskoiteen mot EEC
og dyrtid ble utsatt i - en dag.på tross av de samme mangelfulle forbered .
elserDe dårlige og forhastede forberedelsene viste sec i det faktum at på
flere bedrifter der det jobber m-i'ere kom cen allmenne løpeseddelen om
EEC og dyrtid om fredagen, løpeseddelen om stiftelsesmøtet om mandagen, og
sjølve stiftelsesmøtet om tirsdagen,en uke etter den 22.sopt,For at ikke
møtet bare skulle bestå av noen r2ordenskjo1ds soldater, måtte m-l'ere
mobilisere folk med byråkratiske midler,uten at linja var diskutert skikkelig med vesentlige deler av det sor, må karakteriseres som den mest framskredne delen av arbeiderklassen.Dette har seinere manifestert seg i vakling
hos enkelte i Arbeiderkomiteens ledelse, ja til og med i reint ovcrloper i
til FolkebevegelsenDette er svakheter av en slik karakter at de direkte
må føres tilbake til de mangelfulle forberedelser i den konkrete utforming
av EEC-dyrtids-linja.
Det dialettske forhold mellom pro p agandaparolen,agibasjonsparolen,aksjonsparolen og direktivet som Stalin helt riktig framholder som svært viktig,
må være utgangspunkt for analysen av den konkrete situasjonen i se-ptember.
;ALF's AU mener,i motsetning til AU'ene i SUF(m-l) og MLG,at parolen "Kamp
mot EEC og dyrtid" ennå i se p tember var ei 2.'p p ar:anda l-mrole og ikke ci
agitasjonparole.Hovedsida var ennå rettet mot do mest fra,wkredne.for
gjenrom dem å nå ut til arbeiderklassen og siden massen.Vi mener at omslaget
fra propeandafacen til agitasjonsfason først fant sted vad mnedsskiftot
okto'oer/nOvember.Vi er følgelig også uenig i at den allmenne løpeseddelen
som kom i september var en agitatorisk 1-1T)eseddcl,Vi moner at både i form
og innhold,kvnlitativt så vel som kvantitativt,var denne løpeseddelen en
nro-)a c'andistink lø--)ese(:: del som /p r'mært var rettet til de mest framskredne.
Vi holder derfor fast ved at i en demonstrasjon i september vil l e vi ha
stått fram ovenfor massene oG lansert en politisk linje som ikke engang de
mest framskredne enda hadde grenet i fullt monn og Gjort til s i n egen.
Spørsm:31et om agiterende demonstrasjoner (f.eks.10,nov, og 2.des.) vil
nødvendigvis kreve et helt annet grunnlag enn det å lansere en politisk
linje overfor massene .Derfor var l'iLF's AU enig i å akiTe—demonstrasjenen
lo.nov. og 2,des„og det finnes derfor ingen prinsipielle innvendinger mot
"agiterende demonstrasjoner".(Vi vil minne om at sitatet på side 137 i
sitatboka ble brukt som studier til de innledende møter sommeren 1970 der
linja mot EEC og dyrtid ble lagt opp,som prinsipper for mobilisering av
EEC-motstanden.Dot ble daunderstreket at sitatet ikke måtte oppfattes
mekanisk. )Vi mener allikevel at den holdning som AU'one i SUF(m1) og MLG
har til s p ørsmålet om aksjoncr_der h2vedsida
nr22=ndellertaf-rita:.
sjon,kan være svært farfig.Det grelleste eksempel på dette finner v 1 i
siste nr av KK,om husleiestreiken på Sogn,der "Streikens propagandafunksjon...c—som propaganda for kamplinja i studentpolitikken" understrekes.
Det er vel første gang i historien at et nedorlafr i en streikeaksjon i seg
sjøl blir brukt til poP3it.iv propawnda for kam-oliniat
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Det det gjelder er sjølsagt for m-T i ere å be:a.erske strategien og taktikker.
Taktiske omslag må alltid analyseres svært nøye.Taktikken må alltid under::
ordnes strategien. .sammenligne moms-aksjonen i .1.969 med den aktel le situansjonen og sakens karakter i september 1970 uten å analysere de spesielle
forhold er en overflat i sk betrakbeisesmåte.I 1969 var det enda mulig med en
viss enhet i sak med Kalheim-folka,on mulighet som de facto ikke forelå i
september 1970.(Kalheim-senteret hadde ikke rukket den gang å organisere en
fast front mot oss.)Debte btydde at- vi i 1970 utelukkende måtte stole på egne
krefter i mobiliseringa av arbeiderklassen og siden maSsen ieen enhotsfront.
Dessuten var momsaksjonen uhyre mye lettere å gripe umiddelbartfor de breie
lag av folket enn EEC-dyrtids-linja,som også kampen mot momsen objektivt var
underordnet.EEC-dyrtids-linja gir uttrykk for helheten i analysen mens momsaksjonen bare var en del av denne helheten .Det er sjølsagt at det krever
atskillig grundigere innsats fram-l 4 girnes side for å gjøre gjennombrudd med
en politisk linje enefor å gjøre gjennombrudd med en enkelt del av denne
linja.Det gjelder å kunne vurdere omslaget fra propaganda- til agitasjonsfasenkonkret og nøyaktig uten å falle i den gropa å tillempe omslaget e .
mekanisk,Å unnlate å trekke fram det særegne i situasjonen i det gitte øyeblikk vil føre til at analysen svikter og at taktikken halter.Sje'il om det
tilsynelatende kan bli tale om en taktisk gevinst av typen "folk ville sett
en annen fane på et tidlig tidspunkt" eller "studentene var utålmodige etter
å bekjempe EEC cg dyrtida" eller "en demonstrasjon ville samlet 2000",vil
slike gevinster likevel lett føre til at "taktlek framgang undergraver eller
utsetter framgangen for strategion.I slike tilfeller bør en avstå fra de
taktiske framgangenc".(Stalin,i "Terminologiske definisjoner...").

I sin artikkel "Spørsmål som angår strategi og taktikk" (Coil-co-bod Works,
bd.5) skriver Stalin: "Det er også tider når taktiske gevinster, strålende
vurdert etter deres øyeblikkelige resultat,men uten å samsvare med do strategiske muligheter, skaper en. "uMentet" situasjon fatal for hele kam p en. ...
Med andre ord, taktikken må ikke underordnes øyeblikkets forbigående interesser,den må ikke bli ledet av overveielser om øyeblikkelige politiske resultater,ennå mindre må den forlate fast grunn og bygge luftslott.maktikken
111 bli utarbeidet i sams .ixar med strategiens mål ot; muligheteroTaktikkens
funksjon er først og fremst å avgjøre - i samsvar med stratogiens krav,
idet den gjør regning med arbeidernes erfaring i revolusjonær kamp i alle
land - do formerog kampmotoder som er særegne for don konkrete kampsituasjon i ethvert gitt øyeblikk"(s,170-171).

MLF'r, AU n e r det slik et en downstrajon i september ville ha hemmet den
strategiske framgangen.Vi vil hevde at de mnngelfulle forberedelsene og
den forhastede danning av aksjonskomiteen iet visst monn har hemmet den
strategiske framgangen.Vi vil hovde at dette er en av årsakene til don
framgangen FE har hatt, og un av årsakene til de forsøkene som er blitt
gjort på å uthule m--I' girnes linje og gi rom for fortolkninger.Som har
skapt illusjoner om FB's evne og vilje til å forhindre KC-mediemsskap.
AU' ene i SUF(rn-1) og MLG synes å ha oppfattet MLF's forslag til navn På

Aksjonskomiteen som om det skulle være et alfa og omegn for riLF om
komiteen fikk det bestemte navn.Dette er selvfølgelig ikke grunnen til at
MLF "følte seg uts p ilt taktisk og bundet av situnsjonen"cDet essensielle
er her den mangelfulle forberedelse, svikten i analysen av omslaget fra
nropaganda- tjl agitasjonsfase.n,og igjen til organiseringsfnsen.MLF's AU
mener h er at situasjonen krevde"tålmodig opplysnin av massene".
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"Vår politiske linjoer riktig og vår vilje enhetlig - og begge er rettet
mot ett mål:Kampon for å brekke folkets millionmasser inn i den antijapanske '1..J6h .j.1,9 -.. ,-Ih6tsfronten.De brede massene av proletariatet,bndene og
småborgerskaet i byene trenger vårt agitatoriske,propagandistisko og
organisatoriske arbeid .Vi må anstrenge oss ytterligere for å slutte forbund
med folk innafor borgerskapet som vil motstand mot Japan.,V1 må gjøre
langvarige,utholdende,seige og energiske anstrengelser for at folkemassene
skai gjrc, partiets politikk til sin politikk,og vi må vise tålmod og
være rede til å ta på oss alt slags smånrbeid.Det er et nødvendig vilkår
for framgang,Uten en slik kamp om massene er det utenkelig å få organisert
en antijapansk nasjonal enhetsfront,og like utenkelig er det å få konsoli
dert enhetsfronten slik at den kan løse oppgavene son venter den,og å
skape en demokratisk re p ublikk i Kina.Hvis vare anstrengelser krones med
hell,og vi vinner millionmassene for oss og • overtar ledelsen av dem,da
vil vi kunne løse alle oppgyer i vår revolusjon på kort tid.Legger vi
oss i selen for å komme dit,vil vi uten tvil komme til å slå den japanske
imperialismen og realisere full nasjonal og sosial frigjøring."
Mao Tsetung:"KKP Ç s oppgaver i den antijapanske krigens periode".
AU MLF,
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Kommeu,ta rAr 1 1 fra

/"U o SU _vAU.

Ferat nå kommer endelig diskusjonen om alle s=2A1 i kampen mot EEC u Det er den
konk3u p jo-efexLvi .8~ igjen med etter rila lest ar. 1 av Fellesbu l letinen og
-fulgt sed i utvikliDga etterpå.
.Cølle g bulletlwnr. 1 gikk grandig inn på den planlagte demonstraejonen i septem
ber, og tok ellers opp rap p orteue fra møtene i fjor høstb nen vi hadde hå p et at
en i tillegg cgså skulle ta opp beggo 3.. yT_ på tip g l'smål eor.1 latapen fer nasjonal
sjølstendighet, taktikken overfor '1. 1 oir-Çeb6vegelsen osv. Det gjorde den dessverre
ikke.
Ut fra sentrale diskusjoner, en del artikler i 1..- øde ?ane osv., visste vi at noen
kamerater i MLF (bl.a. i MLFs AU) hadde et annet syn .enn oss på disse spørsmålene.
1.'etterson vi ikke helt visste hva son var MI2J'-AUs syn 'og hva son sto for enkeltpersoners regning, unnlot vi i de fleste tilfellene å kommentere dette. i stelen la
vi relativt grundig ut oz-våyAesyn på mange spørsmål, Vi hadde ærlig talt ventet at
kameratene i I1LFS3ÅU på samme måte bredt skulle redegjøre for sitt syn. Let gjorde
de dessverre ikke, og dette har forsiaket diskusjonen en del.
Seinere har vi imidlertid fått klargjort disse synspunktene mer bl.a. i form av
• rtikler, sautaler Qg diskusjoner, HLF-AUs forslag til 1 , iL -Fs landsmøte (som
flere a
flertallet stemte ned) osv. Uenigheten om demonstrasjonen 7. juni viser hvor store praktiske konsekvenser denne uenigheten kan få. Netto w derfor mener vi at det
er alle kameraters plikt snarest å redegjøre for sitt• syn, slik at diskusjonen kan
føres raskest mulig til enhet. (7, juni-saka er ellers tatt grundig opp blea. av
fraksjonen i i=D, så vi skal ikke komme inn på den her.)
Vi vil derfor i denne artikkelen konsentrere oss on å tilbakevise en del synspunkte ,- hos kaneratene i MLFs AU. Om vi refererer noe feilaktig og tillegger den
synspunkter de ikke har, så er det sjølsagt beklagelig, men disse kameratene nå i
så fall sj(il ta en del av skylda, ettersom de ikke på egen hånd har tatt initiati-

vet til å lage en bred redegjørelse for sine synspunkter. I så fall er den beste

måten å få ryddet slike misforståelser av veien på at alt blir lagt fram, slik at
kameratene i 1•L''-AU kan få rettet på eventuelle feil.

Vi vil først rette på en del 2eilaktige påstander i Uellesbulletin nr. I.
Iartikkelenu den planlagte &?_monstrasjonen i september, skrevet av AU i N1Y,
reises en prinsiell kritikk av måten Arbeiderkomiteen ble dannet på. Det hevdes
at svakheten' i forarbeidet"førte til byrkratiske avvik son fikk uttrykk av (i)
manglende t i lt r o til massene”. Vi vil ikke påstå at forarbeidet var i alle hense-

ender perf'ek3L og slik en ideelt kunne ønsket seg, men viss det skal bety at Arbeiderkomiteen ble nedsatt fer tidlig, rin vi si oss uenige, Gjennom marxist-lenin i sters arbeid i fagforeningene på Norgas og i Sporveien, tok disse initiativet til
det omtalte møtet. På møtet var de fagorganiserte arbeidere i definitivt flertall.
Etter en grundig diskusjon ble A-beiderkoniteen valgt. Dersom dette skulle vært utsatt i påvente av et ner nerfekt forarbeid, ville Arbeiderkouiteens organisatoriske
oppbyggingsarbeid blitt sinket og svekket. Det ville vært til EEC-tilhengernes ()

FB-ledelsens fordel.
I samme artikkel 'hevdes (''.et om dannelsen av den sentrale Arbeiderkon i t e en mot
j
C
.1 4 og dyr-tiQ "Det viste seg også at den dannede komite i stor grad kom til å bestå av roen Tordenskjoids soldater' son var bydd fram under nye navn."

