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OPPSWIMERING AV 1. MII.
Denne oppsummeringen står kue fer undorskriverens regning, og er ikke
Den er ment som en gjennomgåelse av do viktigdisku:ert i noe foren.
sto s:ire op de viktigste sv=akhetene som viste seg ved 1. mai arbeidet.
7-tusen i tonet 1. mai ver en stor seier for klassekamplinja opp
møt samarbeidslirje til kalbeim & Co. Don var en kraftig smekk
t:.1 dem som trodce et ar:'eicsfolk i stort antall ville stramme til
toget. Det er ojså ertig å se hvem som or fornøyd med Samorg-toget.
Aebeiderbladet slår stor: opp at de hadde over 5-tusen i tog, det
s i .erste antall på lenge.
Aftenposten er også godt fornøyd, de log
glar til og med på til 6-tusen fer Samorg-toget. Mens Orientering
ilke nevner solve tonet med ett ord. De sier bare at det var 10-;
12-tuson på mote. Vi
håper at de ter lærdom av dette.
Olerfor mange slo vi også fast et AKP ikke er noe 0,35 parti.
I lepet av 1. mai arbeidet har vi også for første gang for alvor
begynt å slå kiler inn i Medlemsmassene. Ikke i don forstand at
nyo medlemmer vil melde sop, noen få vil gjere det, men det viktigste er at vi har greid ovenfor et relativt stort antall av medlemmene å så tvil om Kalheims & Co.s ufeilbarlighet.
7-tusen i toget er et bra resultat. Men det kunne vært større.
Går vi igjennon mobilisernea såg er det betydelige forskjeller,
Noen steder - aks. GrUinci.1.ekka - har gjort et kraftig gjennombrudd: 2-tusen i 3irkelurden og 700 i- toget. Dette viser at det
er fullt mulig å mobilisere mye folk hvis on kvitter seg med sekterismen, ikke blir hengelde ved de feste kontaktene, men har opplegg som kon mobilisere massene. Vi har ., også andre eks. på god
mobilisering. Er eedri - t hadde i fjor ca. 10 folk i toget, i år var
det godt over ∎
Helse . oq sosialsektoren hadde over tusen i toget. Alle disse s'eedeno sem jeg nå har nevnt ble .det dannet lokale
Faglig 1. mai kemitoot svart tidlig, og arbeidet kom igang, istedenfor slik det vae en del steder, at en begrenset seg til å disku.ter° mod SV-ere, rin diekuejon som mange steder utviklet seg til
kr-Ingel, og on kot) ikke v:.dere verken med SV-ere oller noe annet.
Istedenfor å få osp motsigelser, men parallellt hele tidon mobilisere massene til ► Art tog.
den sektoriss y en ccm g ange ,' ladde i mobiliseringa er et trekk
som går.igjen i lenge eamlenhonger: KK-salg, rekruttering osv.
derfor onpforc re folk til å sjokke arbeidet sitt og se om ikke
di3so feilene: finpes.

Tr.--r

3. To lot vi heddo kar foret Lstand etter harde politiske kamper. Skal
he forseke å gi Et kort ee3ym6 av do viktigste motsigelsene.
Allerede i start ser før dat berammolige møte i Samord 11. februar var det skarpe motsige l ser. Noen kamerater mente vi burde gå
in') i 1. mai-komiteer, til. Samorg og forhandle med heyresosialdemokretene, Forsok-3 L presse ieennov: ot godt politisk opplegg og så
le heyresosialdeulckretene '3ryte. Begrunnelsen her var litt forskjell:1.g - fra at doe å forkle 7e gutta på jobben noe annet vil vere så
varskelig, idet vi jo samarbeidet med folk der - til SV-argumentasjcnen om at vi ville dom ::fero toget så mye at eventuelle reakg jemer° paroler ville dru1net, dvs. vi ville drukne Aspengren.
Etter Samord-motet korn en periode med hardt politisk press på SV
for å få ioang .forhandlin9:r. Her viste det sen også å være mye
motsigelser. flange kamerater hevdet at en skulle bygge enhetskomiteer og ikke Faglig 1. mai Front. Vi måtte ikke kritisere SVleeelsen så hardt For da fee det ikke noe samarbeid. Kort sagt vi
når don så hvilken stor enhotsvilje"
måtte stole på 5V-ledelsen,
det var rundt omkring så ble det enhet. Det politiske grunnlaget
/I
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var do ikke så vikti g . Istedenfor en riktig linje, hvor det polit_Iske
crunnlanot er basl_ser for sa-narbeidot og måten å få enhet er å vise at
vi er sterke både gjennom å kritisere feil og organisere vår egen n)litik. Igjen den samme feilen - tro på et enhet oppnås ved at vi lurer
dom og er snille.
Under og etter forhandlingene mod SV hadde vi en serie med forskjellige .. reaksjonor. Spesielt to tendense: Jar dominerende. Tsjekkemai måtte vi p rioritere klassekampsprsmålet var ikke viktig en i. hlorgo. Don enho L,ondensen var - nå hadde vi fått igjennom
nesten alt vi ville ha, vas det ikke vår tur til å fire nå - forhandUnner er ikke det både å gi on ta litt. Tror lotte viser feiloktigo
holdninger.,
Enhet for enhver pris. - det var så v : .ktig at en fikk fire litt på prina.
sippene. DogrunnolsJn var sex. regel . ingen på jobben ville forstå
dette, spesielt var denne begrunnelsen utbredt blant fagli g e) tillitsmenn i partiet. Tondeneen her til å glemme partiets politikk og
bere tanke nå at nå må vi ikke ha sp'_id her på jobben. Dette er on
linje her må vc=:
avart ev ideen om enhet for enhver priv.
vi er for enhet, mon enheten må være på klassekampens grunn. Da konsekvent på . det. Vi kan ikke inngå kompromisser, som gjer at vi går
':
— inn for'litt klassekamp og litt k:'assosamarbeid. Det or det vi kalle lhostchandel.
Det er on stund siden sosialimperialismen ble diskutert i partiet.
Dotte viste sen tydelig ved Sk il s brudd., Var nå dette så viktig? i're'r
det cr svart mange kamerater som er usikre på Sovjets politikk. Sommerleiren vil derfor bli vi'<tig for nettopp å få rcsket opp her.
Også etter at SV hadde gått sammen mod AP var det endel folk num
mente eks, at vi p iåt-Le vere fe siktig mod å kritisere SV-ledelsen.
Vi måtte ikke stote noen. Den samme gamle feilen - enhet oppnås
gjennom å vLre snill.

OPPSUWERIPGSVIS
To klara tendenser vi te seg her i arbeidet. "ryre i politikken - hvLr
gang vi måtte ta kamp fp .: å få en skikkelig linje injannom, var det l'olk
som bnyde unna..
f orr y 2‘, 3ek1 erismc og eksklusivitet. Ikke trekke
Venstre i mobilicerinra t
mai.
store masser inn i diskusjonen eg anboidJt mad i
Dette k.r ikke noen heved3ak, mon nig , c bisider. Organisasjonen heldt i
hovedsak hotet k 1dt IndJir tildels meget ski f tende og komplisnrte taktiske
situasjoner.
Denne oppsummeringen her tror jeg er viktig. ;,',ange av de motsigelsene
jar har nevnt ble aldri los, grunnet et situasjonen skitet 3C, raskt.
Det er derfor nedvende å renne 00 -1, slik at ikke motsigelser får bli
liggende å nnisse.
Jon- maner også tr en del kameratec bor ta sjelkritikk. Denne sjolkritk
kon bor eks. offentligejnres i FU) 3g la"savisrne. Spesielt vil jeg oppfordre orrdel ledende' faglige t:.1.V.tsmenn.
Til oppfolgingen av arbeidet - det nviler her et spesielt ansvar på de
lag som mobiliserte bredt å felim op de folka de kom i kontakt med:
sette ineng med grunnsirkler, verve' dom som medlemmer, tegne KK-abonmemont,olinn.

