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KORT RISS OVER SITUASJONEN I 1.MAI-ARBEIDET.
Det skulle ikke være nødvendig å pr_osiswre vårt syn ytterligoro. To viktige
tillegg:_
I KK 9/74 har dere lost at vi stiller sosialisme som en av hovedparolene i
år'. Mange vil sikkert undre seg, og S‘lorre vil si at nå har m-l-orne skiftot
linje igjen. Jeg tror det er. viktig å ha klart for seg det kampen faktisk
sto om i fjor, Det var 'ost og fremst om organisasjoner som ikke hadde sosialisme i programmet kunne reservere seg. Dessuten vil det i år være on parole som virker samlande på venstre-A
sida og i fagbevegelsen, for å vise at eiet oksister: er et sosialistisk alternativ t.il venstre .for DNA--todel ;en,
Don andro saken havært lansert mon trenger presisering. Det gjelder
kravet omlikestilling, og spesielt liketilling i talerspørsmålet. Vårt krav
her er helt klart og entydig. Vi kr . evor at hvis SV skal være mod - og plukke
ut vår taler, skal . vi væreTned og plukke ut deres. Hvis de skal velge sin
agen, skal vi velge vår. Kort sagt, vårt krav er en av hovedtalerne. Vi.
; mener • det . or på tide at vi Slår til mot.den form for anti-kommunisme Som
praktiseres av SV. .Ved å skulle holde oss x nede ved større arrangementer,
og på den måten slippe å annerkjenne oss. Dotte er til stor skade.for ,den
revolusjonære delen av norsk arbeiderbevegelse. Dette kravet er rimelig
vi mobiliserer 2/3 av toget og gjor mesteparten av arbeidet. Selvsagt ville
vi ikke stille et slikt krav ved f.eks. Stortingsvalget. Det er viktig..at
folk• som måtte være uonige i dette tar det opp med lagsstyfeno sin©, for å
diskutere det.
Hva skjer så i SV? SV har etter Samorg.møbet ikke foretatt seg noe
med l.maiarbeidet offisielt, i Oslo. På tillitsmannsmotet 25/2 i SV virket
det som om dor kom fram flere syn.
SV skal danne sin egen Faglig 1.maifrent-komite hvor vi kan få være mod"
hvis vi er snille barn. Dette er blitt sagt av flere folk fra SV. I denne
varianten er dat også on dcl ærlige som sier at vi må ha et tog som ifjor,
men"dore må være snille og ikke stille så harde krav."
Den andre Linja går ut på å vente på nytt - tilbud fra Samorg. Iflg. Per
Ryanos or det gitt klarsignal . fra toppen i DNA om at Samorg kan komme med
et nytt tilbud ovenfor SV. Mod nyo pa-oler. Dette rimer også mod don linja
do har kjørt i Dorgen, hvor DNA 'nar kommet med et tilbudtil SV. Tilbudet
går ut på folgonde a) ingen kritikk av LO-ledelsen i toget. b) tillate ja
og nei til Nato-paroler og don st ici. c) en del progressive paroler.
TalerspørsMålet har do last på følgende måte SV skal få taler for toget går,
og DNA etter toget. Talcrno får 20 trill. hvor. SV har ennå ikke godtatt dette,
men venter på boskjod sentralt fra, Giik at det fremdeles er fullt mulig
med DNA-SV:-tog.
Jeg tror også at skal det bli et tog på vonstreftidP må SV fole at
de er nødt til å være med på det. DVS, at vår mobilisering på grunnplanet
er så god at de føler seg presset til det.
Siste opplysninger vi har 'ått går ut på at Rolf Dahl jobber som en
strikk for å få laget on egen SV-komite 1.mai. Det sies også at do vil kalle den Faglig 1.maifront! Dette vi] sjølsagt være on grov provokasjon.
Derfor er nå av avgjørende betydning for oss å gripe initiativet så
raskt som mulig. For å få på SV-ore og andre for SV kommer med sin linje.
'Hvis SV kommer med on linje er det da dodsens viktig at vi ikke lar oss
bringe ut av fatning, men danner våre lokale 1.maifront-komiteer som kjører enhotstilbud til SV. Mon det er viktig å være rask på labben:
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FUL1
BAKGRUNN
Ved tariffoppgjøret i 72 fikk betjeninga ved . Holmenkolbanen inn en
avtale om redusert arbeidstid. Det
te skulle tre i kraft 1/7 1973.
I meIlOmtiden har Oslo Kommune
kjøpt opp aksjemajoriteten i HKB
og . er blitt den reelle arbeidsgiver. Grunnen til at O.K. ikke ville
innfri avtalen er at dette ville
få "konsekvenser" • for andre ansatte i 0.K.,' i første rekke Oslo
Sporveier.
O.K. nektet altså å innfri avtalen
og håpet.at . betjeninga ville godta
dette uten å mukke.
STREIK
Etter en del intern kamp mot APfolka i foreningsstyret vedtok betjenitgå å gå til. streik for å
tvinge arbeidsgiveren til å respektere avtalen. Erfaring viser at enhver streik i Norge i dag kommer i
konflikt med AP, og dette gjelder
spesielt i en AP-dominert kommune
som Oslo.
HVEM ER FIENDEN?
I Oslo Kommune har AP flertallet
tunmen med SV. O.R.s lønnsutvalg
som er politisk sammensatt domineres også av AP. Det er altså AP
som bestemmer hvilken lønnspolitikk som kommunen skal føre. Når
Norsk Kommuneforbund (som også er
AP-leda)forhandler for medlemmene,
forhandler i realiteten AP med seg
sjøl! Vi kan lett forestille oss
åssen "forhandlinger" det er.
LANGVARIG STREIK
Allerede nå har denne streika