Det kan ikke annet enn forundre oss at MLFs M. ukritisk gjentar borgerskapets
hets not Lrbeiderkomiteen, som de kaller en 11 (9 SUF-komite" .c;;,:k;›rbeiderkomiteen
ble på det omtalte note nedsatt med 12 nedlentr, 11 Lonnsarbei(tere og 1 student.
Av disse var 5 marxist-leninister som for en stor del hadde deltatt i det forbere-

dende arbeidet, ved undersøkelser av dyrtida osv, Det fins intet grunnlag for påstanden om "Tordenskjolds soldater",
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3) Sist i Felesbul l etin nr. i har M1_,Vs L.0 en r_ierlmad til vår a-rtikkel "Derionstras 'jonen i septeL:ber". :i.er refererte vi til et argument som blei brukt fra kerater

i IviLF en demonstrasjon nå kunne bety "å vekke sovende
dvs at '2;alheim
co. også ville få farten op? om vi begynte å jobbe, Vi mete dette var et dårlig
argument. Jet, mente kameratene i DW-AU sikkert også. S sin "Merknad" sier de kort
og godt dt dette argunent ,,A aldri er blitt, hvdet.
Vi beklager å måtte si det til dere, keolerater i MLF-AU, men dere husker feil.
Alle de medlemmer av 141A og SUF (m-1) som var på møtet, svarer på spørsmål at de
bestemt husker at en aorgroe'qtasjon med dette innholdet blei ført fras av kamerat
formannen i. MLF,
III„
kommentere enke le MJ2-komo,aters
Vi vil nå gå over til
det n».sona!e spørç1 og enhetsfronten.,

4 s:JåboTo-o',..sb7.apet,

artikkelen "SUF (m-i)s og MLGs syn på kampen mot EEC" i første nr. av Fellesbulletinen slås det fast at hampen for nasjonal sjolråderett må reises av alle
marxist-leninister. Videre slås det fast at småborgerskapet både kortsiktig og
str,ei.sk kampen for revolusjonen) må mobiliseres som en furbundsfelle for arbeiderkhIsseh.
Vi finner gr .inn til å påpeke at denne linja står i skar mots rid til en artikkel
i nr. 1 1971 av '..øde Fane. Kameraten hevder at det å legge 'hovedvekt
av Sven .- ;3
1)='' å kreve nasjonale rettigheter og nasjonal suverenitet i en periode med velutviklet internasjonal monopolkapitalisme" bl,a, er et uttrykk for "småborgerskapets
fortvilte og Fåplose motstand mot fortsatt og forsert nlononolisering," Et annet
sted, sier han at "den nasjonale sn'verenitet er for dagens kapitalistiske samfunn
likevel en saga blott", og snakker om "klassekamp framfor kamp for fortsatt nasjonal suverenitet," Fordi redaksjonen eller MLFs AU ikke har kommentert dentl.e artikkelen, noe de gjorde med en annen kamerats innlegg om partibygginga, er det grunn
orfatterens standpunIct ifle bare representerer et tilfeldig o' isotil
azita at
l r, rt avvik i disse sentrale spørsmålene.
Artikkelen i r. I av "1. øde Fane forveksler etter vår mening to spørsmål som aldri bør blandes sammen av noen kommunist. Kameraten har sjølsagt rett i et den int ,-r p asoraJe r, ono .,3okat:it,o len ser nasjonal sjølråderett, bi.a. £or Norge, sert;-en
hiadring 2or sin fortsatte eksp,,: .nsjon, -:et er også riktig a t det norske monopolog storborgerskapet villig SL lger norsk suvereriitet for tyske mark. hen kar:Ieraten
gjør svart til hvitt car han karakterisere2 dette som en utvikling det er "håpløst" , Ja nesten Lakstreversk å kjeolpe rot. inperialismens markedsf r astøt, forsøkene på ;,wlitisk konsentrasjon i Vest-,Luro-oa, er et storstilt forsøk på å sikre
kontrolen over viktige naturressurser, markeder og arbeidsraft. -)ette vjl øke
utbv:,ttinga av folket, o det .):a.n bare skje Ilvis sjølråderetten innskrenkes •tter
skjerpet dyrtid må derfor „I:orsvar
av tnorsk suverenitet snille
mot
ligere. I k a mpen
en avgjørende ro] o I denne kampen er idag småborgerskapet arbeT;:le-k5W;;.s Viktino;te allierte. Alle forsøk på å splitte denne enheten, r=sti/le den sor
ctg baksteversi-z, vil i praksis ikke tvinne tjene annet enn imperialismens interesser.

MLF-AUs forslag til : ,11,1'.'s landsmøte, "Politiske retningslinjer for kampen. mot
E(.; og dyrtid", som ble nedstemt, heter det bl.a.: sin småborgerska-oet gjennom
C tar sikte på i forsvare restene av
nF.s jonale se1vstendi4het
s .;.n k=qap mot
og sine na s jonale rettigheter så er ikke denne kampen progressiv, men historisk se
sett reaksjor. "' en tar sikte på å konservere kapitalsmen, på idea l istiske ferestillinge .r om å skru historiens hjul tilbake, fer at le skal kunne bevare sne
kla g -z einterc ,, s er og opprettholde sine privileier."
Vi finner grunn til å sperre: 11V-i1ke privilegier har idag det norske halvproletariatot og s p åborgerska pet, f.eks. fiskere, bønder, småb'Jrukere, raindre kolonialho,ndiere osv ,,son står i motstrid til ar loil,::klassens interesser? Topprelitpue til
linanskapitalen og staten fer lån til båt og driftsbygning? lmeratene må ha glemt
det krav mar.xismen-lenin ismen-Hao Tsetungs tenkning, stiller til ca kon k ret klasseanalvse. Hovedmotsigelsen il:Korge går I1
IeIrm arbeiderklassen og "alle ei ,, ndomsbesittende", men mellom arbeiderklassen, det arbeidende småborgerskapet og
anar ,' deler av folket på den ene sida og wono-? olk n pit alistene,storborgerskapet og
imperialism e n på den andre. Den sen hopper bukk over denne klasseanalysen fraskr-
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I heftet " .,:,eve det proletriske diktaturets seier" skriver kaneratene i
"For å kunne overvinne den anerikanske imperialisrilen og alle dens lakeier er
det bydende nødvendig å danne en bred enhetsfrort, forene alle de krefter som
lar seg forene, fienden unntatt, og føre en iherdiL kamp."
Vi g;,1- ut i fra at kaweratene i 1412 (EU) i utgangs-.)unktet er enige i dette
i dagens situasjon?
I forslaget til landsmøtet karakteriserer 1'1L.' ADJ) arbeid i Folkebevegelsen SO2
som "et høyreopportunistisk avvik". .1)e hevder videre: "Først når arbeiderklassens ledelse for kampen er bygget op,) og konsolidert kan enhetsfronten inn: å
forpliktende aksjonsenhet eller arbeide innenfor andre masseorgnisasjoner,
;Jette viser ali historisk ereraring." .:Jtter vår oppfatning stiller harleratene
vår historiske errarieig fullotondig på hodet.

Hva betyr spørsmålet on en bred enh
etsfrot
n

sin tale på Kominterns 7. verdenskongress slo 7Jielitrov bestemt fast at enhetsfronten vil "a ,:rta forskjellige former alt etter tilstanden i og karakteren
av arbeidernes organiseJ.sjoner, det politiske nivå og situasjonen i hvert en—

kelt land, og alt etter forskyvningene i den internasjonale arbeiderbevegelsen
osv." Hva betyr dette?

b< yr at enhetsfronten_noteizerialisen aldri er

i` ro
en bestentorganisasjen
Lrbeiderkomiteen mot 1= cg
dyrtid. Enhetsfronten tar et vidt •pel-eter av former, der Arbeider komiteen idag
er det viktigste organiserte uttrykket. Men enhetsfronten er også basert på
andre fronter, foeks- Sol.kom., og på mindre forpliktende aksjonsenheter;
miljøødelerigelser, boligdyrtid osv. For å kunne etablere og konsolidere arbei—
derklassens ledelse er det tvingende nødvendig å opprette aksjonsenhe
og ar—
beide i a l le masseorganisasjoner. Ledelse faller aldri ned fra himizelen, den
- rien som idag avviser å arbeide innenfor Folkebevegelsen bryter
må erobres. mins og Diuitrovs retninaslinje on å arbeide innenStalins
fullstendig med Le

for alle elasseorganisasjoner, uansett ledelsens politiske karakter. Høyre—woportunis eie v 4 11e det være on n—l'ere som arbeider i Folkebevegelsen på noen
ire's. te =lot å føre E1X/dyrtidslinja aktivt ut blant nedlennene, on de var lam—
;.let av r e dsel for kreee2.p. "Venstre"—eksklusivitet utenfor Folkebevegelsen og liknende organisasjoner fører i praksis også til en slik opportunistisk politikk.
Vi ser her de politiske retningslinjene for anti—=C—arbeidet, vedtatt både
av Mils og MLGs lands-feøter son en god oppsummering av det narxist—leninistiske
staiLlpunktet:
"Spørsnålet om medlemskap i FB er et taktisk spørsmål: Det nå vurderes lekalt
og i spesielle tilfeller hvorvidt et medlemskap i Folkebevegelsen er formålstjenlig.
Der hvor in--!'erne går inn i F , må det aldri gjøres til fortrengsel for Ar—
beiderkoitec,ns oppbygging, 6011 tvert imot ta sikte på å styrke denne ved å
,, riedleer til Lerbei,lerkrnriteen."
rekr uttre
Det at både MIeFs og kLC: s landsmøte kunne vedta dette samme forsloget, som er
viser at det allere(le hersker enighet om' -t
skrevet ave,e,(ileoner i
r..-,
jene i i-C—arbeidet blant flertallet av kwierater i alle tre Li-"
at vi også skal kunne oppnå enighet gjennen diskusjon Lied det
Vi er sikre
minretall av kamerater som fortsatt er imot!
FRAii FO1: EN
J'21.G
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OM HOLDNINGA TIL FiflZWE'VEGELSENS DR:viONTr.ASJON I OSLO 7/6.
Av fra2rsjenen i e.exa sentrale ArLeiderkomiteen.

.

Utviklinga av en riktig taktisk linje fra maixist-leninistene overfor Folkebevegelsen er av sentral betydning for hvorvie.t den anti-kapitalistiske kamplinja ska få stor f=r1gR7rg ineeafor EEC-motstauden og i folket forøvrig.
Spørslet om hvilket standounkt marxist-leflinistene skulle ta til Folketoget
i Oslo 7/6, viste oss at det råder en dei uenighet om taktikken blant warxif.Aleninistene i alle de tre organisasjonene. Samtidig er Folketoget et eksempel
son vi tror kan bidra til å belyse de taktiske sxirsmåla grundig. Vi vil :3erfor rekapitulere den diskusjonen som foregikk i Oslo i dagene før demonstrasjonen, slik at alle m-I l ere kan delta i debatten.

•

Den 4. juni mottok Lrbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid et brev fra kameratene
i MLFs arbeidsutvalg, der det heter:

Oslo den 4. juni 1971
Til Arbeiderkomiteen mot =C og dyrtid,
Oslo.
Arbeidsutvalget i MLF foreslår at -rbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid mobiliserer sine tilhengere til å møte opp eks, v. Grønlands torv og marsjere til
Fokkebevegelse p s anti-EEC demonstrasjon på Youngstorget og stille opp som e•
ge avdeling under følgende hovedparole:
beiderkoiteen mot E2,C og dyrtid:

Enhet ,,lot EEC
XX=XXX
Arbeidsutvalget i MLF er i hovedsak enig i opplegget fra Arbeiderkomiteen

å bruke Folkebevegelsens uke og demonstrasjon til å lansere dyrtidslinja.
Vi mener det er riktig slik :.rbeiderkomiteen har gjort å legge opp til aksjonsenhet og å demonstrere vår vilje til enhet i kampen mot EEC. Vi er, imidlertid, uenig i en viktig side ved opplegget til tilslutning til Folke bevegelsens demonstrasjon. Vi mener det vil være galt å rulle sammen vår hovedparole hår vi komer fram til toget og eventuelt får beskjed on dette fra
.F olk bevegelsensorriensvern. Etter vår mening er det mulig å rette et kraftig
slag mot ledelsen i Folkebevegelsen ved å la de eventuelt nekte oss å være
ned under dyrtidstarolen som er alment akseptert blant medlemmene i Folkebevegelsen. Hvis de prøver å avskjære oss fra demonstrasjonen vil de avsløre
seg overfor sine egne masser som splittelses-elakere. Dette vil på lan sikt.
tjene kw:lp:3n not EEC og legge grunnlaget for en virkelig sla krafti g enhetsfront mot E_SC
Vi er 'Blar over ae vår linje er (ristigere enn den Arbeiderkomiteen foreløpig harlagt opp til slik vi har .. fe'4,tt den referert fra våre kamerater i
- ien vi stoler på at massene også i Felkebevegelsen vil
SUF (n-1) o p: MLG. e
støtte en slik erlhetsbestrevelse og iki e kreve at vi underkaster oss ledelsen
svært vanskelig for ledelsen i Folkei Folke:)evef:. e/sen. 1)ette vil gjere
beveelsen å gjennomføre sin spllttelseslinje ved hjelp av ordensvern og politi slik de har truet ned å gjøre. On de allikevel skulle ignorere massenes
enhetskrav og avskjære oss ned politisperringer o.l. fra demonstrasjonstoget,
bør vi etter vår mening bli stående rolig og disiplinert unnet slagsmål. Etter en stund nå flest mulig aktivister begi seg til 1-Lådhusplassen for å spre
naterale om vår holdning etter de retningslinjer Ålrbeiderkomiteen har laget.
forøvrig.
Vi ber on at vår henvendelse blir behandlet så snart som mulig.
Nen kameratslig hilsen
Om

For AU i MLF
Kjell He

(formann)
Arbeiderkomiteen behandlet straks denne henvendelsen på et mot e, og sendte
deretter følgende brev til Arbeidsutvalget i
Arbeiderkomiteten mot EEC og dyrtid har drøftet MLF/Alis henvendelse angående deltakelsen i Folkebevegelsens folketog 7. juni. Det ble fattet føls
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-• 34 gende enster,mige vedtak:
"Lrbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid opprettholder sitt tidligere vedtak on
ofordre lokalkomiteenes medlemmer og venner om å delta i egne distriktstog -Cør Folketoget, under paroler som tar opp EEC-imparialismen, dyrtida,
oppretthelder vårt
mpsakero
forsvaret for norsk suver2nitet og lokale
ti ,fligere ve(itak on å oppfordre alle som er tilhengere av EE2/dyrtidslinja,
uansett organisatorisk tilknytning, til å agitere for denne gje g nom utdeling av løpesedler, salg Lw Arbeidorkonilteens avis, roping av slagord osv.
Vi avviser på det nest bestemte tannen om å tiltvinge Arbeiderkomiteen adgang til toget som egen politisk seks,;on skilt fra Folkebevegelsens vanlige medelemmer. En slik politikk vil i dagens politiske situasjon drastisk
skjerpe motsigelsen mellom EEC-motstandere på et feilaktig og orlanisatopisk grunnlag. Det vil kunne føre til sammenstøt mellom 'il;EE-motstanderne
i sueuet for en enhetlig opptreden mot IJEC og storkapitalen, A gå inn på
en linje som den 7. juni kan innabære enkelte sla mål mellom EEC-motstandere, i en situasjon der både Oslos reaksjonære politI '4e,i7Aer Gjerde og Folkebevegelsens ledelse forsøker å legge opp til slike konfrontasjoner, anser
vi SO2 en ytterst farlig politikk som vil kunne skade hele anti-EEC-bevegelsen, Fotslaget om at Arbeiderkomiteens medlemmer og venner ikke skal delta i folketo g et dersom komiteen ikke får gå inn son egen seksjon med sine
egne paroler, er vi nødt til å karakterisere som sekterisme. En slik flolitikk fører til isolasjon i anti-EEC•arbeidet.. Vi finner ingen paroler i
Folkebevegelsens tog som ikke er rettet mot EEC, som ikke støtter folkets

interesser. Blir on)slutningen ot Folketoget svakere enn ønskelig tjener
dette utelukkende EEC-tilhengere, state* og storkapitalen. At enkelte innen Folkebevegelsen selv står for en slik splittelseslinje iknderstreker
re ytterligere nødvendigheten av at Arbeiderkomiteen tar klart standpunkt
mot en slik kurs,
Fram for lokale demonstrasjoner:

Slutt opp om Folketoget
Til kamp mot EEC og dyrtidl
Avvis alle provokasjoner og konfrontasjoner som tjener storkapitalens EEC-politikk

Venner i MLF, vi takker for at dere har gjort kritikken av vårt forslag
kjent før Folketoget, selv om det kom seint. Vi vil gjerne fortsette diskusjerien, men håper at de medlemmer av MLF som er, tilsluttet lokalkomitee:ne e l ler vil delta i distriktstoget fullt ut vil respektere Arbeiderkomitee.J.s fasstslåtte politikk i disse såørsmålene.
Med hilsen
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid,

Fraksjonen av worxist-leninister (fra alle de 3 ra-l•organisasjonene) i den
sentrale Arbeiderkomiteen har etter vår deltakelse i Folketoget oppsummert de
erfaringene det ga. Etter fraksjonens mening bekreftet hendelsene i og omkring

Folketoget til fulle det riktige i Årbeiderkomiteens standpunkt. For kamerater
som bare har s-,Lk-i avisreferatene etter demonstrasjonen å bygge på, vil vi kort
rekapitulere det som skjedde.
Folketoget i Oslo samlet mellom 8- og 9000 deltakere fra Gstiandsområde::langt d.e fleste fra Oslo Arbeiderkomiteen fx i Oslo arrangerte før Folketoget

2 lokaltog, soni reiste Arbeiderkouiteens anti-kapitalistiske paroler tog paroler m0:, lokale dyrtids- og an re forverringsfranstøt. Lokaltoget fra Vest'canten samlet ea. 700 deltakere (hvilket er en økning på 100% fra Rød Arbeider-

fronts lokaltog 1.mai) og toget fra Østkanten ca*,; 350. Lokaltogene marsjerte
gjennom sine respektive distrikter og til Ankertorget, der en representant
fra Arbeiderkomiteen holdt en appell son sluttet ned enn oppfordring om å gå
over til Youngstorget og slutte seg til Folketoget på en disiplinert måte.
Da FE-ledelsen kategorisk hadde avvist forespørslene on å få ta ned noen av
lokaltogas paroler i Folketoget, fant Arbeiderkomiteen det absolutt ufersva • lig å prøve å trenge disse inn, noe son kunne ført til konfrcntasjoner med politiet og evt. Folkebevegelsens ordensvern. Det viste seg også at dersom vi

hadde forsøkt noe slikt, ville det ut • egerlig kommet til konfrontasjon. PÅ den
vegen vi måtte gå fra Bakertorget til Youngstorget sto politiet oppstilt ned b

biler, motorsykler og fotfolk. I bilene hadde de hunder, langkøller og skjold.
Vi sluttet oss til Folketoget på Youngstorget og startet øyeblikkelig et
onfattende agitasjonsarbeid. Det ble delt ut ca. 8000 løpesedler son forklarte
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15 Lrbelderomiteers star.d?unkt og skarpt gikk i rette ned/1edelsen i FB, solgt
tusener av 1 1J- og dyetid3-aviser, og spredd omlag 43O tierlerned Arbeiderkomiteens parole "kap not EEC og dyrtid". Det herset en venedig og Immeratslig tone mellom ;:erbeiderkomiteens medlemmer og de øvrige deltakerne, og
• vstand fra den hetsen Lager fra FB hadde
langt de fleste tok etter diskusjon a
kjørt ut mot Arbeiderkomiteen i Dagbladet samme da.
Folketoget samlet mellom 8- og 9000deltakere, ikke :15-20 DOG som Ilaugestad
og Lager hevdet utad. Dette er blitt innrømmet av langt de fleste F -2-nedlenmer.Under folkemøtet på Råd!lusplassen fortsatte agitasjonsarbeidet ( det ble
også solgt 3000 KI), og da lauges tad forsøkte seg fraripå ned anti-kommunisncT
ble lian ► c,tt av piping.
Dette var i korte trekk det som s;rjed,e.
2raksjonen i .it,rbeiderkoiteen ser hendelsene i Folketoget som en relativ suksess for en riktig taktisk linje. Vi oppnådde følgende:
Tross Fri-ledelsens sekteriske forsøk på å hinre oss, bl.a, ved å appellere
til politimester Gjerde, klarte vi å gi et vesentlig bidrag til en kraftig
mobilisering mot ELC-ed(lenskap. i den nåværende situasjonen med fare ror
sjokk- innmelding til høsten, ser vi dette sol det aller viktigste.
Vi oppnådde også.:
en høy grad av enighet med mange FE-medlemmer, diskusjoner i en kameratslig
tone.
stor omsetning av propagandamaterialet
satte preg på toget slik at det langt mindre el:ILydig kunne tas til inntekt
for 713-ledelsens linje
utvikla motsigelsene i FB, både mellom medlemmer og ledelse og innafor sjølve ledelsen. Dette styrker mulighetene for å presse gjennom enhetlige aksjoner seinere.
Dersom vi skulle fulgt kameratene i MLF-Âils forslag om ikke å delta i Folke

toget dersom vi ikioe fikk gå under våre egne paroler og son egen seksjon, kan
vi ikke

at disse viktige resultatene ville blitt oppnådd.

Det er klart at ett resultat i alle fall ville blitt en svakere mobilisering not EW, noe som sikkert ville gledet monopolka p italen og 1L'•regjeringa.
Forslaget innebar i tillegg mulighetene for en konfrontasjon mellom LEC-uotstander°, noe son reaksjonen utvilsomt hadde sett seg tjent med. Videre innebar det mulighet før konfrontasjon ned politiet, som sto rustet med hunder,
langkoller og skjold. i den nåværende situasjonen ser vi ingen grunn til å
forsvare en slik konfrontasjonslinje.
Forslaget ville etter ,s7-). r mening i steden ført til isolasjon av Arbeiderkomiteen fra andre EEC-motstandere, et slag mot massenes økende grad av enhet i
kampen og i tillegg gitt FE-ledelsen go::.e kort Då hånden i sin antikonmunistiske propaganda.
Vi mener derfor at Arbeiderkoniteens vedtak var riktig. Dette bekreftes også av lokalkomiteenes erfaringer, s:4 ► viser at deres sjølstendige arbeid har
gått sterkt fram i tida etter FB-uka.
Vi oppfordrer alle ti/ en grundig diskusjon av dette spørsmålet, med det

siktemål å styrke enheten i m-l-bevegelsen og sikre Arbeiderkomiteen og dens
linje nye framganger,
Kameratslig hilsen
Fraksjonen av marxist-leninister
i Arbeiderkomiteen.
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M:ILLOTVI
Tiri;EN OG IIF/LT ill\T GÅ 1\1776
Oa0
G!,_1'.0 I
-•_-_-__
Je,i: er helt eni;- i den linja krbeiderkomituen mot
or; dyrti'l
i spdrsmålet om -'olk2toget i Oslo 7 juni. Da
ramser dette for on
vi t(-t-iP; diskusjon av prinsipiell boty , lninr, vil tier; knytte et par konisr •tirer til spdrsmålot.

I bro sjyren "Leve dut -,oroletariske 'Iktaturs sei .Jr" :ekur de kinesiske
kameratene p- flere viktiiT,e prinsipper som er av stor betydning i denne
diskusjrnen jeT p;jenrir noen utdra= ,: av brosjyren, sidene 20, 21 o 22.
"Stilt overfor don store revolusjonære beve.-;eisen i da=r må hvert eneste
revolusjonært parti o 2: hvor eneste revolusjonær tre: - fe sitt vaiJ:. Marsjere i spissen for massene or' lede :lem? Dilte i helene p? 1, deri, fekte
ned arriene o,Tr kritisere? Eller s t ille se,- i v2,--on for dei',1
bekjempe
dem? Ekte m=x-ist-leninistjske partier O
lle revolusjonære må stdtte
varmt opp on vassenes revolusjonære aksjoner o ,r med taktf-,ste skritt
marsjere i spissen for massobeveP;olson o'r lede massene på deres frammarsj."
"Folket S() ut,ldr over 90 prosent av befolkninen - arbeiderne, bdndene, studentene oP; alle de som ikke vil finne ser i å bli un l orket av
imTierialismcn - bnsko
ltid
-:jdre r.,volujjon. For P., kunne overvinne
den amerikanske inperialismen c) alle -lens lakeier er det bydende ildvenTi p;denne
å
en bred enhetsfront, forene alle krefter s om lar se?; forene, fienden unntatt, o; fire en ihurdi- k-nr.d
'Hovedrotun;-,en i den revolusj=re massebever r elsen er alltid rrod on: alltid i samsvar med sw.mf-sInnsiltviklinr-:ron. innen massoboverrelsen kan forskjelli :re tankoretinn:or f innflytelse, fjJ-rskjelli,-;e fraksjoner kan opsta o. f•skj2 1 1iF;e m p nnesker kan delta. Dat er bare n-,turli. Intet i
=den or helt reint. Gjennom sin pr'iksis i kamp o ved å foret-, stadie
sammonlikrin o r vil f-Jket-s brede masser til slutt lære seå skjelne
mellom det som er rikti,- o=-, det som er n;alt; .1.e Vil til slutt forkaste
revisjonisme o,-r alt son er uriktir' 00 odt-1 or tilen;ne se,-: marxismen-leEt pr , letarisk paå
ninisnens revolusjonære s -het.
nn
rti n tron --e dypt ned
rbeido tlr m
blant =sone o
oa1y lmo- rleniar lan :r
for
at det stadi g kan hdyne deres politiske bevissthet o lede masseb r, ve,Tels , 'n fram på den rette
Jen; mener disse sitatene til fulle un- -;.rstreker det feilaktie o,=-, sekterisk- i kameratene i YLFUT's forsla; til arbeiderkomiteen. Je,-; vil kort
be,-rrunne dette:
T ovesid- ed denonstrasjonstoets politiske innhold var ubetiu:ret
)1\4rossivt, om enn ufulistendi,,,r. .)ette ser vi kl-rt i togets hovedparoler, som rettet ser; mot EEC, viste at EEC ville fo r e til hdyere levoonkostniDor, o krevde avbrytelse av forhandlinena. Dotte har oPså kamerater i IILTP /AU saTt ser: Jrlif;0 i. Når de allikevel mente det vflr wrikLifl7
å , ,;å i tog e t, ble det be=nnut med at t-:--et var en stutte til ledelsen
i FB.
Dette ar .);tuitentut stil:1er etter min meninp; tinrrene fullstendir2; på hodet i[evedsida ved to, ,-;et var kampen mot EEC. Ville don underordna sida
st:itten til FB-ledelsen, blitt storro eller mindre hvis 1 000-1500 av
birkom5teens aktivister ikke h a,dde deltatt? To ut ville blitt noe
mindre, nen det ville fått et pre{:;cam lanr;t mor entydi:- kunn r, t-Ls til
inntekt for F3-ledelson. A.rbeiderkomiteens deltalse fdrt2 til at 6000
E-W/Yrt
7),
nær samtlige tok i mot arbeiderkomlkiopt o ur, 2
:_kk med E W/Dyrtids-merket (de ble dessverre ut-tens l_bpeseddel, 4000 -Ji-'-wina9
g olgt), og store eler av toet ropte de slar;ord ',rbeiderk r, miteen tok
initiativet tiU " T e] til EEC - fellJo front mot k -, pitalen". "X.P.mp mot
E
- EC, kamp mot Dy r tid" oa. Var det on stdtte til 1 1 D-1Ldelsen?! P rbeiderkomiteens fravær, det ville vært den beste stutte til FE-ledels,,n!
kameratene i =RU jr se:r skyldi i den fundamen3. Videre mener j
t;le feil å stille motsielsen neljom '-l.rbeiderkomitoon og dens linje på
FB-ledelsen pa den andre, over moLsielsen meljom
d 1 1 ene eida,
,․) -Ç monopojk , pi talen. Vi skal ikkc, lunta dan samme orr;anisasjons-sjåvinistiske holdnin g a som Hflui-:es tad. A Si' et , lite Folkotorr, som en ,Trod
ti /- Ir-r, som en kamerat i MLF/AU har s-).F;t, er a tilbe "kampen" mot -P1T-Tle-
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deisen over kam p en
.

mot

17
monopoikapitalens EEC-angrep!