(---).)
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TIL DISKU-41n: ONEN OM
KOM

E VALG E T

Dette er bare begynnelsen av en
lang og omfattende diskusjon, og det

diskusjonen om kommunevalget. Stu-

som legges fram her er sjølsagt å

der det nøye!
Til sist: i denne fasen av dis-

betrakte som foreløpig materiale.

kusjonen legger vi mest vekt på om

Vi anbefaler grundige diskusjoner

vi skal stille, i tilfelle på vil-

på de motsigelsene som her er nevnt

ken type program, osv. Utforminga
av selve programmet vil vi måtte

helt kortfatta (og andre motsigelser). For øvrig kommer neste FFP

ta i neste runde, men det er ikke

med mer materiale, Vi oppfordrer

til hinder for at alle som har ide-

alle som ønsker det til å skrive i

er på dette skal sette i gang å be-

FFP så vi får fram så mye stoff og

arbeide disse. Vi trenger hele par-

så mange meninger som mulig.

tiets erfaringer når programmet

Tjen Folket inneholder - som

skal utformes!

dere ser - viktig materiale for

WrgriT OG REFEK#T FRA

DS/AU

Dis-

av kommunebyråkratene med bystyret

kt141041Elv i El Gil vete- Som

som sandpåstrøingsorgan.
Dette betyr at vi ved å stille
ikke må skape illusjoner om de

11>bC OPP SP"SMA Ler C>I4
goMMVAIE V4L4e7:

kommunale organenes makt. Men det
betyr også at et viktig ledd i

Gruppa mener det er nødvendig og riktig for AKP(m-1) å stille

valgkampen vil våre å kjempe for
en demokratisering av kommunepoli-

i kommunevalget 75.
Ut fra dette stiller vi spørs-

tikken.

målet: Hva skal kommunistene gjøre
i kommunepolitikken? Har vi noe å
gjøre i den lokale forvaltningen?

- Styrke kommunen overfor staten,
politisk og økonomisk.
- Styrke de folkevalgte overfor
byråkratiet. De folkevalgtes rett
og mulighet til å delta i kommunepolitikken må sikres økonomisk og
- viktigst - juridisk.

Vår oppgave i kommunepolitikken
er å tjene og forsvare folkets interesser. Kommunestyret må derfor ikke
utelukkende betraktes som en talerstol for revolusjonær propaganda.

Vi må støtte kravet om direkte
valg til bydelsutvalgene og gå inn

Det kommunale sjølstyre er sterkt

for utvidelse av bydelsutvalgenes
myndighetsområde.

innsnevra. Staten og storkapitalen
- nasjonal og internasjonal preger utviklinga av Oslo. I de kom-

Et sentralt punkt i valgkampen
må være kampen mot presspolitikken
mot Oslo by. En slik kamp må være

munale organene overlates avgjørelsene helt til eller tas i realiteten

3
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retta mot Staten og byensstorkapital. Den fordrer en grundig analyse
av storkapitalens dominans over
byen.
En del andre felter:kommunen som
arbeidsgiver, kommunens lønnspolitikk.
Boligmangel — boligdyrtid —
boligstandard.
Miljø (Oslomaska, Oslofjorden)
Forhold for barn og unge (daginstitusjoner, mm)
Vi må kunne framlegge en grundig
påvisning og avsløring av sosialdemokratiets og de øvrige partienes
overbuds— og løftepolitikk.
Vi bør kjøre mer offensivt ut mot
sosialdemokratiet enn vi gjorde ved
stortingsvalget.
Tilsist: arbeid i de kommunale
organene vil være en viktig skole
i politisk virksomhet for kadrene.
Vi må unngå å sette folk i bås som
kommune— og lokalpolitikere.
Den sentrale motsigelsen som ble
reist i diskusjonen tok utgangspunkt
i en parole som ble foreslått: "Mer
makt til de folkevalgte". Mot denne
parolen ble det stilt opp at kommunen bare var en lokal arm av statsapparatet. Parolen var det samme
som å si mer makt til staten.
Det var full enighet om at parolen "mer makt til de folkevalgte2"
var gal,. Den kunne bidra til illusjoner. Men flere mente at en parole på demokratiseringa måtte
være sentral. Parolen måtte ha med
sida: brodd mot pamperiet, den
måtte klart skille den politiske
delen av kommunen fra byråkratiet.
Spesielt parolen om rett og mulig-

het for de folkevalgte
måtte
knyttes til paroler mot pamperiet.
Vanlige folk må få anledning til
å delta.
Til påstanden om at kommunen
var en forlenget arm av statsapparatet ble det sagt at kommunen nok ofte fungerer som redskap for staten, menat den nødvendigvis er definert som det.
Eksempel på at et progessivt bystyre kan ha reell makt er hage—
kolonisaka.
De samme innvendingene ble fart
mot dem som sa at Oslo kommune er
et redskap for imperialismen. Oslo
kommune underkaster seg byens internasjonale storkapital. Men det
er også et spørsmål om hvem som
sitter ikommunestyret. Det var enighet på sak om at kommunistene
trengs i kommunestyret for å kjempe mot monopolkapitalen og imperialismen.
Parallellen fra EEC—kampen "Heller. Stortinget enn Brussel" ble
trukket fram. Det er lettere for
oss å oppnå noe gjennom kommunestyret.
Det ble påpekt at det er viktigere
å ha et grep om det særegne ved
Oslo kommune. De store kommunestyrene står i et nærmere forhold til
staten og lengre vekk fra massene
enn de små.
Det ble advart mot løsrevle paroler om demokratisering. Slike
vil kunne skape illusjoner. Analyse av klassekreftene
vil måtte stå sentralt
Med erfaring fra NKP
pelt at vi måtte vokte

i kommunen
framover.
ble det på—
oss for å

bli spesialiserte og sneversynte

omicks.
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men den blir maksimalt kr. 225 pr, person
Endelig pris kommer snart i KK. Unger
1-5 år er gratis, 5-13 år halv pris,
over 13 år full pris.
MATERIALE: styrene har nå fått diskusjonspunkter om de tre hovedemnene på
leirene: Faglig politikk, Revolusjonær
kvinnepolitikk og Sosialimperialismen.
Lagene skal ha sommerleirmobiliseringa
opp på et møte i begynnelsen av mai.
Forøvrig vil KK i tida framover bringe
stoff om de tre hovedemnene, og TF for
juli blir et spesialnr. med diskusjonsmateriale på dissa sakene. Dette TF-nr.
kan fås f.o.m. 3/7 på partikontoret, og
det vil dessuten bli delt ut på leirene

--"1\

r

4,3;

I OSLO AKERSHUS-OMRÅDET
Som vi har meldt i forrige FFP arrangeres
det 2 sommerleire i vårt område i fellesferien, på Håøya 8.-14. juli og 14.-21.
juli. Håøya ligger i Oslofjorden, og reisetida med bil (evt. buss) til. Sætre er
40 min, + 10 min. derfra med ferge. 8/7
og 14/7 forsøker vi å få satt opp båt
direkte fra Rådhuskaia til Håøya (annonseres evt. seinere). Håøya er forøvrig
velegna til leir, med gode bademuligheter
forsamlingslokale for :300 mennesker, butikk osv.
MEN: Vi kan ikke ta imot spebarn (under 1 år), Sommerleirkomiteen arbeider
med å arrangere en annen leir som egnar
seg for familier med peharn. Så snert
dette er klart, vil det bli kunngjort i
KK.
På Håøya er det visse begrensede
muligheter for inne-inkvartering for
unger. De fleste må være forberedt på
å ha ungene i telt.