vart .lenger_enn noen annen konflikt
etter krigen (streika i Drag unntatt). Det er spesielt to grunnere
til dette:
At AP nå ønsker å "statuere et
eksempel"v på at ville streiker ikke lønner seg. NKF-klubber og foreninger i Oslo har vist en kraftig
progressiv utvikling de siste åra
(Sporveien, teatrene, sosiale etater, m.fl.), og AP - ledelsen i forbundet mister stadig mer grep om sine medlemmer, Det er derfor viktig

for AP-ledelsh

å knekke HKB-streika for om mulig.å :stoppe,dennt, r-

viklinga.
Det er også viktig forDNA :ledelSenå . knelke streika p'gs - clet
kommende lønnsoppgjøret, KlaSsefienden ønsker selvfølgelig ikkeset
..
lysende eksempel på at streik nytter foran de kommende förhandlinger.
Omvendt er det viktig for arbeiderk1assens kampmoral at streika vinner.
SV
SV har i denne saka vist at de overhode
ikke er i stand til å støt,
'te' arbeidsfolk i kamp. Et eksempel:
da vi tok kontakt med SV for å danne en støttekomite sa Odd Nordheim
(faglig sekr. i SV) at det var
greit. Vi ble enig om en dato for
stiftelsen. Da vi rett før det avtalte møtet ringte for å sjekke,
hadde SV funnet ut at de likevel
ikke ville danne støttekom. Vi da
da at vi kom til å lage støttekum.
i alle fall, og først da kom SV.
I Støttekomiteen har SV hele
tiden gått mot alle former for aktivitet. Det eneste som komiteen
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derfor har gjort til nå av "aktivi-

søndag 24. kom det bare 250 folk!

tet" er allernådigst å sette navnet
sitt på en innbydelse til åpent 'møte i Folkets Hus (Stretkekomiteeii
måtte ta seg av arr, og øke)
OSS
Kamerater::streika ved HKB er nå
brennpunktet
klassekampen .i
Oslo-området! Det er bare kommunistene som er i stand til å gå i
.spissen for støttearbeidet, Hvis
vi' mener nbe 'Med parozlen om å
rette, blikket mot arbeiderklassen
vise det ved*å kaste oss ut
må
i stottearbeidet.
Jeg mener :t vi har vært alt for
lite aktive støttearbeidet til
nå. Da Streikekomiteen arrangerte
åpent møte i Folkets Hus kom 3-400;
ca.200 . våre. På støttekonserten