For kort å oppsummereg
uten parolen "Arbeiderkwait e MLF/AU's forslag om ikke gå i Folketoget
realiteten et forslag om
en mot EEC og Dyrtid enhet mot EEC", er iMarst-leninistenes
( og i =isolasjon fra massene, i Folkebevegelsen.
) ledende rolle vinnes ikke ved isolasjon
kampen også Arbeiderkomit e en s
proklaMsjoner. Den vinnes ved å "trenge dypt ned i masfra massene
og
for at
det
sene o,,; arbeide tålmodig, omhy;Tgelig og gjennom lang tid, lede
massebeve(partiet) stadig kan hdyne deres politiske bevissthet og
overbevist om at kameratene i MLF/IT
geisen fram på den rette veg". 3 - ker
konklusjon.
gjennom diskusj-onen også vil komme til denne (medlem
av SUF8m-1) i Oslo)
fr?ksjon
Kanerat i .N.rbeiderkomiteens
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FOLKEil R0-1`7N OG :=T;&-r,OR(RST,:.21T.
ubby-;ginf;a av en stor enhetsfront
Sammenfatning av en diskusjon om synet
Spesielt vekt blei la gt på
av hele det arbeidende folket til kamp mot
;
til
småbergerskapet.
,
å diskutere arbeiderklassens hol:nin
Vi startet diskusjcnen med å klargjdre en del saker i spdrsmålet. Begrepet
den strategiske defensiven ble diskutert, hvorfor det arbeidende småborgerskapet (fiskere, småbrukere etc.) er viktige allierte i kampen mot mono p olkapitalens o imperialismens fr=tdt. Videre arbeiderklassens viktige rolle
i kamp en når det gjelder å hindre disse la gas tendens til a vakle, oe. fir å
Videre diskuhindre borger- og storborgerskapetsinnflytelse pf, disse
Ride Fane "Den relativt stetre gruppe i borgertrte vi fdlgende sitat fra
skapet o[ småborgerskapet som inskur å bevare det kapitalistiske systemet her
i landet samtiig som den kjemper imot utviklin gen under kapitalismen (som
går i retning av stdrre dkonomiske ehheter), inntar historisk sett et reaksjonært standpunkt, Den grover å bremse eller drive tilbake den historiske
utvikling. Få linje me' denne grupe står den småborrlie rasisten Enoch
Powell i Storbritt enia som er en av lederne i den borrerlige gruppen mot
medlemskap i EEC: Vi hadde vanskelig for å skjdnne hvordan fiskere, småbrukere osv. i Norge idag inntar "et historisk sett reaksjonært st-,ndpunk" - når
stdrsteparten av det .no=ke f olk fordvrig
de s=en med arbeiderklass.n
går kraftig mot EEC
Bakgrunn for det var at vi prdvde å o-xpsu:Imere det vi visste om småborgerskaPet'oP; utvikling e, under kapitalismen, vi hadde hovedsakelig kjen=kap til
til fiskere og småbrukere i skogsbyngder, bdnder - kort snr?;t småborgerskapet
på landsbygda og vel kysten. Vi konstaterte at de dkonomisk sett stod i
skarpt motsetningsforhold til monopoilktalen ved at de gjennom struktur rasjonaliserin ga får revet nwrin;zsr;runniaget unna, blir drevet til byene or inn
i industrien. \.-b denne delen v småborerskapet selv cm de "eier produksjonsredsk-pene" jobbersværU hardt og som regel tjener svært lite
blir r gmma av
dyrtida på like linje med mdre deler av folket, både når produksjonsutstyret
skal fornyes o ve(' kjdp mr varer til livets opphold. 2n tin a : vi diskuterte
o la vekt på som gruppen mente var en særegenhet for Norge, var disse grirpenes subjektive stillinP . . Store deler av bise-grtipbene 1,p.ar i moderne norsk
historie vært knytta til arbeider -h evegelsen (NKP i Hedmark, No r d•Nor-e. Store
deler av bdndene i Norge, de uten lei', arbeishjelp og Yygårdsvolds '1 1' o g AP
i Jo seinere åra.) Pre : :a av utallige kooperative tiltak, som sjdlsagt ikke
har kunnet realiseres innafor ramma av ka-)italismen, men som i utgangsunktet
har hatt progressiv karakter, På bak,:runn av denne diskusjonen mente grupua
at parallelen med den småborerlige "rasisten Enoch Powell" karakteriserte
seg sjd1, Mohou. de politiske konsekvenser av et slikt standpunkt som det som
blir hevda i RF (sitert ovenfor) er de politiske konsekvensene klare hva småborgerskapet angår. Det kan bare tjene til a drive naturlige forbundsfeller i
kampen mot EC over i borr;:erskapets hender (særordninger etc) på len g re sikt
kan de da km skje mobiliseres mot arbeiderklassen i kampen for slbsialismen,
Grup pa mente også at det heller ikke var så enkelt. To sjdlsaeTte ting ligger
til grunn for det. Den våkne, aktive (den mest framskredne) delen av'arbei'derklassen er opptat av, foler =svar overfor fiskernes, småbrukernes og de
mindre Wndenes skjebne. Ur det en dårlig ting? Vidure kan ingen som har jobbet en del i industri i Oslo kunnet unngå å legge merke til alle fdrstegenerasj(xnproletårene, folk som er drevet inn til byene fra utkantstrdka or- landsbygda.
Prolet -iriserin a av mellomlaga firer med seg at mange som jobber i industrien
idag har sterke ritter blant disse gru:opene. ..:riten er de tidligere småbrukere
eller, som oftest, sd y-~ner og dd-bre av slike. Ei sekterisk linje som den RF
l eg ger opp til ville derfor ikke bare være å splitte småborgerskapet fra oss,
men også å lage sprekker i arbeiderklassen, hindre linja vår i å slå rot i
klassen. Arbeidsfolk i Yorge har primær's kjennskap til de småbor gerlige laga
gjennom ed en erfaring, ikke gjennom do-matiske fortolknin g er av Manifestet.
4\ri tror at ei slik linje overfr småborgerskapet ville skape mistillit til

hele linja til ml-hevelsen og f5lgelig ikke engang kunne skape enhet i arbeiderklassen.

Av ei SUP(m-l)gruppe i Oslo.
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iFIIEGC

en artikkel om Imnpen mot EC som r
I Rde Fane 1/197 1 har Sver 1,,
reiser helt fundanentale s p 3rsmål innen rrarxist-leninistisk teori„
Jeg sikter til forholdet mellom basis og overbygning, nærmere bestemJQ
mellom politikk og dkonomi under impericlismen
Han polemiserer der mot et opplegg for kamper mot WC-nedlewkap som
"legger hovedvekt på å kreve nasjonale rettigheter og nasjo=1
i en periode med velutviklet internasjc=1 monopolkapitalisreoi
me.. fordi det rett og slett ikke i= seg gjdre å Stanse kaT)itlismens
ui7v-Lkling ved å tviholde på eksisterende forbold". (min utlwelse).
Jen objektive utviklin35(7:(T-,Ther gjor er å sette likhetEt,egl-I.
e.internasjonalisering,
gen i basis, dvs. kapitaens
og det yolitiske franst . tet som mono p olkapitalistene i dag f,)ret=
politiske :titusjonene, til denne
for å til p asse overbyggen,
i basis.
ut • iklin
SE synes å forutsette a dkonoilliens forrang over politikken er absolutt, ht monopoliserinn i 'dkonomien med uunåelighet vil fore til
en tilsva.rende endring i den politiske ovo-F13ygningen. Mer konkret formulert Dette fr=stdtet som kommer i form av EEC er ikke ba r e et W.
. t fra monopolkapitalens side, det er for
flere mulige politiske framst d
tiden beste av flere - men det eneste mulige. Dette innebærer en absoluttering av den objektive "dkonomiske utviklingen som lett kan fore
defaitisWi T»t,wtter ikke å kjern.p . mot poli .Uske frNxtttUt son E= Utfallet er gitt sålenge ikke arbeiderklassen reiser seg
og styrter ka p italismen. Det samme rossonementot vil også gjelde for
kam p en mot an -åre av monopolkapitalens f=st',5t, som Ottosen-komiteen,
Hausmannslinjen osv.
Min tese er at en•delseicr i kampen or muLli. Vi kan slå tilbake EECframstdtet uten en sosialistisk revolusjon. EEC', er bare en av flere
mulige former for overbygning under imperialismen. Lenin j ier det slik "Det politiske d,..mokrati-er i det hele tatt bare en av de mulige forer for overbygning • over kapitalismen. ..kjensgjerningene viser
at UTde kapitalismen og imperialismen utvikler seg under alle
former og underlegger seg sn,mtliz .e. Derfor er det teoretisk i'andamentlt galt å snakke om "at det er umulig å gjennomfdre" en av formenefor
og ett av kravene om demokrati." Videre "Det er fulls tendi g galt å
hevde at det er like umulig å gjennomfUre nasjonenes selvbestemmelse..
(sen) å gjr° slutt pa =iser osv." (NaSjonal politikk og •proletarisk
internasjonalisme, s. 150 og 127)
Det forhold at nasjowl selvbeste=elsosrett og andre demokratiske rettigheter bare er gjennonf$rbartiu uilstendig og forvrengt form, (betyr ikke att kommunistene) skal :2-1 =kall Då en omgående og besluttsom
kamp for alle disse kravene .å formulere og sette disse kravene ut i
livet på reUlusjonært og ikke rei'ormistsisk vis." (Nasjonal politikk
s. 128)
Legger vi utelukkende vekten på den 'dkonomiske siden av EEC-franst'dtet
glemmer vi at det er et p oli: tisk framstdt, et angrep på norske p olitiske institusjoner og deres myndighetsområde. Og at et forsvar av
disse institusjonene nå er et forsvar ikke bare for arbeiderklassen,
men også hele det arbeidene folks interesser. Det forhold at kampen
nå bli nasjonal i formen betyr ikke noen avsporing fra klassekampen.
"Den sosialistiske revolusjon kan flamme opp ikke bare som fdlge av en
storstreik eller gatedemonstrasjon., men også som feige av enhver
politisk krise.(fceks,) i forbindelse med en folkeavstemning om en
undertrykt nasjons l'dsrivlse." Den som venter på en "ren" sosial re-

volusjon vil aldri få oppleve det og er revolusjonær bare i orde uten.
evne til å fo17itå den virkelige revolusjon." (nasjonal politikk s.
129 og 183)
Kamerat fra
Oslo

av kampen mot EEC og dyrtid.
I gruppa vår har vi diskutert våre erfaringer fra EEC-arbeidet og ML's
syn (heftet l!- nhet Kritikk Enhet)

Grganisering2n
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LXder
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ned :EG-arbeidet iLf), Lun lbso orgar,iser::agell fro til r=ce
l;*.ecvert
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mor - tendenser til rot, nono-,oclisrin:; (), ;s
::;e
6'a:ne
en Al-beidervi
nij1
:
krevdo akti.vistene fra (:)-tsire.Lcn '
k()mite. •kfr,ilasjonsfwen hadde vart for lenge. iå måtte v:L ta visva
ret for orgmLserinc,:cfl av kampen mot TiC og dyrtid i distriktet. Allerede nå etter et tiar uker har det skjedd et opT)svin r; i ar0-idet0
. r komiteen
HIJF's au lewer vekt nå å innkalle til arbeitler3-ongress f 6
dannes. javel - non hvem skal inDklie og Då hvilket gi g skal
folk mobilisres? For å tre2ko folk til et åpent mbto er det ikke nok
nr,2 at motst=on mot EEC er det politisk
med "intorew, e". Le må
viktigste området nå. Og at det hast,cr Nå r:j:lder ikke HILF's
de objektive forhold" (s.5
analyse av "en relat-iv treg utviki=g
0Or..;så
E:anut KrILikk E.Lhet). Tunpo ,Jt i EI-2C-forhandflngeno
de subjek.tive forholdene :1 -.^rar_drur seg rakt. ETC-motstrmden i folket
ker don må styrkes op organis e res. ellers kan vi bli et haleheng
cil utviklin p;eri aJ fo.trets motsand.
Kamerater i IfIG fra Bislettområdet.
LID C, FC

!12

T vår diskusjon av ETnhet-Kritikk-Fnhot blei det ra s kt klart at b ,do
karleratene i MLF's a ll's syn på suDtemberdemonstrasjonen • og opprettolsen av Arbeiderkomiteen måtte ha svmre konsekvenser for -:T)artiet
partiby p ina. For å bke den loolitiske bevisstheten og styrke den Tievol,sjer=e bevegoison trcmges iallefall to tin.r. Ekstern propagit,
ved såvel masses-preing som ,»orsonlig kontakt, og
toriske inititiv. Kameratene i ='s au -mderstreker r. l ed rett,,
tigheten av det firete, men glemmer det siste, enda disse to •fo-reno
er nært knrtta s=en, Uten r)rganjs,atoriske tiltak med en p rogra2mp
r, over fra uYor-tiskarevlnukireåtmasn
pliktene.sym p a t i til forplik te nde deltakelse. Ute'i. å .gå i spissen
kan en ikke vinne massenes tillit, Pn.rtiut bygges r ,.,jennem kamp, vinmer tillit gjer= kamp. Bare gjennom pr3ktik handling kan vi vise
at vi tjener Llas=es interosser. Å se bort fr?. dette vil ha s-være
konskvenser for fr . r.ytid. Uten kaan i d-,:g irigen revolusjon i f=-2-..ente at
tida. Uten erlior ing na 9ingen ',orf-,::infor
er
på den
:c)r
C11)1:n
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1.-,gba°
dem videre
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na son vi er .-nno i en -2 , . , riode med rk
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.r,
y
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i
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—
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•

7b.de:i g synes vi at kameratene i 2='s au . hadde et ensidig syn på
k=skmproses-3-.n- Vi optfata som det
2hvorVi v-.:.=er vi ei-j:arg. Jo
Oi
,
fl
,
jte mellom teari'o;:
frjom å anasere Co obj:.,kttveforhaida og do subje..kte ideen hos
massene og gjennom praksis finne ut cm . vår anaLyee mr ri
veldig behov for redskaner i fe:I:ets
Vi vc'i -U at det i da :- er et:1;ke
rcdeons:'L-,:e, henge etter Vi
71
rf( r c-fl.ese 1) , :bova
1:)1rUa cor. driH'Jig Skape crgan.Cr s=1k ,..n ta leden i ae,e kampen.
Hvem andre kn ta denne lerleisn enn det koll.istiEke partiet?
Maridalen, Oslo.
Kamerater i
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OM DISKUSJON

FOTHO-1-= TIL Fl I ML-BET=SNo

Med ut-?;annkt i Formann raos artikkel "ktuella problem innom den antijapanske enhetsfronten" diskuterte .rup-na vår motstansarbeidet mot T- _!=.
Mao sier "Den r;runnieg';ende betj_nelse for seier i forsvå r skrir-en er utbygr_;inga o konsoliderinA. a av den -Titijapanske enhetsfronten. Den taktikk
som kreves i dette tilfellet er å utvikle de prorressive kreftene, vinne
middelkreftene op; bekjempe det :ytterste hdyre."
Vi diskuterte hva det ville si for ss å utvikle de progressive kreftene
()_; vinne middelkreftene o‹ fant fram til at bare kommunistenes aktive
lederskam på alle nivåer i kam",)en mot 1= ville sikre at fronten ikke
ble oppsplitta o motstanden kvalt av imperialismen or; dns lakeier i
No rge.
Konkret fant vi fram til at vi måtte arbeide i den lokale FB-:-ruppa. Der
så vi J- . delir; hvordan det dialektisk° prinsippet "ett deler ser, i to"
g-jåldt; på den ene sida var den lokale ledelsen helt lojal overfor FB's
ledelse. De var blitt lurt til å tro at kommunistene bare kom for å splitte c,-; så med skepsis pP, vår linje o p; våre forslar; til ILtviklinr :: av enhet
i kmpen0 På den andre sida viste det ser; P. jennon diskusjonen hvordan
massene skjente våre synspunkter o ble bereistra for et nært of; utvikla
samarbeid.
frun til forsla[; om felles stuvi har fors:Itt arl,oiot, konkrch komme
dier; har verv-, folk til sommer]eirun or; sypirkel. Det er ikke lenc-rer
folk som tror pa kommilnihetsen, 0 flere har tatt opp diskusjonere on
u2.11-tlaR.et for frontarbeidet i en tils p issa situasjonen vi er i.
Dette har vi op-. ,nådd fordi vi lærte at bare ved å stille oss i spissen
for folkets kamp; i dette tilfellet viser gjennom praksisen vår hvordan
arbeidet br fdres or; tålmodii; diskuterer uklare punkter, vinner vi tiltro blant massene o hever deres politiske bevissthet opp på et hdyere
nivå. Vi mener derfor at det er en {æren linje fra lederne i ML -PhU når
de avviser en stor menn:de av folket som allierte i kampen . Bare ved aktivt kommunistisk arbeid i FB k= vi avsldre de reaksjonære elementene
ikke s plittos o folkets kamp
i FBs ledelse or; sikre et,f2,-)nten mot
svekkes:
Kamerater fra MIG i Oslo