9

MOBIL1SERINGA lagene vil få målsettinger
for antall mobiliserte. Dissa må man satse
på å fylle, og den viktigste metoden må
Dvs. at laget
være det kollektive
har ansvaret for mobiliseringa og at en
samler dem som skal på sommerleir fra
hvert sted/arbeidsplass/område i grupper,
som har felles forberedelser, konkrete
mobiliseringsmål, reiser i gruppe, Særlig ar det viktig å ta hand om sympatisører: svært få av dem vil komme på leir
dersom det overlates til deres egen drift,
om de ikke er sikra på at le kjenner noen
på leiren fra før, 0.1.
.klipp ut

j=t.

PRIS: prisen er ikke endelig beregnet,
klipp ut....

••090,0 05

PÅMELDINGSSKJEMA TIL SOMMERLEIRENE

c:3 Håøya

(leveres til partilagsstyret innen
25/5, eller direkte til partikontoret, Tollbugt. 7, 3. etsj., inng.
Skippergt. Styrene bringer dem
straks til partikontoret, seinest
27/5.) Samtidig betales kr. 50,i påmeldingsgebyr pr. person.

8/7-13/7

(:] Håøya 14/7-21/7

41Q0i 0

0•00,.

•

0•0.,•04

•

•

•

•

•

( ektepar & familier påmeldes på samme skjema.)

.............

(navn)
.ø.ø..•••,.•ntroveGtosecooøpe•ao.

(navn)
•

• • •. • • •

n • c,

.

••••••••••

0 .0 00004/0.1r0080600 •

• J•

(barn, oppgi alder)
øøøøøøø

• ••0•000 øøøø 5•0 øø

0.•••••••

(adresse)
Cl Ligger i eget telt.

(telefon)

Q Har plass til andre kamerater. Antall:

—n

Li

Må

inkvarteres (bare for folk m/småunger)

eel

må skaffes teltplass.

Særlige ønsker:
ø

::::
:0e

•009•••••••00 øøø 560•0••••••0•••.••••••
: .........
..... ø* øøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

•••

0.
ø
••••

Er interessert i leir m/mulighetec for spebari
0 • • o

. 0 .................

(navn)

0.44090009004

(adresse)

0••

•

(telefon)
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NOIVIINEMNG ER VIKTIG
Nomineringar til nytt Distrikt-

det hindre riktige nomineringer.

delingsmøte. Her er rapport fra et

Etter dette sendte vi inn nomineringene til DS med en kort begrun-

partilag som allerede har nominert:

nelse. Kadervurderinger ml, komme

styre kommer opp på neste partiav-

seinere. Det er da vi skal gå inn
NOMINERINGER TIL DS ER VIKTIG!
DS har til oppgave å lede klassekampen i Oslo, og det må ikke være
likegyldig for noen hvem som blir
valgt. Vi må få fram de beste.
Men hvordan går vi fram? De første til å diskutere det må være partilagstyret. De har oversikten over

på kapasitet. nivå og vurdering i
forhold til andre oppgaver.
I vårt lag innstilte styret på
to kamerater. En til ble nominert
på sjølve møtet og diskutert der.
Kameraten kom fra et stedslag som
ikke hadde fungert skikkelig, og
styret foreslo han ikke fordi kameraten hadde til oppgave å få dette

hele partilaget og kan vurdere hvem
de vil foreslå.

laget på beina. Et medlem påpekte
kameratens bra sider: lang lojalitet,

lokalt går i spissen for nomineringa!

erfaring fra partiarbeid på flere
nivåer og på forskjellige saker, god

Vi gjennomførte nomineringa på et
ikke alt for langt punkt på et medlemsmøte, etter denne dagsordenen:
Kort diskusjon på kriterier.
Partilagstyret legger fram

3.

sitt forslag.
Medlemmene diskuterte og kritiserte forslaget og kom med
till eggsnomineringer.

I første omgang nominerte vi uten
å ta hensyn til underordnede motsigelser som f.eks:"har kameraten tid
og kapasitet "det vil svekke partilaget" eller "innsatsen i borettslagsarbeidet blir svekka", osv. Dersom en trekker inn alt dette vil

allmenn skolering, osv. Denne motsigelsen: dårlig lokal praksis/bra
allmenn styrke ble så grundig diskutert, og styret tok sjølkritikk på
at kameraten ikke ble nominert av
dem.
Vi trakk også fram hvor nødvendig det er for et kommuhistparti å
ta grundige diskusjoner på nomineringa, både nå og i mer skjerpa situasjoner. Dette er en uhyre viktig av
0/A AKP(m-1)s arbeid!
S t y rk den demokratiske sentralismen! Delta aktivt i nomineringa!
Partilagsformann i
boliglag.
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7, C

Z43 a
id [
(Port_ frk 1.16
kommunepolitikere. Erfaringene viser at kommunistene gjerne blir
satt til å fordele fattigdommen i
kommuneorganene.
1k

Ø

rh

STYRK SOLIDARITETS~
ARBEIDET ic: OR INDOKINA
ft.

Partiets innsats for

'Ivar til kamerat J

dårliej.

I april FFP har kamerat n J" et
interessant innlegg med tittelen
"Indokina og vi". Det inneholder
viktige opplysninger om USAs nå-

bodsja for tida er brennpunktet i
de indokinesiske folkenes kamp. "J"
argumenterer med at USA fram for
alt satser på Sør—Vietnam strategisk, at USA har store økonomiske
interesser der (og opplagt større

værende taktikk i Indokina/Vietnam
og Norges mulige rolle i den.
Kamerat "J" er kritisk til enkelte ting jeg skrev i et tidligere
innlegg om Kambodsja. Likevel er

enn i Kambodsja).
La meg først understreke nøyaktig hva jeg mener når jeg holder

nok "J" og jeg enige om hovedsaken:

tet:

Partiets støttearbeid for Indokinas folk — partiets arbeid for å
støtte SOLKOM — må styrkes. Alt for
få partiavdelinger setter av krefter
til å støtte Solkom. For få kamerater går i demonstrasjoner (som den
2. april) og for få mobiliserer
sympatisører og venner. Vi kan lett

fast på at Kambodsja er brennpunkKambodsja er brennpunktet
fordi der er de største og hardeste
militåre kampene akkurat nå. Det
er også der mulighetene til militære
seire (evt, total seier for GRUNC)
og diplomatiske seire (FN—medlemskap for GRUNC i 1974) er størst.
Avgjørende endringer til fri-

gjøre mer med å fremme støttereso-

gjøringsfrontens fordel i Kambodsja

lusjoner i fagforeninger og andre
organisasjonerosv.
For så vidt står altså "J" og jeg
på samme barrikaden innafor par-

vil endre situasjonen i resten av

tiet: Vi kjemper for å få solidaritetsarbeidet styrka.
Kambodsja eller Vietnam?
Over til uenigheten. "J" antyder
at jeg tar feil når jeg sier at Kam—