ALLE PARTILAGSTYRER MÅ DISKUTERE
STREIKEN OG STØTTEARBEIDET.
Skal streika vinnes må det en helt
annen aktivitet i støttearbeidet.
Senter for materiale fungerer hver
dag i U 11, 12:00 - 18.00 (stands,
løpesedler, innsamling). Mobiliser
alle medlemmer og venner (gå på
lokale SV-ere, osv.)
Reis saka i' klubber og foreninger,.
bevilg penger, start innsamlinger.
Vedta støtteerklæringer som stiller
krav til AP-flertallet i kom. styret.
Om mulig: vedta kontingentforhøyeIser.
Svært viktig for streikas stilling
i opinionen er løpesedler og bøsser
på gata.
RETT BLIKKET MOT HKB-STREIKA OG
STØTTEARBEIDET!

0/FU

SSF....(forts.fra s.

enn snm viser aL SV ikke hadde mobilisert til tross for et vi kvelden for var
uenige om Gate 1 1_e ransmaner. i st ,, , ret.Riktign ,Jk hadde vi foreslått en uavhengig
som vi meite var akseptabei,men de ser på uavhengige 30M vi godtar som våre
folk,p3 innstilte på at styret skulle bestå av 13.De var usikre på om vedkommende ham,nce
heinar ikke gjorde.Kameraten som hadde v p rt ledende ,fikk

forrall danna &xon.Dat skapte vel ikke så veldig sto-.7 forvirring at envikar
ctilte,de aller flotAe kjenn g vikaren,men at v5 I :aren var på langt nmr så
dyktig,skapte jo p-..:ebis?-7,
gu7pediskusjonenn skjedde mye rart.På ei gruppe var Uere helt
eksemplarisko,do7, som ikke kjente sakene
bunns,tol: likevel del i debatten
på den en g cg andre eiden,stIlte spørsmål cg tc,-1( etterhvert de standpunkt de
skullå ta,I endre grupper kjørte fi l Lere beinhardt ut mot sosialisme.De forslo
at ingenting skulle stiftos.(1Lere satt der og diskuterte mot hverandre,og til
slutt var dut bare en MLor igjen soft var for at SSF skulle stiftes.Wan blanda
isammen kvinnefront og EEC og SS?.På ' andre grupper kom man med lure endringer
til vedtekte,)e.Sikkorheten ble til de grader forstått at man ville he delegater til årE,møtet.Et c'nnet sted var 'man ikke fornøyd med at styret kunne tilclutte
tfl tverlpeliiske aksjoner,men ville ha totredjedels flertall.
Et stad ville mani h .e vanlig flertall ved eksklusjoner.'
Drtt vez vi slett ikke forberedt på.Ui var forberedt på å ta opp
kamp hvis SUere begynte å tulle t men at våre egile skulle fiksr opp vedtektene
var u q c-J.It-I.Dcrsen vi ha r'de ønske å forbedre ting,villevi,medvår arbeidsstil,
tatt lo_ ripp nec
1:01k, be dem ?å enLet på dette i gruppa og ta det opp
i plent23,6ette
II.ke sagt til nosn,dorimot Lie det sagt til folk at vi
skulle prrve å få dat verl tatt.Kam.kje fikk ikke alle den beskjeden?
phnun ro2esni. en ?2,'1 PIK at vedtene vedtas,de er bra nok å
start-,: ned.Vrt = f er a',.;år . så alle' kan F23 0:, '-_.upper som ville.Men da