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) 2012

"0MP

-F'1[1v STPIP -,'", FO ÆLF I (3TRA.TGIK FOR -r;rTBL-UING.
_-FRJLAG OM
RC-7i
Z-0-=KniTi "ii!( P
T
axsmun-leninisnen-Mae 2setungs tenknin2; slik
M1P grunniep_;ger sc
MLF's politiske plattform sir fst, Dette betyr at MLF av alle krefter
vil -rbeide fer di,e p sosialistiske revolusjn (),_; kommunismens sak.
Vårt teoretiske runniag må vi deror nivend i a:rbeiderklassens tjeneste, - gjUre den revolusjonære teori til klassens egen, og :jennon vår
praksis rv vi !)(le lede og tjk-)ne utviklinga av arbeiderklassens revelusjonære slagkraft,
Ska! arbeiderklassen kunne gjennomfUre den sosialistiske revolusjon nå
den evne å knuse dat bor gurlige samfu= system, first op; frems-c ved å
tilin-rcetgjdre bor;erskapets bkonomiske og politiske makt.
Den endelige seier avh . mger av om 'gså arbeiderklassen beheIskor alle
kampformer og at den er =:nise .rt ned henblikk p?', å nedkjenpe bory;erstatens og im-Dertalismens milLtære makt.
;,raniseringa av arbeiderklassens væpnede makt
Derfor er etableringa
revolusjonens avj .drande garanti o." i' rutsetr:ing.
Den sosialistiske revolusjon avben p;er av an rekke objektive betingelser
som delvis står utenfor konniunist;enos kontroll (slik son takten i utvikli.nga av kapitalismens almenne krise) men son m?', utnyttes av arbeiderklassen, Framfor alt må arbeiderklassen i enhver situasjon mobiliseres
og er6-aniseres ned henblikk på kamp not monopolkapitalen OP; borger)k
og for sine klasseinteresser, ?jkonomisk kamp, streikelmmper, depet
fensiv o offensiv "leal" virksomhet, politisk generalstreik og væpnet
studieoppstand kombinert med rev ausj)nær teoretisk oT)plysnin,-;s,
samtidig
r
virksomhet er metoder som nå velges ut fra gitte betingelse
;
et
av
k=,-)en
til
enhver
tid
tjener
den
langsiktige
som mori gjennom omfm .
revolusjonære stratw;i.
For ?t lede {-;. samordne arbeiderklassens dasaktuulle kamp not utbytting
o g dens forberedelse til revolusjon trenger klassen et orgariser sent= 0 g en veldisiplinert frtroDp.
Det komr.'imiisisko pari r utfylle -lenne rolle, Partiet må være klassens
eget
Part:Let nå bestå av de nest bevisste o g framskredne folk fra arbeidernes
rekker, dens ka . ',re nå bestå av arboire med evne, erfsring og opparbeidet tillit for å lede arbeierk12,ssens daglige kamp, g de nå være befestet i don marxist-leninistiske te(ori,
Framfor alt må partiet organi=es med en jerhard disiplin0 Den demokratiske sentralisme vil vise partiets strukturg dets evne som kjempende
for-tropp i klassekampen,
Partiet nå være en del av klassen samtiU_ ,; sor, dan er ledende fortropp
som rekrutterer me'lenner etter strenge statutter.
Partiet skal være ';roletariatets hdyeste form for klasseorganisasjon,
Klssen trenger en rekke nasseornisasjoner i sin kamp - disse kan ikke
umidelbart verken inkorporeres eller unJerleges partiets formelle le•
derska-o. Det kommunistiske partic-oparbeiJer sag den tillit og utor tet
hos massen som gjbr dens lederskap reell - slik at den gjem= sine kadsin riktige
re son ofte er le ende tillitsmenn i andre organisasjoner o
T)olitikk og -,nvisnin-r kan samordne hele klassens interesser i en helstrategi ned de store masser son den avydren-e
stdpt praktisk
og organiserte kraft.
De r for nå partiet væ r e av abei:lerklassen og for arbeiderklassen - c),(2;b.rlieldrki3sen må kontrollere partiet og beksytte partiet, I partiet
nå ,c,.11 o-,)-summerin g av klassens erfarin tas - og strategi og taktikk
le ,-m; es. Det betyr at partiet har kadre som evner å foreta analyse av
al le sider ved klassek=pens utvikling under de mest komliserte forhold - og har innsikt i kapitalismens og klassekampens vesen - og at
de kjenner in Tizen,te til dens dkonomiske grunnlag.
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3,,1,-Pr-o.,-sså
bestå=
ka'-?,.re,
som- ikke s j dl direkte er rekrutL
- men også av intellektuelle
h cli- hatt muli ';11 2t; fö-3r
zirizr1"--c e.t.• b c., rT;c: rltp;e
7
eiT-rf3 jsks-ripsk:L/1
C -BIODdi
borgerskapet og moropolk:tpitalen er tyunn-et ti] å utvikle vitenskapelig
forskYAng etter materialistisk3 metoder, legger de sjdl tilrette grunnlaget for vitenskapeli g politisk innsikt også hos de intellektuelle som
pga. den allmenne krise under kapitalismen pr
esses over på arbeierklas•

_

vi]
,

,

sans side.
Slik tilfdres arbeiderklassen vitenskapelige metoder og midler og beri•

ker sitt teoretiske grunnla g , slik at det kan tjene den revolujsonære
praksis.
De intellektuelle som på denne måte slutter seg til arbeiderbevegelsen
vil være viktige banebrytere i bygginga av det kommunistiske parti og
er særs viktige når man skal systematisere de teoretiske studier med
henblikk på å utvikle don revolusjonære slagkraft.
Men h p velsaka er at - p artiet (som fgrunnlegger seg på marxismen-leninismen
Mao Tsetungs tenkning) er arbeicrklassens parti, - of); at let er ska-,-)t
av arbeiderklassens egen kamp, - og at det er for arbeiderklassen, - og
at dets kjerne er ubetinget proletær.
Den sosialistiske revolusjon er fdrst og fremst arbeiderklassens sak,

men son lv:arx og Engels har uttrykt det:

"I sin kamp not de eiendmsbesittende kollektive makt kan nrbeiderklassen ikke opptre somten at den samler seg i et politisk parti.
son skiller seg ut fra or; er motstander av alle gamle partier som de eiendomsbesittende klasser har dannet".
Derfor er det n p. rxit-1, ,niniu ~-3 hovedoppgave idar; å utvikle forståelsen for dette i arbeiderklassen, ()_;at klassens mest framskredne blir

våre fortifundsfeller i -dette .arbeid.

Det er av vesentlig betydninr: at ved ethvert sammenstdt i klassekampen
9 vi dye-blikkelig ta fatt i sanmenstdtets allmenne karakter, framholde
dette ,L'or klassen og ut-,ikle forståelsen for hdyere organisasjon f')ikz-tripeu: ut fra deres erfaringer slik de framtrer i den sære ';.nc formen
kampen har hatt.
r_1; 1

Dette arbeidet må bringes i framgang, - at det er utviklet og at forbindelsene til og fra massene e-1; i virksomhet er nddvenJi f; for at vi
har noe virkelig parti. Bare på dette vis kan marxismen-leninismen forbindes med klassekampens praksis, som er partiets hovec-lopp,';ave.
At partiets forbindelser i =beierklassen er etablert er også en forutsetning for at partiet skal kunne tjene en annen oppgave, nemlig å
bidra til at de halvprs)letære grupper i folket blir arbeiderklassens
forbundsfeller i den revolusjonære kaw mot imperialismen og seinere
for den sosialistiske revolusjon, - noe s • m i glen b tine:er arbeiderklassens ledelse .
I dag har vi 3 marxist-leninistiske orgnisasjoner som alle har satt
bygginga av partiet som sin viktigste oppgave på kortere sikt.
Det viktigste og fdrste som må gjdres for å samordne disse krefter
er å avdekke alle motsigelser dem imellom, prdve eventuelle me)tåtidende oppfatninger i en stor diskusjon for derigjennom å oppnå en enhetli . ; og riktig linje. Felles erfaringer i aksjonsenhet i klassekampen
og arbeid i massene i tjeneste for arbeiderklassen vil berike denne
diskusjon og tj ene enho ten

•
arbeidet med diskusjonen og
Det .neste skritt må være, -- så snart
enhetsarbeidet har fått faste :."'ormer både sentralt c).;- lokalt, - å
drdfte oT)prettelsen av et U.arxist-leninistisk forbund (Et forbund av

norske kommunister) med felles ledelse osv.

Hver av de tro nåværende organisasjoner bestemmer sjel hvem som skal
tilneldes Forbundet ut fra kadervurderinger, hensyn til ungdomsarbeid
ol. Oranisasjor= må ho karakter av et forbund. Dette forbund må svei-

se grappausammen gjennom felles-rLdtL.r og enhetlige akl. 'ener, - lokale
i arfelles-styrer
må_ dannes
--og ikke minst ve(", , felles rekruttering
,
,
,
,„
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bei derkl as sen - felles ansvar - for rekrutterin av 7;runn ccil er i industrien (o r,-, for studiesirkler)0
Tr forbunlet har utviklet dette arbeid -- 1 ,-.1ar,-;jort den riktir7e
linja o utvisket'n ,)tsielser av hist,-)risk karakter (ra.h.t. at ,-r,ruppene,
bakfrrunn 'ALF fra NKP - LG fra
har ff )rskjelli,-;
fra SF
osv.) er en ,„--Lk-si,-; fase frem not dannelsen av et parti ,:jennorfdrt. Men
det avrld;-er.,de er -at Forbundet -lennon sin virksomhet har festet sine
har drevet en viss racn,-;de
rdtter_ho-s arbeidsfolket da for 'art et hos massene ned oppE-,unnerin,- av responsen for demae
ganda - o»;at man har or,:aniserte forbin'l elsor me T klassens mest oevisste
del.
Har nan i hove isak lbst disse oppaver forberedes en u_r_ii'5-..elbar dannelse
av et rosrk kommunistisk parti. Forbundet blir da rekrutterin ,--s-,)lass for
'.)artiet.
Forbundets hovelop-,-) ave blir derfor forberelelsesarbeid i arbeiderklassdr•-e for at det virkeli ,,; blir klassen
sen for dannelse av partiet ,
som står for partiet.
Dette arbeid er ndye forbundet ne evnen til :Pl ' elta i o' le g‘ e m n ssekamfor,3v-,re marxismen-loninismen-Hao Tsetunos
pene, - o
i dets evne til
tenknin,; som P;runnla:-;et for a_1l 1/4-? trinn, i -)r,nnie-sjonsarbeicl_et.
i c<1. skape p-aitisk orT or nnisatorisk erForbundet op-,-)surincrer
Of op--sumnerer Forbun-1:ets fram[7,ar_ - i
het i .:..rup-nene or mellom r-ruppene
rekru. 1, erJ no av arbeiderklassen o;- m-rxist-leninistones s-,nmensveisin-^7
ned arbeiderkladsen. Forbundet n vardJre det rette ti- 1,s-nunkt hvor klassen vil_ (.--:,jennora den nest bevisste del) sto-ute (1„--nnelsen av partiet.
Forbundet innkaller da til en kon. Tess hvor ',et kommunistiske T)artis
statutter o program vc;dtas. Likedan mm partiets faste --,rbei'dspro»:ran
vedtas°
Partiets fd . rete sentralkomite vekes av •'onne k rmress, santi - som rekrutterinfm til p artiet
st-,rter etter de vetbatte st-tutter
".t,-,tt

1-1'

juni 1971.
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P/fIJIET. PARTIBYGGINGA,
HVA MOTSICELSNE DREIER SEG OM:
_
Prtiet skal nå .iskutcres i fellesskap i hele bevegelsen. Vi vil derfor forsøke å gijorc op status og peke på hvor motsigelsene etter vår
erfaring egentlig finnes.
Det cr sjølve utviklinga, både av klassekampen og L11- bevegelsen, som
nå setter spørsmålet om partiet på dagsordenen. Etter bruddet i NKP cr
den norske ',.1-bevegelsen endelig helt ferdig -.2,.cd en fase i sin utvikling
I den nye fasen blir oppgaven å forene kreftene i en enhetlig kornunistisk oranisasjon, son - får sbn
byggå
organisasjuner - har vedtatt
orgnisasjon, og dette
gå inn ger
har sterk støtte blant medle=ene i ni-bevegelsen. Men hvordan skal
3 = aven loes, og hva slags parti skal vi skape? Dette bli± naturligvis
det nye spørsmålet. Her er det helt naturlig at det i første omgang
o p pstår forskjellige syn, motsigelser og diskusbon.
I dette s p ørsmålet finnes det altså både enhet og kamp. Enheten går på
oppgaven: å forene kreftene og bygge partiet. Dette er alsolutt. hovedsida i notsiclsen. Laupen står on hva:dan vi skal /i5:-7—=b.ff—alW'C-",-tiT1-15ti:-6 .—
=vis o g så on partiets karakter.
Når vi her praver å kartlegge uenigheten, bygger vi bl.a. på sentrale
og lokale diskusjoner, artikler skrevet av folk i do tre organisasjonene,
forslag og doku=nter til MI,Fs og MLGs landsmotur i juni 1971 mm. Sjøl
on vi rekner ned å ha fått en allment god oversikt over motsigelsene,
vil vi understreke at bildet fortsatt på noen punkter er ufullstendig.
Det har hittil bare vært nulig å få gjennomført et felles diskusjonsnote on partiet. ( erfor veit vi f.eks. ikke on kameratene i MLFs AU er
enige/uenige om våre teson om p.artibyggi= , eller on de har vesentlig
kritilk av den store artikkelen "tils7t;øi'smålet on partiet. På noen andre
områder ( bl . a. gjer lder det t alct:iken, E ha3:; =iigj-b.fi også vært ufullstendig. Men de store linjene mener vi like el er klare.
Sentralt har skillelinjene gått mellom MLFs AU p d-i den ene sida og MLGs
og SUF (n-1)s AU på den andre sida. Men motsigelsene finnes også innen
organisasjonnw.). I alle tre organisasjoner finnes det støtte for begge:
syn. Det finnes oså, folk son har synspunkte , r son (så vidt vi forstår)
ikke støttes av noen av AU-ene - bi.a. finnes det fortsatt enkeltpersoner som støtter Baude-klikkcn. det ville c' er
være en forenkling å heva.
at dcte vesentlig er notsigelscr neilom orP-anisasjonene, og bare ta opp
de sy-3s-p unktene som cr lagt fr =1 av ledelsene. Diskusjonen nå .7<a innenfor alle organisasjoner og ta o-)p alle de synspunktene son blir kastet
fram ata kamerater i bevegelsen, enten de har sebtrale tillitsverv eller
ikke.
Når det gjelder vår argumentasjon, så har vi lagt den fram i artikler
vi har skrevet for. De finnes her bl.a. i tillcggsnaterialet. På disse
punktene vil vi derfor ikke gjenta hele argumentasjonen, men kort repetere hd,ved punktcne i den. I tillegg er enkelte nye ting kommet fram.
Særlig vil vi henvise til de to vedtaka son blei gjort i spørsmålet on
partiet på MLFs landsmøte. Det ene vedtaket heter PRINSIPPER FOR MLF I
DAIZNELSEN AV ET KOMMUNISTISK PARTI I NORGE. Dette vedtaket blei seinere_
også ensstennig vedtatt på MLG landsmøte. Vi synes det er meget bra og
er ikke uenig i det på noe punkt. Det andre vedtaket hoter HOVEWRINSIPPER FOR MLF I STRATEGIEN FOR EWLERINGEN AV ET KO fIVITTNISTISK PARTI I
NORGE.... Det er utformet av kamera te l e i MLF/AU og innehj)lder en del saker
vi er uenige i.
Partistiftelsen og partiet.
Part.for kamp har vært utgangs p unktet for de artiklene son ML /AU og
SUF (FTYAU har laget on p artiet: "en kraftig avantgardeorganisasjon
som har ovnen til å lede proletariatet og de revolusjonære massene i