Indokina (og særlig i Sør—Vietnam).
På den andre sida ville en stabilisering av situasjonen i Kambodsja
(for ikke å snakke om et nederlag!)
drastisk forverre PRRs situasjon i
Sør—Vietnam og i verste fall forlenge Saigon—quislinstyrets levetid
med mange år.
3) Jeg har aldri påstått at Kam-
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bodsja vil fortsette å være brennpunkt i veldig lang tid. Kambodsja
er brennpunkt akkurat nå under de
betingelsene som nå råder. De er:
A) Ubegrenset krigføring i Kambodsja, B) såkalt "våpenhvile" (i
virkeligheten: begrensninger av
krigføringen, relativ fastfrysning av frontene og forberedelse
på enny runde med full krigføring)
i Sør—Vietnam. — Kambodsja er brennpunktet så lenge situasjonen er
slik. Det kan fortsette i lang tid
— men det kan også endres så raskt
som i løpet av en måned eller to.
I så fall vil Sør•Vietnam sjølsagt
være bennpunktet igjen.
Brennpunktet — der im erialismen
er sterkest eller der kampen er
hardest?
Kamerat "J" understreker at Vietnam har større betydning for USA
enn Kambodsja. Riktig! Men skal begrepet brennpunkt ha noen mening, må
det bety:
— der kampen for tida er hardest,
og der dens utfall vil kunne endre
situasjonen,
og det kan ikke nødvendigvis
være lik
— der imperialismen har størst
strategiske interesser, der investeringene er størst, der undertrykking
og utbytting er hardest.
USAs interesser er større (strategisk, økonomisk) i Latin—Amerika
enn i Sørøst—Asia. Men likevel vil
ingen påstå at brennpunktet for
kampen mot USA—imperialismen for
tida er i LA! Brennpunktet er i
Sørøst—Asia, fordi kampen er hardest der.
Revisjonister har påstått at

brennpunktet nå er Chile. I Chile
har USA utvilsomt veldig svære
strategiske og økonomiske interesser. (Jeg trur tilmed de økonomiske
interessene er større enn i Vietnam
— sjøl om oljen kan endre dette.)
Det er likevel fullstendig feilaktig 6 påstå at Chile er noe slags
"brennpunkt" fordi det pågår for
øyeblikket ingen Ø tydelig kamp i
Chile.Chile er verken brennpunktet
i kampen mot USA—imperialismen allment eller i LA. (Dette betyr ikke
at Chile—arbeidet er uviktig. Det
er viktig både for den politiske
forståelsen her og for den kampen
som vi håper vil kommer.)
Et siste eksempel:
USA har enorme økonomiske, militær—strategiske og politiske interesser i staten Saudi—Arabia. SÅ
er reaksjonens boldverk i den arabiske verden og har dessuten
verdens største kjente oljereser¥
ver — som for tida behersker (stort
sett)av USA.
USAs interesser i det lille Dhofar, med relativt ubetydlige naturressurser, ingen industri, en analfabetisk befolkning, er sjølsagt
på alle områder langt, langt mindre
enn i SA.
Men hvor er brennpunktet for kampen mot imperialismen nå på den
arabiske halvøya? Er det i SaudiArabia? Nei, det er nettopp i lille
Dhofar. Hvorfor det? Fordi det finns
en sterk frigjøringsfront der som
leder væpnet kamp motimperialismen
og lokal reaksjon. Dette har ført
til at England i en årrekke har
kriget mot fronten PFLOAG, at USAs
støttespiller Iran (Persia) rett
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før årsskiftet invaderte Dhofar
med 5000 soldater, og at USA sjøl
nar truet med å besette områder i
den arabiske Gulfen.
Hvorfor er det slik? Fordi kampen i Dhofar — om den vinnes eller
om den bare holder ut — truer med
å spre seg til hele Gulfen og i neste omgang kanskje også til SaudiArabia sjøl, Denne kampen er følgelig den som er hardest og som kan
endre situasjonen i hele området.

men med spørsmålet om hvor det
blir folkedemokrati. Ut fradet
skulle vi nemlig tro at folkedemokrati/sosialisme kommer først der
opplysningsnivået er høyest. Men
er det slik? Nei!
Hvor var religionens makt størst?
I det opplyste Tyskland, med dets

Konklusjon: Kjære kamerat "J",

hundretusener av kamperfarne og sosialistisk bevisste arbeidere, eller i det primitive Russland? I
Frankrike med nesten 200 års erfaring fra revolusjoner og kamp mot
religionen, eller i Albania, Europas mest primitive land, der folk
dreiv med blodhevn o g trudde På
hekseri? I det moderne Libanon el-

jeg må nolae fast på standpunktet
mitt. Det er der kampen er hardest
Ø ennpunktet er, Følgelig er

ler i det middelalderske Dhofar?
Ifølge leninismen har "religionens makt" ingenting med hvor det

brennpunktet (i den nåværende situasjonen, på kort sikt) Kambodsja,

blir sosialisme først å gjøre.Det
avgjørende er hvor imperialismens
svake ledd finnes. Dette har en
dobbeltbetydning:

I SA derimot er den folkelige kampen for øyeblikket ikke på et så
høyt nivå at den kan få en skikkelig
betydning.

og ikke Vietnam.
"Overtroisk buddisme"

op.

Folkedemokrati,.
"Det kan skje at Kambodsja blir
Militært frigjort før USA/Thieu gir
opp i Vietnam. Men jeg stiller meg
skeptisk til hva som arter seg som
ubegrunnete spådommer om snarlig
folkedemokrati .„ i Kambodsja
det er like lett å konkludere at
det vil være et minst like vanske-

At det finnes et "svakt ledd"
(Tsar—Russlands, Albania, Vietnam,
Guinea—Bissau) der det på kort sikt
er mulig å slå imperialismen.
At det finnes et politisk parti (bolsjevik—partiet, Kommunist-

lig arbeid for GRUNC å få en over-

partiet i Kambodsja) som er av en
slik beskaffenhet at det kan lede

troisk buddistisk befolkning til
å støtte sosialismens utvikling

kampen.
Historiske erfaringer viser at

som den jobbeninnebærer for FNL i
Sør—Vietnam hvor religion spiller

dersom disse to forutsetningene
foreligger, så er det også mulig

en langt mindre rolle, f. eks."

å bygge sosialismen. Ærlig talt,
så trur jeg at de norske massenes

(Sitat fra "J"s innlegg.)
Jeg trur kamerat "J" gjør en svært
alvorlig feil ved å knytte spørsmålet om "overtroisk buddisme" sam-

sosialdemokratiske bevissthet er
et større problem enn "buddistisk
overtro" i Kambodsja.
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med å få folk til å gripe helheten
eller med å forklare situasjonen
i Vietnam få visne bort. Det er

La oss lære mer om hele Indokina.
Kamerat "J" understreker nødvendigheten av at vi ikke mister gre-

også på et for lavt nivå for øyeblikket.

pet på helheten i Indokina-spørs-

"J" slutta innlegget sitt slik:

målet, Kamerat "J" understreker også
at vi må ikke la arbeidet med å for-

"Jeg vil oppfordre folk om å
abonnere på og lese SOLKOMs organ
FO2 VIETNAM for å holde seg noenlunne orientert om utviklinga i

klare det som skjer i Vietnam komme
i skyggen av støttearbeidet for
Kambodsja. Kamerat "J" understreker

Indokina, og for å forstå hvorfor
man stiller akkurat disse paroler:
USA/Thieu må overholde Parisavtalen!
Norge må anerkjenne GRUNK og
PRR!

at for å kunne føre en skikkelig
diskusjon om Indokina trengs det
mer fakta enn det både "J" og "Halvor" har lagt fram. Jeg kan bare
si meg enig i alt dette.
At brennpunktet er i Kambodsja,
og at revisjonistene saboterer alt
støttearbeid for Kambodsja, står
for meg som noe som forplikter partiet til å ta på seg et spesielt
ansvar for å drive propagandaen,
organisere demonstrasjoner osv, i
1974. Samtidig må ikke arbeidet
effilmai.......p...7iimecau....1.1219.1.5 ,MilZYEebrJ!..I.,

disi

Brennpunktet for de undertryktes
kamp mot imperialismen går fortsatt
i Indokina tross alt. Støtt SOLKON!"
Enig!
Halvor.