(forts.s
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VL.KK P:1--L E- SKADEDYR
For ei stund siden leste jeg boka :
Er dette en tendens i partiet?'
"Fei. ve:-k alle akadedyr”. jen er en
En alvorlig, voksende tendens? Jeg
yeperlig be*skrivelse av Kina som
mener ja. Disse tendensene er hva
sosielisisk land, kam p en mellom de
Mao kaller LIBERALISMEN.
to veiene. Konkret scm den er,er den
I går var jeg på demonstrasjonen skole i hva det vil si å tjene
en til støtte for NAAIE Ir
.Møtefolket,tva det vil si å ha et proleledelsen takket for at det var så
tært kil a.seestardpenkt. Jva det vil
mye folk tilstede.Mllom 2500-3000.
si. å. væle kommant, Ingen kameratejølsagt et bra tall,men er det bra
er bør enngå åelese den,og anbefale
nok? Gjenspeiler det solidariteten
den til venner, Men framfor alt:
og viljen til kamp som opplagt eksiLÆR. AV rEr,
sterer blant massene på denne saken?
Hva er en kommunist ? Mao
Gjenspeiler tallet styrken vi må
sier at "en kolimunt er storsinnet
møte gryende fascisme med, som øver
trofast - ' og aktiv,revoluajonens in i militaristiskx kupp og fascistisk
tene ;ser må væce ham dy reire enn
undertrykkelse av den norske arbeiderlivet,han må innordne sine p erson klassen og resten av folket? Har denne
lige intereesee,an må alltid og
avsløringen som bekrefter hva vi lenge
overalt holde fast nå de riktige
har hevdet,men som vi aldri tidligere
prinsippeIle,kjem p e utrettelig mot
har kunnet konkret påvise ført til en
alle slags feilaktige opefåstninger
intensivering av kampen mot revisjonog handlinger og netto p p ved dette
ismen og den fredelige lefling med
grunnfeste partiets kollektiVe liv
reaksjonen?Opplagt har dette skjedd,
og Partits foiebindelee med massene.
men i stor nok grad? Hvordan har
Han må vise sterre omsorg for partihver enkelt kamerat mobilisert på
ets og missenes interesser,ha mer
dette spørsmålet? Mange kamerater'.
omsorg f)r andre enn for seg selv.
mobiliserte ikke en gang Seg sjøl.
Bare et slikt menneske er verdig å
Etter demonstrasjonen snakka jeg med
kalle seg kommnist".
en kamerat som skamfullt fortalte at
Dette er store krav.Det
hum "egentlig hadde tenkt å snike seg
krever iiie å være kommunist.. Borgerf,rbi Universitetsplassen.Orket ikke
lige ideer er nye mer behagelige.Det
å gå liksom." Hva er dette,kamerater?
er lett .' å være borger. Så.lengg det
Rein og skjær.liberalisme. Er det et'
finnes'klaSber vil "behagelige" borenkeltstående tilfelle? Eller en del'
gerlige ideeralltid "stikke seg fram", av en større tendens?
mer eller mie)dre,prege var tenkning
Jeg mener å se en tendens•
og praks:'..s, Å erk ,:i nne de te er en
til at kamerater, til tross for at de
ting, og kjempe resolutt mot dem er
vet at hovedoppgaven dekrever store
en annen ting.
anstrengelser og hardt arbeid,viker
Akkurat i dag mener jeg det
unna vanskeligheter og prakt±åk areksisterer.
e
en
ndens
i
vår
bevegelse
_._ -:••
beid.Tar ting lettvindt. Er ikke dette
som jeg» her , !3.g 1-1.å
. vil prøve å påpeke.' liberalisme? •,
.. . .
La meg få lov å: understreke a,:t dette Lange møter var et av uts
ikke bygger på noenegrundg .•analyse.
Slaga av krigskommundiåmen.Liange kameMin erfaringsbakgrunn er svært be- rater er flinke til å kritisere dette.
grensa.Lkevel mener jeg det er rik- • Mange gange r ,ofte for flinke.Det er
tig å legge det framFkkomffilentarer
overslag når en omtrent tyr til "stopfra andre. — • •
peklokka",når-tidsrammer er det eneste
-.Krrigeringa.av..krigskemmue
som .blirpåpekt
som kritikk av et
.
nismen,m-l e-bevegelsens tidligerer
møte.Og enda•verre når en ikke prøver
slitsomme mareritt, har utvilsomt
å finne ut hvorfor.Sjeldne møter har'
ført til mye: bra, Likevel mener jeg
lett for å bli lange.Saker hoper seg
at den frititprli:, til. en:del overslag•
opp. Forslag om møte hver fjortende
som i en'deltid hår utvikla seg.
dag faller derimot "tiddiakerne tungt
Kort vil jeg_karakterieere disse
for brystet. Ànte.11 møter og tid kan
overslag,t,tendensene som manglende
ikke behandles mekanisk.Det spiller
vilje tiI politisk, og ideologisk
' vel for faen en rolle hva elaga sitkamp,og sin ytterste konsekvens ideal- uasjon vi står ' i ? Disse spørsmåla
isme:7årevenn-harMye-rare-ideer-menskjerpes fordi saker blir overfladisk
noe-annet-ereikke-å-vente,-så-det-erog lettbindt behandla. Å ta lettvindt
jo-greit-stilen.Tendens til passivipå ting,fsre med harelabb over ting er
tet,ansvarsløshet overfor partiet og
liberalisme.
massene,mekank arbed og eløvhet.
I praksis ytrer denne tendens-
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sen se #, ved ansvarsløshet overfor
oppgavene.F.eks, gjennomsyrer ikke