kampen not klassefienden"
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I y ttorste konsekvens betyr dette revo l usj= væpnet kamp for å erobre
♦ beholde den. Bare g jÇnnom å lede klassen i nilit= kamp
statskta or
kan partiet vi q ne don politiske makta, T or "don p olitiske mi-kt vokser ut
av geverløpet" (Mao). Det finnes ingen nfl-lien vei å gå: "Revolusjon mcd
bri).k av vold cr et allnengyl(Lig p rinsi p p for den p roletariske revolusjon.
Et marxist-leninistisk p arti må, holde fast ved dette u'llnengyldi6e prinsippog anv;nde det på den konkrete praksis i sitt eget land. Historiens
erfaringer viser oss at når p roletariatet og det unsrtrykte folket i et
land skal overta den p olitiske makt i et land og zeire =, i sin revolusjon,
må dette uten unntak gjennomføres ved bjelp av geværet; det må gjennomføres under ledelse av et prolotarisk
ved at det haIdlcs i samsv= ned landets særegne forholff, ved at (let grad-vis bygges opp væpnede
styrker av folket og Nrcd at det utkjempes en folkefrig etter at de brede
masser er blitt vekket og gått til aksjen, somt at det foes stadige
kamper mot imperialistene og de reaksjonære. Dotte gjelder for den
;ussiske revolusjon, den kinesiske reve , 111sjon, revolusenc i Llbcnia,
Vietnam, Korea og andre land, eg det f::es intet unt:::'." (fra "Leve det
proletariske diktatu.rcts
c:V7-c kinesiske
kanerater i anledning 2ari2er-konr. yuinens hundreårsdag - kapitlet "Det er
ytterst viktig for det revcjonære folket å gripe til reværet.")
Altså: Alle marxist-leninistii-oke partier i alle kapitalistiske land,
uten unntc, k, nå ha SOLL oppgave å forberede seg på å lede væpnet kamp.
å si at det vi skrov on væpnet kaup i TIL SPØRbliÅL OM
PARTIET er fcilaktiL-, ettersom vi kalte vc2pnct kan-:o en "o pp gave", mens
det i virkeligheten er en "metode" og"bare en av partiets mange kaupmetoCÙY?
Vi vil avvise alle ideer om at væpnet ka(-Ip bare er"cn notodc blant mange
andre", slik som p arlar_lentarick kamp, faglig kamp osv. D,:± har aldri
skjedd i noe land at slike ":.tetoder" har vært brukt til å erobre statemakta for arbeiderk y ssen. A likestille væpnet revolusjon mcd andre
"arbeidsmetoder for partiet" er dcri')r ct viktig skritt på veien til
revisjnsnen, og beslektet ned ideer on "fredelig overgang". Vi hevder
at det hjeler ikke hvor godt partiet behersker all slags andre 'arbeids.
metoder", dersom det ikke i det avgjørende øyeblikk behersker den v:unede
k n npe p s metode
Samtidig betyr ikke dette at -vi underkjenner dagskanpen. J2 -vort imot km
partiet bare herde seg, vinne °rfs:i:ing, knytte sterke bånd til klassen
og vinne støtte fra den gejnnon is tadig større målestokk å kaste seg 1=
i c,: agski-:::.pen i alle dens forner. Parti for dagskav = står ikke i motsetning til 1=ti for vr.-3Jmet oPp=, nen betyr den konkrete forberedelse.
gjennom ka= .,•% et parti som kan lede revolusjonen. F.oks. er d en ,i-se
n og tilliten bevegelsen vinner på forhånd av avgjørende betydning
for opp r ørets utfoll, od.: de arbeidwiet r.)dor son kal en utvikler - som de
i 1-legalc fornene vi nå må utvikle for å unngå ove r våknng bl.a. i det
fagli{-::e arbeidet - gjør det lettere d. ' tilpasse bevegelsen det langt
harde r e klima som f:_lnes i en revolusjon= situasjon.
Ut frn grunnlaget Parti fot kamp blir det naturI . ig å legge stor vekt på
partiets forskjellige egenskaper - son denokratick disiplin, skolerin:snivå, snidhet, evne til å anvende nasselinja, knytte kontaktor og fylle
flest mulig rundt seg osv. Det avgjørende blir ikke partiets størrelse,

1-vantitet, , :lon dets gode egenskap er, kvalitet. Et stort parti soM erklærer s e e; som marxist-lcninistisk, ram son er svakt organise>rt dF i indråtne elementer i rekkene (se f.eks. på SF og
opPlos q ing,mcd fullt
er i virkeligheten svakere enn et lite parti som virkelig er .av marxistleninistisk type.
Derfor har vi stilt følgende krav Sem vi mener nå oppfylles for at et
proletsk p arti virkelig ska , ; svare til navnet: O rg Lnisatoriek
rac
i lndustrirrbeiderklassen (c eller i storindustrien), p roletarisk progral(by-R.e, 1-.) forening av Mao Tectungs tenkning ned en k lasseanalyse
Norge,
og IT)relctarisk disiplin (organisatorisk enhetog demokratisk sentralisno.
Kame r atene i MLF/AU har ikke kommentert disse krava til partiet d i rekte.
De r imot har de ko=let ned cn del andre punkter, son kan opp fattes sort
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krav so::i nA oppfylles ved partistiftelsen. Disse kan i hovedsak
konsentreres til tre:
Arbeiderklassens aktive 1:1dvirkning
partistiftelsen ,I beretninga
fra MIFs SK7U på landsmøtet nevnes var kriti.:.ck (i til spørsmålet on
partiet) av vedtaket ARBETDERKLASEN OG GJENNREISNINGA AV BENS KOMMUNISTISKE P;£RTIS ORGANI=ORISKE LE=SE. Det vi avviser i de tc vedtaket cr
en betinrelse for partistiftelsen at arbeiderklassen deltar aktivt i å
organisere -p artiet alt f= siffc1scn. MLFs beretning sier seg enig noe
av kritiKken, nen avviser klcrp.en i den: "Men når det .gjelder hovedprinsippene for nettop p den organisatoriske sida vod oppby, (:inga arbeiderklass= aktive medvirkning - så står vi på don" '(s.7)
klassen alt ved starten p å en eller annen nåte skal delta i partiets
arbeid - ved å owanisere det, sikre det, kontrollere det osv, er ellers
en ide son er lagt fr= i forskjellige forner nange steder, se TIL
SPØRSMÅLET OM PARTIET og TESER OM PARTIBYGGINGA.
Arbeiderklassen skal kreve T)artiet. Et slikt krav cr en avgjørende
betingelse for partistiftelseri. Deti;ter er gjentatt i MLF/AUs FORSLAG
OM "HOVEDPRINSIPPER FOR MLF I STRATEGIEN FOR ETBLERINGA AV ET KOMMUN,
ISTISK PARTI I NORGE". Her str det at det er et viktig skritt i
retning partiet når den politiske linja er klargjort (betyr kanskje
program og klasseanalyse?) og motsigelsene i bevegelsen av historisk
kar-ter ervisket bort innafor et fobund.
"Men det avgjørende er at Forbundet gjennom sin \i:r'ksonhet har festet
sine rotterhos arbeidsfolket
og har drevet on viss nengde av åpen
propaganda hos massene mod oppsuinering av responsen for denne propaganda - og at uan har organisert forbindelser ned klassens nest bevisste
del." videre: "Forbundet må vudere det rette tidspunkt hvor klassen vil
(gjennom den mest bevisste del) støtte dannelsen av partiet. Forbundet
innkaller da til en p artikongress..." Her står det klart og tydelig at
klassen må støtte dannelsen av partiet alt for det cr dannet. Denne ideen er f,)rovrig også lagt fr= flere steder, se de swine art, sau under
pkt. 1.

3. Partiet ria stiftes i en svart gunstig situasjon i klassekanpen.Denne
ideen kan lett ledes ut av pkt.
kan det tenkes av klassen "krever"
partiet annet enn i en svært gunst
sjon? Det å "vurdere det rette
tidspunktet" kan da forklares slik. D3-t
vare taktisk gustig å
vL.lge to ppen av et oppsving i klasel=pcn, of: stifte - p artiet f.eks.
under en generalstreik, evt. noe
en generalstre
er kj=sn i arguuantasjonen i hvert
Uansett om eksemplet
fall klar: man venter ned partistiftelsen til det ko .,..Tmer et stort oppsving.
Vårt syn på disse spørsmålene er klart. i avviser (.1S2(; krava til partisti2telscn son feilak'Jige. Son vi har pelt på, blei hverken ICKP,SUKP;
APA eller VAP sti:rtn. ned "arbeiderklassens organisatoriske medvirkning"
eller på et tidsp-uint da det var foretatt "oppswincring av responsen i
massene" for propaganda for partiet, eller etter at arbeiderklassens mes
fra skredne del hadde "krevd" eller "støttet" opprettelsen av partiet.
Historiske erfaringer viser også at dat cr best cm partiet kan stiftes
i en stille periode for et osvin, og ikke under selve oppsvinget. Et
oppsving i klassekben stiller store krav til partiet - jo mer tid til
forberedelser, jo bedre. Bolsjevikene oppsto som tendens i Russland i
1903, og heldigvis i!,:ko så seint soni 1905, ellers hadde deres innflytelse dette revolusjonsåret utvilsomt vart mindre. Bolsjevikene
konstituerte seg son parti i 1912 - hadde de vanta til 1917, ville
'kt r)borrevolusjonen ikke kunnet seire!
I tillegg til dette vil vi kort nevne diskusjonene om patiets karakter
forskjellige syn når det gjelder
forholdet individ-kollektiv. Noen kamerater ,:ener at kollektivets interesser na vare overordnet individets, mens andre kamerater mener at disse
må vare likestilt. Vi mener at dette spørsmålet er av avgjørende betydning for partiets karakter son kampparti, bl.a. når det gjelder den

Vi vil også reise spørsmålet on to
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revolujk.wre5r--ofrvil le C b' V. Vi ter tt