..Luf

og
liberalisme

Det var direktiv på oppmøte til
Kambodsja-demonstrasjonen. I tillegg
til markering av solidaritet med
Indo-Kinas revolusjonære folk, var
vel noe av hensikten å foreta en
kraftfull oppmarsj før 1. mai. Direktivet ble delvis et slag i lufta,
ML-ernes oppmøte var dårlig.
Et av argumentene for dårlig opp-

med krav til disiplin." Hva er
dette? Er det å innrette vår politikk på arbeiderklassen? Nei,
denne liberalismen er en åpen
konsesjon, en utstrakt hånd til
småborgerlige ideer og ideologi
i våre rekker. Mao sier i "Mot
liberalismen2: "Opphavet til liberalismen er småborgerskapets
egenkjærlige, egoistiske natur,
som skyver sine egne interesser
i forgrunnen og revolusjonens

møte var av typen: "Laget vårt
består nesten utelukkende av nye
folk, så vi må være varsomme nå

10
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interesser i bakgrunnen.
...Liberalismen er en ytringsform for opportunismen. Den står i
grunnleggende motstrid til marxismen. Den er negativ og objektivt
hjelper den fienden."
Det vi gjør når vi viser slapphet i kravet om disiplin overfor
"nye folk" er således ikke å lure
og lirke dem inn på veien til å
bli gode kommunister, men tvert imot
å dytte borgerskapets ideologi dypt
ned i halsen på dem, å drive anskuelsesundervisning i liberalisme.

kan motsigelsene heller ikke løses,
med resultat at enheten og samholdet svekkes og passivitet og fraksjonsvirksomhet gror fram.
Hvordan skal en så bedre sikre at
direktiv følges? Det finnes ingen
lettvinte løsninger, men til ethvert direktiv bør det i hvert fall
klargjøres hvem som kan dispensere
fra direktivet (smålagsstyret, partilagsstyret eller høyere organer)
slik at det ikke lenger oppfattes

Men som Mao sier bidrar dette også
til: "at de revolusjonæres rekker

som en ren privatsak å følge eller
ikke følge et direktiv. Selvsagt
bør det tas opp konkret i partilaget hvis noen ikke følger et di-

mistersin faste organisasjon og
strenge disiplin, den hindrer gjennomføring av den politiske linja og
fører til at partiorganisasjonene

rektiv de skal følge eller ellers
unndrar seg partidisiplin. For, som
Mao sier: "Liberalismen er en tvers
igjennom skadelig tendens."

rives løs fra de massene de leder."
Arbeiderklassen er den mest revolusjonære klasse, den mest framskredne og disiplinerte klasse som
står mot monopolkapitalen. Skremmer
vi arbeidsfolk fra oss med krav
til disiplin? Nei! "Småborgelig
krigskommunisme" har med rette
"skremt" arbeidsfolk, ikke demokratisk sentralisme og disiplin,
som er noe ganske annet.
At manglende disiplin ødelegger
demokratiet vet vi. Den liberalisme
vi har sett ved flere demonstrasjoner i det siste har imidlertid
også en annen farlig funksjon —
den hindrer oss i å løse politiske
motsigelser i partiet. Når parti-

Jostein.

dns
DNS - GENERALFORSAMLING 11. MAI
For et par år siden trodde ingen at
Grønt Gras trua Rød Front i DNS. Derfor gikk få på generalforsamling - og
Rød Front tapte. Selv om SV har gjort
en ynkelig figur utover våren, må ingen
finne på å undervurdere dem. De satser
hardt på å ta ()NS: Dessuten: det er
også viktig å slå dem med stor stemmeovervekt, for å vise de progressive
mellomlaga i DNS hvor styrken og framtida liner. Derfor: alle med to klipp
i DNS:
MØT FRAM PÅ GENERALFORSAMLINGA
11. MAI!
STEM RØD FRONT OG NARVE TE
INN I
DNS-STYRET FOR HØSTEN:

medlemmer eller —kandidater bare
uten videre kan unnlate å delta i
møter, aksjoner, demonstrasjoner
m.v. det er uenig i, tvinges ikke
motsigelsene fram i dagen. Følgelig

front
1E111111W
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D

manfrengels
skeien
i:VINNEKAMP?

Usikkerheten og vaklinga i 1.
mai—spørsmålet blant våre medlemmer i Kvinnefronten, viser at vi
har dårlig grep om hva vår rolle
som kommunister og ledende i fronten er. En viktig årsak til dette
er at de som er blitt medlemmer
av partiet de siste åra har hatt
dårlige muligheter til systematiske studier og politiske diskusjoner.
Noen uttrykk for denne usikkerheten:
Som medlemmer av KF må vi mobilisere likt til begge tog.
Vi kan ikke propagandere for
Faglig 1. mai—front fordi KF
ikke har tatt stilling.
Vi, dvs. ml—ere, må derfor også
gå i begge tog.
Disse eksemplene tyder på at
vi har glemt at vi skal ta utgangspunkt i klassestandpunktet
også i kvinnekampen. Det et vår,
kommunistenes, oppgave å reise
klassekravene innenfor kvinnebevegelsen. Det er vår oppgave
å rette inn kvinnekampen på proletariatets kvinner. Ingen andre
vil gjøre dette.
Ved f. eks, å være "nøytralel
til togene 1. mai, vil vi styrke
høyre—sosialdemokratiet istedet
for å svekke det. Dette vil i sin
turføre til styrking av de borger-

lige tendensene i kvinnekampen,
og det vil si det samme som stagnasjon og tilbakegang.
Partiskolen er opprettet for å
styrke studienes plass i bevegelsen,
og er dermed et viktig middel i kampen for ei proletærlinje i ledelsen
på alle områder. Dette blir ikke
minst viktig i kvinnespørsmålet
pga. den store tilstrømninga til
den organiserte kvinnebevegelsen.
Men partiskolens kurs får ingen
virkning hvis folk ikke møter opp.
Vi kjører kurset i kvinnekamp fra
begynnelsen av etter at 1. maijobbinga er over. Da er det absolutt nødvendig at mange møter opp.
Derfor følgende direktiv:
Alle kvinneansvarlige i partilagene møter på kurset. (De lag
som ikke har, velger) Andre aktive
innenfor kvinnekampen oppfordres
sterkt til å møte.
Vi er klar over at FFP ikke når
ut før det første møtet, men vi
regner med at den uformelle mobiliseringa har virket, samt at datoen har vært kjørt ut tidligere.
6. mai: Kvinne undertrykkinga
under monopolkapitalen.
20. mai: Feminismen.
27. mai: Den proletære kvinnekampen.
10. juni: Familien.
Alle møtene begynner kl. 20.00.
Møt presis.
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KGRUNNKURS II
Kurset er en sterkt omarbeidet
utgave av det kurs som ble holdt i

med. Det
Det som er vesentlig nå, er
at partilagene utpeker folk til å
delta i kurset i mai/juni.
Andre kurs på trappene:

november/desember 1973. Kurset består av følgende møter:
Klassestand unktet 8. mai
Materialismen 15, mai
Dialektikk 22 mai

Til høsten vil det bli arrangert
følgende kurs:

Staten og roletariatets
diktatur 29. mai

Grunnkurs 2 i partilagene. 6
møter.
Organisasjonskurs. Samme opplegg
som for grunnkurs 2.