hovedo p pgava arbeidet.Tendensen til
"å legge hovedoppgave hjemme " når
en er . ute-blant folk.Når det blir påpekt:
"Nei det glemte jeg!" Åt vi
_
ikke er flinke nok til å stå fram
som eksemler overfor venner vi arbeider sammen med. Lie-.1. -tvert om mener
-s. r Samme nivå som
at de kan .tilla

4

..

eeLiborelismouriAergravor
..Jeilli , . earl, pertidisir l<' åa meeknpbt,hindrer
elfr'ibnp'edelogge
gjennomforinga.av politikon.
fflao Tse •Tung sier,cm opphavet til
liberalism6n:"småbergerekep'ets egen-

kje2rlige, oi goistiske natur såm skyver
egne intnresser i forei runnen og revelusjonens intorossor i bakgrunnen. Nettopp dette er kilden til liberalismen i
ideologien,i politikken og i organisa,
våre venner- J - a. sir m?ner,ihverttoriske spornmål.
fall er det . konsekvens,en. •
Liberalismen er veien til revisjonDotte . ,. :2en tendens også,
ismen..Personlig prestisje og karriereinnen partiet."Vetoraner" som serker makeri er noe so tilhører revisjonismen
seg ned på nivået til nye,uerfarne
Kommunistenes drivkraft er ønsket om og
kam2rater.Detligger ingen.nedvurd- viljen til å tjene folket i uegennytering., i decte.
Unnskldninger av
tie kamp for vår klasse. Vår eneste
, typen "skal ikke skreTime nye folk",
lønn er å se massenos gryende bevisst"'/• korrige= k2igskommunisme"*,"Masse- het og kamp, se dem våkne, se dem
linja" er tøv, Det-br kort og godt
kjempe ,sammen med oss, se dem forbende- generering til LIBERÅLLiIIE.
ne fiendens framstøt, sedem smile over
Sjøl har jeg ei tid sette
fiendens retrett og nederlag.
mye av disse tendensene.Først i det
Er ikke dette lønn nok? Bekjemp lisiste har jeg prøvd å påvise dem,
beralismen. Fei vekk alle skadedyr.

bekjempe dem. Tidligere begrensa jeg
meg til "å, tenke mitt" ,ble bitter
og skuffa.Dickuterte dem med mine
"nærmeste" .Dette skyldtes en del at

jeg var usikker, ikke skjønte hva som
var galt. Lien hovedsida mener jeg
likevel var enda et utslag av en
Åtendons,.Lieraliemen.Unngå, ideologisk
og politiske
legga

på bordet.-Pael.Tt'etekogo--;
litisk furtieg . morker e n når en pretur
prater modk3Pereter. Jeg tror det er
egn nokså utts(tedt tendane.

&&&&&&&& :&

HIT HEILO.
Er det blitt slik at mange er mer

opptatt av sitt persolige velvære.
Er det mange som har lyst til eller

faktisk sniker seg unna oppgaver som
skal gjøres? Er motenes hyppighet og
lengde blitt viktigere enn innholdet?