cr
:interesser nå
derfor fullt ut (',e kameratene som nener kollektive ts
everordnes individets . (se TIL SPØRSMÅL OM PARTIET). ål - :referert
i -partis p ørsm
-,,K.- -ti<dTWt
i en
- , bc
2w
Rosa Luxeriboull
polLnikk
mot
Lenin
blei
støttet
av
kamerat
hcmcs
,støtter her Rosa LuxJY ane nr. 1 -1971. Kamerat Eva B
moner at
artikkeli
Røde
embourgs =grep på leninistisk sentralisme og disiplin. Vi
t red taaken on at individ o kollektiv er
disse ideene er beslekte
at det er ultradenokratiiskeideer.( se TIL SPØRSMÅL
likestilt - dvs 9
OM PARTIET).
Til slutt vil vi ncvc at det er ko.onet fram kritikk not den linje
av_I=t-t son vi logger frrTi. i TIL SPØRSMÅL OM
il l nrml oppb.yr gin s,
ikke
så vidt vi veit, er disse synspunkter,re
Vi vil undenitrek e at
=atene
i
.
re
sida
har
ko
for bile MLPs AJ. På den an d
representative
MLFs ÅU heller iki:e tatt klart standpunkt til dem.
Disse sakene er det son til nå har vært oppe i diskusjonen on partiet
og partistiftel_son
En enhe-1-0TP:anisasio1 0 e; Tve-jun f=ntil den.
Veien til partiet går gjennom en cnbotli g pn.rtibyndc orgarisacjon.
vært en:311het on innafor nl-beve geisen. Det
Det tc har det alt,:r.leage
/l1n1(Gende
euhet on flere spørsmål. Det ser vi bl.r
og-.3 on £
}OP D.A.T\INELSEN 1i" ET KOL2711=TISK PART-.
I
s
,
LuLt.c,n;;
mmig
av lansmøtene i MLF og MLG.
l
woRGE"
son
er
ver
t
--'",-11111oldot i dette varbloa.:
:lasjonen i det part;ibyegende arbeidet og k.lassokamper krever en
tli ko=nistisk orgaaisasjoil: ett og ikke t r e sentra.
- Det er nødvendi g :)g, nuli å skLpe en slik orgadissjon =skt.
-Frobleau ved dannelsen av en enhetlig organisasjon må løs e s av all
,s1,1ennene i bevegelsen p;jcnnom felles diskusjon.
rlejlomtida bør samarbeidet styrkes, særlig når det .411der studii
aksjone, organisatorisk samarbeid på alle plan, felles d i skusjoner.
Konkrete samarbeidstiltak son felles industrioller er viktige og kan
opprettes ,oå, kort sikt.
Uenigeten dreier seg nå om C.en enhetlige organisasjonens karakter og
vt,i(: n fram til den.
-ro t en slik organisasjons karakter har vart
MI S2 og SUF (2-:-.-1)s syn flere år, og er bl.a. slått fast i vedtak pa landsmøter og
kl El r
landskotPfer anser. Vi nener at en slik organisasjon bør være orcanisey.'o+tcr vanlige, konnunistiske prinsi-Jper, ned or g anisatorisk enhetlicru.rinorganisasjonor or; organisat=isk enhetlig ledelse alt fra start,
Det er også slått fast i vedt.ak fra våre organisasjoner at vi mw-,
orizi,nse,sj orion fra starten bør ho. son _medie:n-ler kaneratene fra MLF,
Tv7-y,;5ogdc nest -dramskredbe fra SUF (:-1-1). Rosten av SUF (n-1) vil bl,
-denne organisasjonens ungd ,x l_sforbund. Detter crIlærte SUF ( I-1) cOn
J-1 1s P tni ng for seg i et cnsE,, teraie vedtak på en i as ndsk-., nfcranse alt
•febru ar 1969.
Tr:JTJVAT_T s syn, deriot, har i de seineste månedene ikke v--Jrt så klart.
UF/AUs forslag HOVEDPRINSI= FOR MIF I STRATEGIEN FOR ErnABLRINCTI,
ET K.(XIIMUNISTTSK PERTI I :,ORG2 står en del ikke h r)it klar- fori- rific,
or. dette. Her står det at det cr nødvendig i I
drøfte 013Di,
-.ottolson (av et narxist-loninistick forbund (et forbund r,v norske
.- 0Y.1-,uni ster ) ned felles ledelse osv.'Tiver av de tre organisasjor_ene
-;,, owbeun cr sjol hveld son skal ti12lei3es forbundut ut fra kadervurCer hensyn til ungd=arbelb.d o.l. Organjaasjencn nb ha karakter
-.C1-1-)-11."
Vidcre"Detto forbund nå svel g e GrU-DPC IIC saumen gjenror.
, .
C
onhLtligo
aksj0= -lokale fellesst37rer nå dannes J.
"G
__
Pd
felles
rekrutterinc;
i arbLiCerklassen - felles ans=
,
ninet
av
gunneeller
i
industrien
(og for studiesirkler)"
ing
-;or rokrutur
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29Før p arti.sT,iftfrk:J...srskjer dette: "Forbundc-r, oppsummerer framgangen i å
skape politisk enhet i gruppene og mellon gruppene."'
Hva betyr det'Uo e(ixntliG? Man kan få det; inntrykket at det blant annet
innob=er følgende:I/Ule organisasjoner går opp i forbundet - osgå SUF
(:1-1). Ungdomsforbundet opphører å eksistere.= egen orgardsasjon vcd
dannelsen av forbundet, og cn ny kwar_ranis-bisk ungdonsorganisasjon skal
opprettes først ved partistiftelsen!
2. MLF og D= (sannen ned SUF (n-1) fortsetter å eksistere innafor ot
forbund, race egne styrer osv, og vil bare gradvis utvikle felles grunnorgnisasjener, felles lokale styrer o.l. Forbundet skal "sveise grui,Dpcn,
sammen gjennon fellesmøter" n.a.o.: gruppene driver fortsatt også nc1
egne møter. "Lokale fellesstyre:x må dannes" - boyr dotte at forbundet
først skal dannes på toppen, og bestå for en -tid ned lparalelle grunnorganisasjoner ned forskjellige styrerT' Slik ser det ut. 1T Forbundet oppsunne.= framgangeni-å skcpc uoiitisk og organisat(-)risk enhet i p]ruLpo:r.
grupper i f'irpl; mellom Truppene", dct vil si: Det finnes
bundet,som ucn skaper enhet innafor og rdcilom - rupi.-)er son cr or
isort hvor for se,L, ettersom de s1 frw til .)rganisatorisk enhet! Hva
slags organisasjon er dette? Deter ingen organisasjon son bygger på
vanlige konEunistiske organisasonsprinsipper, slik vi har foreslått.
Det må vel =nest =e en nyskapning i den konnunistisko vereensbevogolsens historie -7 on slags "paraply-rganisasjon" eller organisassjon
av organisasjoner - en gruppe av "partier i par'tiet". Vi beklager dersom
,
vi skulle uttrykke noe annet enn det forslagsstillerne mener, vi er nødt
re kaneraten
til å peke på hva do 111,rykkelig sjøl har skrevet. Det ri
i7orz31
Rhnn_ st de ikke kan fore: tiTL
i MLF/AUs eget ansvar å
eventuelle mis:1>ornt~(
syll på det vi nå oppfatter sw , l inja til kame4;
Vi vil kort n~ kk v'1-»
cr
uenige
i å lage et forbund i forn av en laus
ratene i YLWAIT. Vi
"paraplyrganisnjon" Vi foreslår å bruke vanlige hevdvunne kor_w_unist---ic3ke
onlwIitg orc:aniserte g runnorganisasjoner, enhetlig
styrcr og enhetlig organisert ledelse f ra første stund.
.c . nhet kan vi foret fullt ut oppnå etter en tid, nen oranisatarisk bnr enbk , t kunne opproUtcs fra starten i et f rbund. Vi skjonner
kkc at on laus :ruppering av Grupper e.l. skal kunne gjøre nytte for
seg i partiby,.g ina eller klassekwipon, og hvrfor vi ikke kan fole
leninisnt-us prinsipl= hor son clicrs. Vi skjønner heller ikke at det
an vrore -EinSt i C h nodioe SUF (n-1) son ungdonsf p rbund for bevegelsen,
evt sinere å o-oprete et nytt. Un gdomsforbundet fungerer neget bra
f
cr
i rask veket, j ogcos det ned vil både det; kommunistiske ungdoms0 ,,;,
arbeidet og h . :le bevegelsen bli skadelLidondc. E vor er logikken hor?
Vi skjønner det ikke.
O-ntak av nedlennortil en enhetli g korimunisti sk_orcanisasjon:fr et
det hersker ueuiL;hetom,
lagt
fram i TESER OM P . .RTIBYGGINGA: "Vi foreslår at..." all,.,
syq er
orf-anis orto ml-ere på et sted i fellesskap foretar k adervurdcringer c){
-TI rier,ok=tiske e_roftin L ;er .kormer fram til hven son bor tas oloT).:
,
e) ct store flert2lict av ledlenmer:bådc i MLG og MLF vil kunne tilfredsst ille opptakskrava..." Vi foreslar altså kade rvurderinger i frilos
ir nå det sjolsagt tas hensyn til at kameratene ko,-.12,er fra forskjelli
or{rqnisn'joner og CY vant til forskjellig arbeidsE,til og tenpo o.l.
desuto n at noen kr'norn,tcr er yngre, anOre cr eldre og kan ikke jobbe
-, en har likevel nange verdifulle erfaringer å korroe ned. Vi
sa i ert,
ikke at kmeratenc fra MLF bebo er å =c redcle for at do ikke
bli funnet "bra nok" (-2.v iç
:mene i de andre Drganis2,sjonenc,
har
antydet.
sovi
slik
Kameratene i AU i MLF var ti dligerencgatlinrt innbilt til kadervurderi:-.
for opptak. Nå heter det i HOVEDPRINSIPPER FOR TLF I STRTEGTEN FOR

ETABLERING AV ET KOMMIE`.TISTISK =TI
NORGE, s r ik dette bei vedtatt
(1,e tro nhvz-Jr(,nde organ isasjoner bestccr
hvum som skal , tilla .c,u rurtnIndr, t ut ri-Lt kndervilvd(,rinccr...".

MIF-landsmotet: "Hver
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..nå, Går 1,-)å cr at kameratene i IMIF/AU mener
hver organisasjon, og . avat kadervurderingene sk-i gjøres
- adskilt, i

Det den k-Önki etc-

gjørelse tas der.

Til dette synet vil vi si: for det første mener vi at det er et stort
fr=krit at vi nå er blitt enige om at kadervureLeringer bor foretas. V'
sveise folk fra
best for
trur imidlertid fortsatt at det vill.
tro organisasjonene =men til en, on kadervurdering og avgjørelse blei
Gjort i fellesskap. Vi kan ikke skjønne at kameratene i MI1F skaulle ha
noen grunn til å frykte resultatet av en slik framgangsmåte.
eke at dette er et f.'rSlag og ikke noe fastlåst
Samtidig vil vi under=
standpunkt fra vi,r side. I forsalget PRINSIPPER FOR MLF I DId\TNELSEN AV
ET KOMMUNISTISK PARTI, som også blei vedtatt på MLG-landsnotet, står dc
at "problemene ved dannelsen av cn enhetlig organisasjon må loses av T.,1rledlennenc i bevcgelesn gjennom felles diskusjon." Vi oppfatter det der:
for slik at ALF/AUs syn på hvordan kadervurdcringene bør Gjøres heller
ikke er endelig fastlåst. On alle kamerater her møter til den felles
diskusjonen ned ønske om å o p pnå et enhetlig resultat, trur vi dcrf r
dette skal bli et av de spørsmåla som det blir forholdsvis lett å løse.
Utvikling av samarbeidet fam til en enhctsor g anisasjon. Son vi for
nevnte sa enhet i prinsippet her. I praksis viser det seg imidlertid
forskjellige sn . , som særlig tår på takten i utviklinga av det organisntorike samarbeidet.
Ut fra at vi maner det både er nødvendig og mulig å danne cn enhetlig
organisasjon raskt, mener MLG/AU og SUF (n-1)/AU at utby :ging av det
organisatoriske samarbeidet også kan fores ganske langt fram raskt. MLF:
AU har derimot vnrt noe mer skeptisk til dette, gått inn for et langs-)
uere temp og mindre forpliktende fomer
Son kjent mente MIF/AU at det var nødvendig å bryte samarbeidet i det
fdllcs faglige utvalg, mens G/AU og SUF (m-1)/AU mente dette samarbeid
ct burde kunne fortsette. MLF/AU mente også opprimelig at det var nødvendig å bryte samarbeidet i det felles studieutvalget, og fortsatte heførst etter diskusjon med ledelsene i de andre ,irganisasjonnne.
Nå fortsetter det faglige samarbeidet i en løsere forn: i Oslo/Akershus
er det på forslag fra kameratene i MLF/AU opprettet et felles faglig
forum for ml-bevegelsen. De andre organisasjonene støtter dette fullt
ut, nen =er at en høyere form for felles)rganisering burde vc2rt nulig
PÅ. MLFs landsnote blei :et vedtatt forslag on at MLF on mulig skal
supplere KLASSEKMPENS redaksjon. Vi støtter dette som en god form for
videreutvikling av det politisk-organisatoriske samarbeidet, og ser
tvil til et slikt forslag son uttrykk f r skepsis til samarbeid alimen.
Kameratene i MLF/AU har også prioritert felles diskusjoner med ledelsen
i de andre organisasjonene lavere enrLMLG/AU og SUF (n-1)/AU.
Disse punktene oppsu_inerer uenigheten mur det gjelder cn enhetlig
kommunistisk organisasjon og veien fram til den.

ANDRE SPØRSMÅL: PARTIETS FORHOLD TIL FORSKJELLIGE KLASSER OG GRUPPER
- AVURENSNIIIG MOT ULTRA-"VENSTRE".
__.....
Forholdet til forskjellige grupper .)g klasser er ct viktig s p ørsmål fc,)
Proletariatets parti. Hvilken politikk som herføres, on partiet evner
prinsippfasthet og snidighet på dette området, blir avgjørende for om
partiet virkelig vil klare å fylke store masser rundt seg i kampen.
er det derfor også spesielt nødvendi g å avgrense seg far ultra-"venstr
rasenskerne son erstatter en smidig kommunistisk taktikk ned trotskis

isk proklamasjonspolitikk.

Disse sporen:ilene er utførlig diskutert andre steder. Vi vil derfor
nøye oss med en kortfattet oppsummering.
Holdnin o:a til enåly:irgert. Hvordan skal proletariatet kjempe for å
ylke det om seg? Vi mener at MLF/AU og noen kamerater som har skrevet
i Røde Fane leger f:r stor vekt på snåborgerskapets reaksjo=re side

•
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3:-

LW-diskusjonen
i i,ns situasjon. Vi henviser ellers
Vi har forskjellig syn på taktikForholeet til Folkeb ,,.._voisen mot
inn
kei?, overior dcmilstrasjonen 7. juni 1971, og på riktigheten av :±1
i FB. MLG/AU og SUF (n-1)/AU deIor det synet son flertallet på MLFs
landsnete vedtok. Sc ellers EEC-(iskusjonen. Vi mener dc grunnleggende
her er et skille i sn ot på hvordan partiet skl utvikle en sidir,
kvein over til oss
gjore det lettest mulig for nasseno å
poltikk for
kort sagt, at det syn son akilcratene i MLF/AU la fram for 7. juni
sekterisk ric, ns vedtaket på 111IFs lendsmøte gikk inn for ei riktiL massein-e.,.. •
Holdninua til de intellektuelle. I TIL 2PØRSW,LET OM ILRTIET spurte vi
irk-fateno iTWW d6 -1 =b -cude-klikkens syfl på de intellektuelle.
MLF/AU gir uttrylck for si it syn i HOVEDPRINSIFPER FOR MIF I STRATRGIEN
FOR ETABLERINGA AV ET KOMMUNISTISK =TI I NORGE:-"Partiet vil også
bost: , , av... intlicktuellc som har hatt nulihet for studier og :forsk
ning innen det borgerlige system, men sa i brytninucr under den skjerpa
klassekampen stiller seg på folkets side. F)rdi borcrskapet og monopolkapitalen cr tvunget til å utvikle vitenska p elig forskning etter 1-iteriqlistiske prinsi p per, legger de sjol til rette grunnla(:et for politisk
innsikt også has de intellektuelle son p.g.a, den allriene krsie i

kapitalisnen presses over på arbeiderklossens side."
Til dette vil vi si vi er -lade for at MIF/AU viser en positiv holdli.-inr.
til dc rcvolusjoncerc intellektuelle, og således avviser Baudeklikkons
og, Kalheins hets her. Likevel tror vi ikke at kaneratene i MLF/AU helt
har forstått hvorfor intellektileilc blir revolusjonære. Hovodårsaka
=lir); at C.c intellektuelle proletariseres: dc blir tynget ned av sver
studiegjeld, får stadig hardere studie- og arbeidspress, darlierc

lønninger, blir utsatt for arbeidsløshet nm. Såleis var en skJlel=rs
lønn for et par generasjoner siden flere ganger så stor son lonna til
en industriarbeider, mens den idag ofte cr mindro."Stuci. enten son får
60 000 i årslonn bare han cr ferdig" er et fantasiprodukt son staner
fra reaksjonens og høyresosialdemokratiets hets not den revolusj=re
stuCcntbeveglisen. Det cr nemlig slett ikke studenter fra rike familier
son også får best muligheter ctl "studier.. innafor den bor,.erlgo
system." eller høyt gasjerte forskere som får best nuli('het til'orekning innenfor det b.-)rgerligc system" som blir revolusj=re. Tvert imot
cr det de studenter og intellektuelle, som -fr føle undertrykkelsen
hardest og derfor (-)så får minst mulighet til "studier og forskning"
son først o p pnår "politisk ilisikt" og slutter seg til marxist-leninistene. Dette har kameratene i MLF/AU ikke klart for seg ennå. Mobil
dette er en uviktig sak i forhold til at vi har den_samne positive'
holdninga til de revolusjon= intellektuelle.
Holdninga til Baudc-klikken. Avgrensning mot den trotskistisko Baudeklik_cen er avgjørende dersom vi skal unngå å ranie ut i sekterisme i
partisporsnål. MLF/AU har tidligere ikke villet ta stilling til Baudekliken, og kritisert MLG/AU forsi MLG klart tok avstand fra don. Nå
forstår vi på kanerat formannen i MLF at han tar klart avstand fra Baude-klikken og er enig i at den er trotskistisk - bl.a. ga han ut-

trykk for det på en utmerket måte på MLGs landsmøte. Men så vidt vi

veit har MLFs 5K/ALT fortsatt ikke tatt stilling i spørsmålet. O det
fiJnes fortsatt enke,lte kanerater i MLF son mener Baud-klikken. har

riktig linje.
Disse punktBne oppsunnerer vårt
partis-pors:Jålet.

syn

-.,3å de øvrige motsigelsene i
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BNP E'l' ER HOVEDSIDil.. !