Imperialismen 5. juni
Enhetsfronten 12. juni
Kurset foreligger ferdigtrykt med
spørsmål, litteratur mm. Hensikten
er å gi en grundig skolering i
marxismen—leninismen—Mao Tsetungs
tenking til 1-3kadre fra hvert partilag. Tidlig på høsten skal det
bli satt i gang studier i alle partilag på dette kurset med bakgrunn
i det skoleringsbehov som har oppstått etter den veldige vekst i
medlemstallet vi har sett siste to

Intenr økonomi. Repetisjon av tidligere vellykte kurs.
Politisk økonomi. 6 møter.
Kommunistisk kulturpolitikk i
Norge nå.
Barna — om kommunister, kommunismen og barna.
I tillegg vil det om høsten bli
arrangert en rekke åpne møter i ME—
skolens regi i Bygningsarbeidernes
Hus. Mer om dette siden.

år. De kadre som deltar i kurset
nå, skal lede skoleringa på dette
kurset til høsten. Det er opp til
det enkelte partilag å vurdere hvor

HAR VI RÅD TIL Å VÆRE
LIKEGYLDIGE TIL
IDRETTSBEVEGELSEN?

mange deltakere de trenger på kurset nå for å kunne skolere opp hele

27/5 k1.20: "IDRETT_OG POLITIKK"
I 20— og 30—åra var idrettsbeve-

partilaget til høsten (innenfor
rammen 1-3 deltakere). For å unngå
sikkerhetsfarlige og lite effektive
mammutkurs av den type vi hadde før
jul, vil kursene bli delt opp geografisk eller på annen måte, slik

gelsen et av de aller viktigste områdene for kommunistisk arbeid i de

at det på samme tid vil bli holdt
flere parallelle kurs. Det vil bli
tatt nærmere grep om dette på annen måte i relativt nær framtid,
slik at alle partilagene trekkes

vestlige landa. I Norge gikk kommunistene i spissen for å bygge opp
Arbeidernes Idrettsforbund (AIF):
AIF spilte en viktig rolle i å aktivisere og skolere arbeiderklassen
— spesielt gjaldt det arbeiderungdommen.
Men det var ikke bare kommunistene
som vurderte idretten som viktig.

13
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gjøre idretten til en del av andre
politiske områder som politikken
i boligområdene, fagligpolitikken

Det gjorde også høyresosialdemokratiet. Da de for alvor begynte offensiven mot kommunistene i massebevegelsene, var det to områder som var

(bedriftsidretten), kvinnepolitikken (diskriminering av kvinnene er
utbredt i idrettsbevegelsen) og ikke minst ungdomspolitikken.

de viktigste: fagbevegelsen og idrettsbevegelsen. Derfor satte de
også inn noen av sine dyktigste
folk i idretten, som f. eks. Trygve

Mandag 27. mai kl. 20.00 er det
internt kurs om idrett på partiskolen (også åpent for Rød Ungdoms
medlemmer). Dette er annonsert et
annet sted i dette bladet. Av saker
som blir tatt opp der, kan nevnes:
Idrettens betydning for miljøet i boligdistriktene og på jobben.

Lie.
ML—bevegelsen i dag har gjennomgående hatt en likegyldig holdning
til idretten. Noen tørre tall skulle vise at en slik holdning er farlig og feilaktig: Norges Idrettsforbund har over 800 000 medlemmer,
tilsvarer ca. 20 % av Norges befolkning,altså landets største or-

— Vi har aldri klart å gjøre id-

ganisasjon. Omtrent 40 % av befolkningen har drevet eller driver med
organisert idrett. Spesielt blant
ungdommen er idretten utbredt. I
aldersgruppen 15-24 år har nesten
2/3 vært eller er med i organisert
idrett.
Idretten må bli et viktig område

L

for kommunistisk arbeid. Vi må begynne å ta den største massebevegelsen i landet alvorlig. Vi må ikke
bare sette oss som oppgave å jobbe
i Norges Idrettsforbund, men også

retten til en viktig del av ungdomspolitikken vår. Tvert imot har vi
stort sett politikk bare for den
uorganiserte ungdommen. Dette er
uholdbart. Idretten er en av de viktigste faktorene i ungdomskulturen.
Politikken vår i Norges Idrettsforbund må styrkes. Stikkord: Masseidrett og toppidrett, næringslivet og idretten, hvem kan forenes
og hvem må bekjempes i idrettsbevegelsen?

n1111•111,

nb

FOR ALLE KURS: STED FÅR DU VITE
HOS LAGSLEDELSEN DIN.

albania

nb

Vi vise!:. til artikkelen om 4lbaniaturene
i forrige FFP, og gjentar viktigheten av
å mobilisere arbeidere som kan tenkes å
ville besøke et sosialistisk land i Europa til å velge Albania. Bruk den vedlagte "Anmålningsblanketten" som (samman
med avgift kr. 200 (svenske) sendes til
RESO.
Vennskapssambandet Norge-Albania får
lister over påmeldte delt3ke:• 3 uj vil
invitere disse til studie- og forberedelsesmøter før avreisen.
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JRESO
A:TMXLNI/7GSBLANUTT

till aecos charterresor till ALBANIEN 1974 fdr medlemmar i
VEITNSKAPSZA=D2T NORGE-ALBANIA
Insåndes senast 6 veckor fdre
dnskad avresa till
RESO Specialresor
105 24 STOCKHOLM

Samtidigt med anmdlan inbetalas
en anmålningsavgift av SV.=. 200:pr person på Resos post g iro
nr 15 19 45-3.
Angiv på talongen Unskad avresedag
och motsvarande KA-nr enlist nedan :

= = == 3= ====== ===== =======

31 3

==

Jag anmåler mig till resa enligt kryssmarkering nedan :
NAMN
ADRESS
POSTANSTALT

POSTNR

(bostad)

Tel (arbetet)
Medborgarskap

år)

EV MEDRESENXR
(For barn under 15 år angives åven ålder)

AvresedaR
25/6

KA-617

========

====

======================

(Var god markera med kryss)
23/7
2/7
16/7
9/7
KA-719
KA-718
KA-717
KA-716

-=

30/7

KA-720

6/8
KA-816

(-)
Om plate ej kan beredas på fdrkryssad dag, dnskar jag/vi resa den
Avresa från : OSLO

Hotell:

()

GÖTEBORG

/

(_)

APOLLONIA

Del i dubbelrum

Enkelrum

ADRIATIK ( )

Del i dubbelrum ()