Hvordan våger nyo og.usikrelefealkfår
spørre hvis veteranene or mest opptatt
. for at det
av at møtet skal ta slutt
RED
skal ta slutt.

,y.,—

.
r •
S T 0 - T %."2"1" R .V'T 'S.TREIICEN?

•

StotteerbJoidet medsHo.mdnko14b6tje
angrep fra motparten. Skjønner ikke m-1
Ringen ) e l eett fcrekkge-f.erer.IRL-- orre at dette or en dødsens viktig sak?
tietiv til stetteengenter or
_ Skjønner vi ikke at taper betjeninga
av Streikekommitte. en og Si..uttokemmittestreiken, betyr dette et nederlag for
on.
arbeiderklassen, et nederlag for streik
`-Tirscs
19. februer.:verdot stetteevåpnet?
mote i -Folkots Hus mod
mogetgodt
Ta støttekonsorten 24/2. Hole arranprogr em. .3p.
var sele„,.1,., na
gementet var lagt opp av gutta på banen.
Søndeg'24, fobruer arrangerf.e SrciAlle artistene opptrådde gratis, og det
oRsert i ChetF30 .0 Neuf med
kokommitt
nr sjelden Willie Hoel, Gunders, Andres
.
toopertistor sote
ope t.rådde jretis til
,10.i.esen
osv. gjor det. Andreas Diesen
ee ,
inntekt reir streiken. 15 r_-,-200 folK til.
k
om
ikke,
men han ga ikke faen i arranstede.Dot vor uhyggelig 'få av våre folk,
gørene. Han sendte telegram fra Andenes
også av sentrale mel'oro.
hvor han ikke fikk fly.
Innsamling til folka på gate har
mel i ere, derimot, ga stort sett faen
vært dårlig mobilisert og dårlig ergaKom ikke med unnskyldninger om for mange
nisort(polititillatelso osv.)
møter. Dotte var på søndag. Det var avHva i all verden er i ferd med å
slappende underholdning. Ingen ville
skje, folkens? Sommel og rot og elendig
lide under å komme dit.
initiativ fra vår side i denne streiForts. s.
ken or et slag i trynet på betjeninga
som holder ut all mulig slags hets og
"e- :e-,Leert
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Saksa fra ni avdelingsavis:

I LI)

i 9 , V,

„
i K 1---4
LiC

11-1

HAR KOWUNISTER ; TÆI . FAGFORENING LOV TIL Å STEMME MOT HVERANDRE?
vejtektsr (18) hotec
ore f uEnndeatkke dht-to c, sffirer mye av
ofil'rbeidet i andre oionnisajore-..:"Der
grunnen bil at vi kan utrette så mye:flere partiffldlenmer deltar sammen,
som vi gjow? Det at vi..,chkki3 lar, fienden
mel-dne aroidet sitt oe opskal *de
få snuson i våremotsigeisootså do kan
tre enhetlig e3 -;amlot utad,"
splitte 3.?
dotr.ikkrdobto som ar .z Hvorfor her :-3Ertiet on s3.5_'; bestembPi=,'svd.11igo 5Fero misunner'ost.dette
melse? Det kan vel ik'<c gjøre nos om vi
at vi kaut olå med en neve og taaamod
fremmer hver våre forslag on slåss mot
en tunge? Kommuniffiterskal ha.hoy,zdisiA
h-verandre om dem? Vil partiet hindre
de åt ikke "individer", de taler ikke
individets frihet? Eller som on kamerat
"på vegn© av sog sjel". De skal frami laget sa:"Det er da ingen tragedie å
fore 'en bestemt folies politikk..
være uenig på vegne av meg sjel?"
k
.
Etter min mening er det uhørt at
Jog rippf,Qzdrer-degjkamerat, som
MLere skal kjempe fer forskjellig takstemte mot dine egne nylig, til å fortikk i ei fagforening på moter hvor maklare hvorfor du mener at du kan være
sser og høyrekrefter or. Vi skal prove
uenig "på vegne.uv._:degsjjall".
å bli enige på forhånd, og hvis vi okke
Andre bor også kommentere dette.
blir det, skal mindretallet boye seg f
KL.
for flertallet, lavore organer for høytte am
rue ev
i
:;runnen ,
'J
__c et
,DEMOKA17IWIefiENTRALISME.
(Mel. Rolandskvadet )
Hva ville skj n cm ikke pax%iet samla står bak saka vår?
Veik villa klassekampen være etil , ikke ekte enhet rår.
Demokrati:3k sentralisme kreve/2 det av Våre
om ikke figndon
seire, men jages skal avgårde.
- ikt.„ge tiltPk, bestemmes or all debatt ble kranglekor?
Hvordan kan ,2
Vi samles til m1) 1:9-2 ne-1 me,inynr manus, ren enhet om linja er siste ord.
Demokratisk
vern r-oc, viljer vrar,ne.
Ikke skal c_:L21.g aå
tU 271e arbeidet fer de mange.
Hvorfor ha tillit 1c,il f-mehe rede når dd til kamp har kallet oss?
Erfaring og kjn:nnkap ti !lassenes krefter, viser oss når det er rett å
slåss.
Demokratisk sentralisme under rode faner.
Sikrer oss seier i klassekampen, framover kampveteraner.