Vi sr-" i n.n.lcdninc svi s C'.t vr:i_ non te ::--.t cni.1'-' t 5 cc i kke. spli ttclsc , VP..r
h ov cdsi c:. a i s po rsDi'~ l c t on pnrt ie t oG pn rtibyccinc;n . Vi h ::'..r oest>. h envist
til ro.. t l r.ndsno t cnc i NILF oc r,•fLG her v ed t at t . ot i dent isk lx_0_~C,f?.__ fp_:r_:_~;L:::l:,t;,.
01:1 llf'Tti by c;r;i ngo.. . Vi nener n t clc:t tc e r e:t konkret eks enpcl pa o.t skill e-linje:nc i k:co e r uove r s ti c eli r.;o , a t T.lots i r_;ol senc i kke er ul oselir; e .
Vi finne r dette syne t bekr eft e t i a v s lutnint.;o. til SK/AUs bero tninc til
1\ILF- lcmdsrw te t: "Norge stå r i on s p esiell s i tu::'..s j on i Europn f.: n~i
b.) r {;c rskapo t i kk e h nr k l ~ rt å spli tt c :oo..rxist- lcni niste nc opp i s tri C.onde c rul)perinc;c r. Kc.i:lOr a t er' l a o ss so de:lnc v[t r cunsti c;c posi Aj cn ·i
oyn e no or: 1 8. o ss i ..;:i.:c bli prov os e rt til s pli ttelsc . F :)r k o.up f oT f a r s v e:
av :.1c.rxisnon - l c nini s r.w n, nvvis tro tzkist i skc og r e vis j oni s ti sko i dc~..:r
i c:. c:rcs utsp rinc . "
Vi e r eni c;c i e.o tJ t o 'J{; f i n t'.. e r oc;s5. kon.'4::re t o t ec.n pb. a t vi virk eli G i le~~ c
vil bli pro V<)s e rt til s})li ttelsc . Ny e snnarb oi c.i.sfor n c r blir utvikl n ,
t r oss uoni c;h e t on to..kt en o .l. Pc': ru:m. ·c pun..1\:t c r e r ueni c he t en blitt ,..
n inc1re - jfr . Bo.u c:.e- c ruppa . Vi e r sikre p5. P.t hel e n l - be vc celsen k['ll
f il:rene sec oc; finn e fr f'.J:J. til en fe llsclinje, bar e spo r sn.-'i l n s or nL1.. sto. r
i c jen blir virkeli G d i skut e rt . Oc; c.1 i s kus j onen utvikle r se (; virkeli c v okser i b r edde o c; dy bc1c . La - o s s sorce fo r LJ.t c1iskus j oncn utvik l e r sec
onc1LJ. nc. r o c blir cndn. k n .dti:. ·cre ! J o r:w r d ibkus j on - j o r 2.sk erc vil vi
n u fr nJ til enhe t !
.
ENHET - KRITIKK = ENHET !
THE ORGJJITI SASJONETI - EN BEVEGELSE
LEVE MARXI SMEN- LENINISMEN- MAO TSETUNGS TENKNING
FRJJ-11 FOR DET KOJYIIIIIUNISTISKE ARBEIDEIIT ARTIET
AU i IVJLG
AU i SUF

(n- 1 )

~
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.xUrater:
På grunnlag av diskusjonen p5. forrige trip p el har vi laga endel teser
seLL sammenfatter noen av vre hovedsyns p unkter på partibyg g inga, Tesenes konsentrertcform skulle gjere dr noks lette å kommentere. De kan
besvares med enig -' uen'ig, Slik blir det enklere å .ffinne de områdene
dor v virkelig må konsentrere diskusjonen.
i) Partiet
Le nnom EPO. Å samle de organiserte kreftene som a l .t finne..i=1:=-=k- Partibyggende Organisasjon(2P0) med et sentrum i stedet for flere i bl-bevegelsen - det er den viktigste partibyggende oppgaven for kommunistene nå. ML-bevegelsen har gått inn i en
ny fase og det viktigste hindret ±'or EDO fjerna, i og med at 112 har
avslutta kampen i RTLs revisjonistiske NKP. Det som nå kreves, c , r 0.t vi
utvikler den felles diskusjonen i 3-11-bevegelsen videre i retning enhet.
Pull enhet er ikke nødvendig, det vi l være utopisk å tro at full erhct
virkelig kan oppnås før alle i en tid har hatt
erfaringc:'r fra
en organisasjons arbeid og massekamper, Det er tilstrekkelig at vi viser
at vi virkelig kan bruke diskusjonen til å 10s3 problemer og op-onå stadig større enhet,
Så snart det er gjoiit, kan EPO op prettes, det er ikke nødvend
å stille
opp ytterligere betingelser (f.eks. en kraftig uting av massekamDen o.l.) Kommunistene kan derfor nå temm e-l i raskt iege P-unn3R0.1-o

•

"F,;ZPO i

Forberedelser til EPO, Grunnen kan forberedes og enheten i bevegel-----sen st y rkes ytterligere gjennom . 42'. styrke samarbeidet, og særlig gjennom:
-aksjonsenhet i samband med dem6strasjoner o.l.
-fel:.es studier - som i tilfellet grunnsirkelen. Bør også utvides til
andre områder,
-orp:an isatorisk samarbeid på alle plan. Lokalt: fellesmøter, samordning av fraksjoner i fT,-"Y(TFI:Ter og fagforeninger, felles propagandaarbeid
osv. ) sentralt: bi.aa felles utvalg.
-felles diskusjon - cv spørsmål
'det finnes uenighet om. Denne diskusjonen er na starta og bør videreutvikles til å gjelde programmatiske
spørsmål.,
OTak i EPO, Vi foreslår at de nye, enhetlige grunnorganisasjonene
ved at alis organierte MLere Da et sted i fellesskap
foretar kadervurdcringer og gjennom demokratiske drøftinger kommer
fram til hvem som bør tas opp i :LP°, (I drftingene deltara l tså både
de som tas opp og de som ikke tas opp.) VI mener altså at det ikkal
v=e slik at alle medlemmer av en partibygende organisasjon aliTSO,enten det dreier seg om MI,G MLF eijeiU7T77711-1. 0
matsk tas opp i
(F,oks, bør helt passive medlemmer ikke tas o p p.) Ingen har fribillett
til Er°, Samtidig mener vi at det store flertallet av mJ 711o=ne 15=e1,G- og MLF vil kunne tilfredstille opptakskrava tihl EPO,
T71 -

i E7.75 o:)rets

O p prettelsen av partiet, I snørsmålet om når Iroletar i atets parti
kvan .1-et, D5Ç beJyr: det
kan opurc-t-,e 22 -1e, og• 1-,..se
,
(36
,,e,.,_emi_IL,L
es ,ssstaru.punkt
e•
viktige er a F)1061e,..J, 0 :i; _
ir
part i et tvers igjennom proletær karakter,og at partiet har evne å

utvikl e en riktig masseline og lede massenes kamper - ikke at pa2tiet
organiserer veldig man g e proletarer oller har veldig s '-or =sssttte,
ved starten. De kvalitative endringer SOM nå må til for at ML-bevegelsen skal kunne grunnle gge partiet er
(men ikke
nødvendig vis flertall av med le=er eller grunnorni,sasjoner)i_indurolet g(celler i storindustrien), -oroletarisk -program r5-7Gstri priatet
-4rn
.
- -,
.-Çme.c,
b.set,Angs
x-asseanalyse av norget pa iore,.,in
e) og 1221etarisk disiplin (organisatorisk enhet og felles demokraNÆr_ disse k7alitative krava
tilfredsstilt kan
tisk
grurloge,
Det
er
ikke
riktig å ks e t te 0-np
også proletariatets parti
andre
nødvendige
forutsetninger,
som:
"Arbeiderklassen
(ell er dens
on
mest framskredne tredjedel) skal kreve partiet oppretta", "Arbeiderklassen (eller dens mest framskredne tredjedel) må vise aktiv organisatorisk deltakelse i partibygginga" - eller liknende,
-

"1-

"

-n
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myeretto ct
5) MLbeTegels e n hr den nodvendie kvantitative styrke for
beer
arTr.-—FTITE
-,
opprette noe perti, Men
t,7nng for partiby,zgin g a, 3 mann kan ikke
den er en landsomfat3
manns
består
ikke
av
den norske ML-bevegelse n e tusen ak-',-ive tilhewere.
Derfor har v også
g
tende bevegelse m e dtman
må
kjempe
lor
mer
støtte)
alt
i
dag nok k yantita(sjel om vi sjølsa g
er :f utrakl
druier
seg
o1
,3artiet. Det G.
tv støtte ti l å stifte .slik
at
den
k-J-alitativt
kan
konstiture
den stott(_n vi alt harg
tariatets par-ti (se pkt, 4). Et kraftig op-osv5g i massekampen og MLsjølsagt 7irke gunstig på partibyggbevegelsens F,'ttt e i massene vilfor
at partiet skl grunnieggec.
ing, men det er ikKe n( 7.idvendi p
parti?
6) Pva betvr det ;_-It arbeiderklassen skaper sitt kommunistiske
7-=e-E-CT,Ien:kke
Det-berty'at-mJ7:redner-eleciter-fr=tPOs ledelse oppretter irre
bele der) f=skredre tredjedelen) unde::' S
og ?,-t stadig større deler av arbeiderklassen, etter at partiet er opp••••••L

,

VC

I.

9

-J- li s.

n1.

retta etterhvert vil støtte. kampen partiet leder, delta i dets .arbeid
og slik stadig f_;jøre det til et mer egna rodska p I denne' prosossen 21å
de organiserte MLerne3 ledende rolle absolutt ikke underkjennes. "Hel
eller utvikle
ikke kan de b r ede massenes aktivitet iDli vedvarende det
bare er
hoyere
nivå,
hvi
C
på
opP
seg i riktig retning cg nå
leden12_Luupsom
massene som er akt i ve og det ikke finnes en sterk
v= utheving), Alts: en
or g. ar:se= rp -tssenes celktiitet rikti .g"
akti7i-,-,ct. Derleaeno.e Gruppe av 'etere ma le e og orgai..DeLe massone
for er det feilaktig å redusere MLornes rolle i partibygginga til bare
å "tilføre .mn,ssene ideer og bistå massene i dens organiaatorieke op p
a7 partiet". Det er OflSå feilaktig å si at -:,rbeiderklasser
-bygin
sjøl (eller dens fr=skredne tredjedel) skal ''opprette partiet" eller
at bctvdlige deler av arbeiderklassen fra starten skal "deltP aktivt
i organiseringa av det",
Først ved
bare (-:lennom- p flrtiets
7)BetydliP - massesotte . yinngs
massekampe2an
kommuni
stene
Jcce
s'ETT-FJ-e--,3arog
store
duler
av
arbeiderklassen
først
hele
den
framvinne virkeli g
skredne tredjedelen, seinere et flertall i klassen og folket. Dimi

iciu, men kan aJeine bare -,T. -nne, betrev p akte p?', at agit/pro p er vik
L
=
0
u,asser overbevises for-t ved å se
grensOt støtte i klassen, de s5
e
.rbeiderne
i Jorge kan vinnes ,iI stwtte
Patiets -3raksis, Heller ikke
fer
de
ideen
om
det)
nnom e&-,en erfaring har sett
et =ti (eller
fer
at partiet c.-r et både velegna og nødvendiF reTnW.F5::15artit -al ved
være nokså lite og svakt Det er derfor ute-Pisk
startw, rodvendig-7i3.propag
..rndere for partiets nødvendighet k.c:In
t-ro atm= bc.re ved
:
støtte
3',.r
partiet
i store deler av arbeiderklassen før
ska p e 1-etyd_11 9
vente
at det skl vemie muUgutvilde—c77.
det ex stiftet; eller tilmed
"krav ? ' om at partiet skal stiftes.
Kamerat formannen i ',111.17
8) Irrelevante T;-!-)orsm?.11
pek'tiste trippe,im(ute pa flere saker som er viktige lor partiet:
, 11 ,2 støte fra den framskredne tredjed(,len.
Partiet
IT'nå
Dassene
hjelpe til med a sikre partiet...
°c
partiet
Massent==. må kontrolle re
enige
at
disse
sakene
er viktig for partietman g eDtrogsåmange
Vier
e
til å føre '''3,1e
1
som er av betydn4ng for Partiet: vnen
e ndre spørsmål
aictikk,
evne
til
å
lede
fo
rs
.
-)r
kamp
og
anvende
smidig
t
j
211i-re
, folket de to avzjorende faktorer for seier( i tilleF
cf‘or me r fav
g
grup 7)e r
som
form2nn
Mao
nevner:
partiets
væpna
styrker
oF
," n brei
partiet Fjc-i)
jonwre
klasser
c
gruppe-2
osv,
Felles
fo
y.
front
av allesen
revolus
de
fakto.rer
her er nevnt cr at de ikke kan oppfylles i Nor g e f9-r
Partiet sl,es. Ou noen derfor skulle mene
de
eller -i dejr_ø_y
nevner 31-culle vvarelfredsstil t
,
1
rma=
1.7.1-fo
7
-Lme-T1
tre sa
ved -nartistiftelsen, sA te_r vedko=encLe feil. Støttep fra hele den framsikre artiet fra ma,-ene
skredne tredjeelen og betydelig hjelp til
„
kan først vinnes gjennom partiets kamp (3-:ter at det er oppretta .
1 av partiet kan vanskellu, gi ennomfores i vi-,kelig
2 5301es kontre 1
30-2,-ialistisk e revousjonen,l
k. ,I.nskje
omfattene grad frr ctt9r den
IJsjon
egsa
vil
vise
seg
nødvendig.
Disee
_
raktorene
er
en kulturrevol
d
til
selv
spørswnet
om
partsti
1
ft,,lsen.
all tså irrelevante i f3rho SKAU SUF(m-1), SLAU KruCr

til