Enkelrum

Jag accepterar logi på ADRIATIK om plats ej kan beredas på APOLLONIA
Jag accepterar hdgre grundpris (ca skr 60:-) vid fdr lågt deltagarantal i
gruppen

(L)

Gruppriser i svenska kronor från K6PENHAMN, 2 veckor:

APOLLONIA
ADRIATIK

SKR
945:SKR 1,025:-

Enkelrumstillågg 150:Enkelrumstillågg 210:-

BARNRABATT

0- 2 år

90,-/0

2-15 år

30%

Tillågg från OSLO SKR 130:- från GdTEBORG SKR 125:(Reservation fdr prisåndringar till fdljd av hdjda flygbrånslepriser)
OBS Sedan anmålan och anmålningsavgift inkommit till RESO minst 6 veckor fdre
avresan, utsendes bekrdftelse och blankett fdr visumansdkan.
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Notat om sosialimperialismen
VIL SOV:ET OVERFALLE NORGE?

n•n111•••n• •••••••nn••••••n•••n••n••n...../1..11•8.I.,n••n••n••n••••.*~

•••n•n••nn•n•••

Revisjonisten° sierz "Sovjet cr fredselskende." Manee tror situasjonen i Europa
er dominert av avspenning. son.skamdos sararbeidet mellom USA og Sovjet. Også
mange ml-ere og andre, som anrer Sovjet for å være et kapitalistisk og imperielistisk land, mener at "for Norge er Sovjet ingen fare." Alle (nesten alle) behandler Sovjet som om lendet !_å på don andre side av jorda - langt vekk fra i\Jerge.
Følgelig blir det som skjer i Sovjet ikke noe som kan true Norge, og å protestere
mot det Sovjet ojor, blir et -ioralsk sporsmål. "I protestere mot Sovjet i. mai er
kanskje prinsipielt rik2,ig, mon det er ikke noe aktuelt spørsmål - Sovjet er
ingen fare her."
II
Min påstand
Sovjet er Norges nærmeste neb e . Sovjet er en diger trusel mot Norge - like stor
som USA/Vest-Tyskiend/NATO, e:,.ler nesten like stor. Sovjet har interesse av å
overfalle Norge. Råde miliæretrategisk og muligens etterhvert også økonomisk
(olje), I verste fall kan Sovjet føre krig på Norges territorium innen 5 år. I
tilfelle krig fra Sovjet kan :ici ske pro-brusjnevister spille samme rolle som
quislingene under siste krig. Det kan også hende at vi får en sosialdemokratisk/
revisjenistisk regjering : innen 10 til 15 år, som slipper sosialimperialismen
inn .31<cinemisk og politisk Sovjet er dødsens farlig fcr Norge, også på kort sikt.
Bresjnev-tilhengerne i SV er eotensielle landssvikere på samme måte som de proamerikanske (Ky-gutter e.1.).
Sovjet er on mer aggressiv iffioerialistmakt enn USA, som for tida lettere tyr til
militære eventyr, ikke Fordi Sev jet er "slerrmere l , mon p.g.a. Sovjets spesielle
situasjon. Innenrikspolitisk nr Sovjet mer ustabilt enn USA. Det er en fasciststat, som hindrer opprør i Sovjet og øst-Europa ved rein, rå militærmakt. Derfor
mer tilbøyelig til desperate lilitære eventyr, for om mulig å redde situasjonen.
Sovjet mangler også USAs, nykolonier ev-er hele verden. Sovjet har deaseten hatt
hell med seg i militære eventyr (Tsjekk°, h Eangle Desh") USA har spredde styrker
og tapte kriger bak seg - USAs taktikk er fer tida å klamre seg fast, skape kupp,
unngå krig. Derfor mer trolig at Sovjet aneriper enn at USA gjor det akkurat nå.
IV
Som imperialistmakt mer.elar. Sovjet råvarer og markeder. Men Sovjet står også
den ' særegne situasjonen Et det mangler kapital og tekn e logi. Sovjet legger under
seg/prøver å legg° under seg/ InOia, øst-Songalen, Afghanistan, Irak, osv. Mon
disse landa er fattige. :!ar de råvarer, så nannier de industri, osv. til å utnytte
dem. De mangler sere ri,arkeder. Alt Sovjet trenger finnes i Vest-Europa. Følgelig
interesserer Sovjet sec f'or Vest•Europe. Om USP, trekker seg if.;, kan Sovjet godt
tenke seg å ta over - fredelg eller gjennom krig.
V
"All-europeisksikkerhet" has til hensikt å slippe Sovjet inn vestover ved at
Sovjet er med og "gafar,teror" Vest-Europas sikkerhet. Sovjet vil gjerne samarbeide fredelig. Men "s1<;:erhetsavtaler" kan også om nedvendig danne grunnlaget
for væpna invasjon. Sovjet presser et land som Finland kraftig, utbytter eitt
økonomisk, blander seg Lin i innenrikspeli'cikker. Kanskje forbereder Sovjet kuop
det finske rovisjonistpartiet. I mange land har
via Bresjnev-fraksjonen
Sovjet-revisjonistono regjeringssamarbeid med borgerlige eller foydalo reaksjonære
også i Chile) blir revisjonistpartier g "Bangla Dosh", Irak, I slike land
partiene, brukt til å styrke sosialimperialismens I Vest-Europa bygger Sovjet nå
Frankrike, Italia. Hva skjer om mitterand
industri sammen med monopelselskoper
blir valgt i Frankrike og revisjonistane kommer i regjeringa? Vil Sovjet bruke det
til å styrke seg i Frankrike'?
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VI
Det er ikke "avspenning" mellom USA og Sovjet. På slutten av midt-Østen-krigen
truet Sovjet ned å sende soldater til Egypt og USA satte styrkene i alarmberedskap
over hela jorda, noe som ikke skjedde f. eks. under Tsjekko-68. Det var like ved
verdenskrig. Hva om det blir kupp mot revisjonistregjeringa i Frankrike? Hva om
Sovjet invaderer Jugoslavia, Romania eller Ungarn - alle tro er mulige i lope*c av
kort tid -og det bryter ut storro kriger i Øst-Europa? Krig mellom USA og Sovjet i
Vest-Europa kan bryte ut innen få år, fordi USA ikke frivillig vil gi opp det Sovjet
ønsker seg. "Tilfeldigheter" utafor supermaktenes kontroll kan i on slik situasjon
starte krigen. Sovjet bygger opp styrkene veldig. Nå kanskje også USA.
VIT
Hva med krig mot Kine? Sovjet har i2 million mann som har gravd seg ned med atomvåpen og det hele på grensen mot Kina. Sovjet vil gjorne bli kvitt Kina. mon Kina
forbereder sog også på forsvar, Sovjet kan foretrekke å gå mot det "blote" Europa
framfor Kine, sor kan vurderes som "for seint og magert kjøtt som vi brekker tenne
på." Skal. Sovjet slå, er det logisk å Elå fort. Vestlige militæroksportor har
spekulert på om Sovjet
slå alt i 1974. Krig mot Kina kan ikke utelukkes.
VIII
Vi må få vanlige folk til
forstå hvor farlig Sovjet or. Ellers kan vi i tillegg
til krig bli stående likn uforberedt som x. • 1940. Vi må forklare at Sovjet-rovisjonisteno er reaksjonære og potensielle ouislinger. Vi må få drevet dem ut av
venstrebevegelson på like linje med TeA+NATO-tilhongere. Vi må få venstre-innstilte
- også ikke-ml-ere - til å forstå et det er like riktig og selvfølgelig å demonstrere
med paroler for Tsjekk° som for Hellas.
Oss kommunister kom on ruslikk okkupasjonsarm bare til å stille opp mot veggen
og skyte. Det er fer seint å klage over at vi ikke kjempa mot sosialimperialismen
.
'
når vi kjenner geværlopet i nokken.
*Kamerat i Sommorleirkomit6on*
*-..x,?*~I*11*”*I
I*n*In*”*”*”*II*?,*”*II-m”*.,11*”.›.”*“4‹11.*11*“*”*”*“*”4~*”*”*“*”*”*TI4~4:11*