§&§ &§ &§& §& §&

)5,,TØTTE;R VI

o

' 8c§ 8c,j88& §&§&§& §&&§& &§&§&§&§ & § & §&§&

t

t't

fra s.o
P-rst og freist av hensyn ti,1 de streikende burde s . Llen wi,.,rt fullfullsatt av,,:f:o,3„.k.,Men også av I-;:nsyn til artistenu sole gratis stiiÆe
opp og undurholdt og solidarisere seg Lied de streikende - har vi ikke
noe som heter kuiturfrnt.efl?yr ikke' et slikt arrangement nettopp noe
denne fronten burde sats 2 på - trekke til seg artister son støtter

c.

streikondJ-arb:ddere?
Ln kan v=e glad for at preQsa og folk utafor ikke får-vite særlig

=
Jag vil. si det er liten grunn til a kal5rc:
on det clndige frutet,
le oss ledere for arbeidu rklassef..s kamp når vi gir så totalt blaffen -i:
F.
alt slags støttearbeid til do streikende.
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SOSI A LISTISK SKWFORUM
FORSØK_ PÅ EI ,OPP.SUMDIERING
ft SSF er danna med et ikke
så verst resultat,kommer delvens av
at en del personer har jobba meget
iherdig med dette.Likevel må vi
vore klar over at det blø begått
en del alvorlige' feil både under
forberedelsene og på stiftelsesmotet.
filange kritiserer mangelen på
politiske diskusjoner og noen
kritiserer mangel på informasjon
og / eller at den kom for seint.
Det var aldri motsigelser blant
dem som jobba med saken på at folk ,
ja,hele partiet skulle informeres ,
og få muligheter til å diskutere
dette.Vi regnet med at noen ville
ha motsigelser . på å opprette en
slik organisasjon everhodet,fordi
vi burde konsentrere oss om fagforeningsarheidet,noen ville
vore imot at den skulle vore sosialistisk.
Partiavdelinga ble oppretta
omtrent samtidig med at SSFs
satte i gang. mod arbeidet,og første
avdelings-møte midt i desember
tok opp SSF.Vi hadde også avd.møte,i slutten av januar på dette,
og på det tidspunkt var atskillig
flere blitt evorfurt til avdelinga,
men ikke alle var til stede.Et
av stedsla g a hadde to møter i
tillegg,sammen med sympatisører,
et i begynnelsen av desember og
et noen dager for stiftelsesmetet.Dette skulle fungere som ot
oppsamlinosmøte,men det var fremdeles en del av avd.-folka som
ikke -hadde vært med på noen diskusjon'.
Mår det gjelder den skriftlige ihfbrmasjenen var det
heller ikke mangel på vilje.Det
ble sendt innlegg både til TF og
FFP før fristen for januarnummeret,
mente vi.en TF hadde forandra
fristen_på grunn av jula,og det