****HVR ER

EN REVOLUSJONÆR K.2NMEPOLITIKK?****

Drennpunktet i kvinneundertrykkinga under monopolkapitalen er kapitclons behov
for reservearbeidskraft. Prinsippet om maksimal profitt or ikko forenlig med prinsippet om arbeid for alle. Ved hjelp av reaksjonær ideologi =per monopolkapitalen
for at kvinnene frivillig finner seg i å være uten lonnot arbeid store deler av
sitt voksne liv. Ut fra dotte er det strategisk viktigste kvinnekravet kvinnenes
rett til full deltaking i don samfunnsmessigo produksjonen.
Både kvinnens frigjering og sosialismons seier. krever on revolusjonær kvinnnbevegelse, som samler brede kvinnamassor i proletariatet og i andre deler av det
arbeidende folket, og som L212221k22£221sr. de særecjno kvinnekravene Eå kort
sikt og lang sikt med '<amper] for revolus j oner og for oppbygaincen av ot sosialistisk samfunn. Vår langsiktige målsetting or derfor å hygge opp on slik kvinnebevegelse.

Hvordan tillempes denn e oolitikken på dagens situasjon? Situasjonen i dag er den
at en brei kvinnobevogelSe er i ford med å vokse fram, Dels er dotte on rein diskusjonsbevegelse, dolsioportan kampbovegolse, Rare en liten del av bevegelsen er
organisert i Kvinnefronten, den finnes onså i stor grad i de andre kvinneorganisasjonene, i fagforeningene og blant de uorganiserte massene. Som i enhver massebevegelse finnes det mange retninger
De mest framskredne id6onc innenfor bevegelsen går ut på å reise kvinnene til
organisert kamp mot stat og monopolkapital, ønsker å fremme solidaritoton mellom
kvinnene, og ønsker å trekke brede lag av proletariatets kvinner med i kampen.
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Bevegelsen er på den andre sida sterkt preget av feminisme, som or en borgerlig
linje for kvinnekampen. Den legger hovedvekten på kamp mot kjønnsroller, på holdningsendringer og individuell kam p . Feminismen her sterk klasseforankring, fordi de nye
kvinnekampor g anisasjonene rekrutterer sterkest blant kvinner med småborgerlig
klassetilhorighet.
Vår allmenne politikk her vært å ta utgangspunkt i de mest framskredne idelene
i den spontane kvinnebevegelsen, sette de strategisk viktige kvinnekravene i
sentrum i kampen, og gjennom det fremme en bovisstgjoring blant kvinnene
proletarisk vis gjennom kamp, og ikke på borgerlig/feministisk vis gjennom personlig betroelse.
Denne politikken har blitt angrepet fra ulikt hold:
Frasevenstro har angrepet oss for reformisme, og har ønsket en kvinnebevegelse
som i ord tar stilling for sosialismen. Deres politikk har ikke tatt hensyn til
det faktiske nivået i bevegelsen, og har heller ikke vært villig til å sette klassekampen og klessokravan© i sentrum. Det her derfor overhodet ikke vært noen politikk innrettet på proletariatets kvinner, men en politikk som ville sikre fortsatt
småborgerlig forankring for Kvinnefronten. Deres "venstre"-opposisjon har derfor
vært hoyre i innhold.
!-logre har angrepet vår politikk for å være for radikal. Deres hovedffid6 har vært
å vise at kvinnekamp ikke er "farlig", og å sikre oppslutning blant proletariatets
kvinner ved å gå stille i dørene. Også hoyre har gatt imot å reise klassekravene i
kvinnebevegelsen og konsekvensen har vært tendenser til frustrasjon og degenerering.
*AKP har hatt en kvinnepolitikk som i hovedsak har vært riktig. Men det har også
fra vår side vært grove tendenser til høyrefeil.
Av kamerater i Kvinnefronten er kvinnekempen dels sett på mer som en spesialoppgave for enkelte kvinner, enn som on kampoppgave for hele partiet. Kamerater
har hatt lito ansvar for den politiske utviklingen av Kvinnefronten, og for utviklingen av kvinneboveeelson utafor Kvinnefronten, f. eks. i fagforeninger og
andre steder hvor det er kvinner.
*-** To sentrale oppgaver peker seg ut for partiet i kvinnekampen:

Gå i spissen for å reise klassekravene innenfor kvinnebevegelsen og ta initiativ
til og folge opp konkrete aksjoner.
Gå i spissen for å utvikle den ideologiske diskusjonen, spre erfarin g er fra
Kina/Albania, avsløre fresevenstres småborgerlige "sosialisme" i Kvinnefronten
og andre steder.
*Kamerat i Kvinneutvalget*
*n.xli*II*71*17*11*n*II*Ti*n*If*H*11*1/*”*”*Ii*Ii*n*”**71*ll*Ii*n*n*”*”*”*”*Ti*Ii*,1*11*Ii*n*,?*11*11*Ii*
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Om FAGLIG-MANIFESTET.
AKT(m-1)s sentralkomitd vedtok i fjor høst at partiet skulle
utgi et Faglig Maniest.
Formålet med Manifestet er bl:a.:
Knytte diskusjonen' om' partiets forhold til arbeiderklassen og fagbevegelsen til et konkret forslag.
Høyne partiets faglige nivå.
3. Presentere partiets faglige linje utad.
Manifestet kommer til inneholde vår linje på de viktigste
områdene, særlig vil vi forsøke å sette de ulike linjene i fagbeve g elsen idig opp mot hverandre! Kamp eller samarbeid.
Problemstillingen blir hva er ei skikkelig kamplinje for sånne
s p ørsmål som f.eks.
LOs organisering.
Taktikken i fagforeninger.
Saniorgs rolle.
Helse og.vernespørsmål.
Bedriftsdemokrati, osv.
En rekke

kaMdrate, fraksjoner

o ff lag arbeider med slike og

liknende spørsmål.
Vi vet . at mange kamerater har bestemte. synspunkter om flere av
disse-sakene, • slike meninger og kunnskaber er det vi søker å
hoste fram gjennom diskUsjoner i laga, på sommerleirer og semi:-:
varer.
Resultatet av disse diskusjonene kommer til å utgjøre grunnlaget
for partiets falige ansikt utad, grunnlaget for våre kortsiktige,
og langsiktige linjer, en kommunistisk strategi for arbeidet i
fagbevegelsen.
Meningen med diskusjonene er ikke bare at vi skal klargjøre det
fremtidige innholdet i vårt Faglige Manifest, men skal også virke
som en brei mobilisering og massediskusjon for å styrke bevegelsens allmenne nivå på den faglige politikken.
De problemstillinger vi har skissert ovafor er bare et utsnitt
av de mange saker det er nødvendig for partiet å utvikle klare
linjer på, derfor: sett hjernecellene og fantasien i sving.
Fram for et Faglig Manifest partiet kan være bekjent av.
Lykke til.
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