STIFTA

ble satt i gang arbeid ror å få
sendt det ut som vedlegg til TF.Dc TF
kom,viste det seg at dette ikke ver
lykkes t eg det var da klart at FFP
ikko:kom med noe januarnummer.Det
eneste vi hadde å gjøre,var å prøve
å få" sendt innlegget til alle mod-lemmer i 0/11 I me,1 dette ble altså
ikkesgjort.
I praksis må vi ha tenkt som
såarbeidet i RU glir og går,moter
hver ukemotsigelsene blir løst med
det .onskede resultat.VT skal he-.et
mEitia seinere.Poe ►Iget er at vi var
svirt opptatt av å forberede oss
f+U-.møtene og jobba svært godt med
det-men neglisjerte den nødvendige_
inf . armasjon og ga ikke resten av
partiet i 0/!1 muligheter til diskusjoner.
I det hele tatt gikk det svært
så bra i [U.Vi tok motsigelsene
veldig grundig og satsa på enighet
på alle sporsmål.Det vi nemlio frykte,
var at SV-folka skulle sprette opp
på stiftelsesmøtet og komme med
tusen nye forslag.SV i [U var oppmerksom på dette,og_det skulle satses
veldig på dette at.det
om ,skulle bli resUlt.at&t:
Først ca.to uker før stiftelseSmotet oppstod dot, alvorlige motsigelser i. ;,Li.peL gikk på .sporsmålet
om hvor mange vi skyl s
ha mad
i styret.SV sa åpent. atdoville
-sikreatvldfikertal
i styret.Hvis vi hadde fire folk
av tolv i styret.mente de seg sikre
på at vår politikk aldri fikk flet-.
tall hvis den var i motsetning til'
SVs.Vi forlangte fem,aksepterte at
vi var bedre skolert,var flinkere til
å overbevise,men ville nettopp ha
fem,for vi - .- kunne ikke akseptere at
vi skulle vore en minoritet med
bare talerett,men uten reell mulighet til å influere på politikken.
Vi hadde motsigelser på dette
i. laget.Noen mente at her var det
såpass stort grunnlag For enhet at
det ikke var riktig å kjøre beinhard kamp på fordelinga i styret dessuten at det. viktigste var hvem

le få
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som skulle sitte der.Dette var det
så alvorlige motsigelser på hos
oss,at vi faktisk ikke opptrådte
enhetlig på rAi-metet.Dette ble
senere korrigert,men vi fikk aldri
enighet i r;l1 på et vi skulle ha
fem av tolv.De ville ikke gå med
nå det,ocj mente at eneste løsninga var at
leverte to innstillinger til styret.
Det var først da vi fikk
sansen for tall. En uke for stiftelsesmøtet begynte vi å ta alvorlig på mobiliseringa av folk
utenfor avdelinga.Faktum er altså
at vi hadde ikke virkelig planlag !: å mobilisere mer enn et passe
antall,omtrent like mange som SV
hadde harr på sitt mote da de vedtok å sette dette i gang.Noen
mener at dette viser at vi i realiteten mente at dannelsen av SSF
ikke var en så viktig sak at
vi ville sette i gang en stormobilisering.Forst da det ble
kamper,da det var fare for at de
skulle mobilisere på antikommunistisk grunnlag og at vi skulle
bli radert ut av hele styret på grunn
av kjøttvekta.
f,ltså .;Snsket om å informere
alle kamerater i hele landet om hva
som var forestående,onsket om å
overbevise om at det var riktig
å delta,var til stedepmen ble ikke
fulgt opp godt nok.Noen mener at
selv det som var planlagt ikke var
tilstrekkelig,at det ,.var ei ny
linje vi gikk inn for, nemlig en
sosialistisk forening.Det menes
at selv om folk fikk forklaring på
hvorfor sosialistisk,var det bare
skinneniohet,men ikke noen skikkelig
forståeIse.Partikamerater har
trudd eller ment at vi er imot å
danne eller delta i sosialistiske
fronter.Dette viste seg nemlig da"
folk fikk FFP i februar,det oppsto
fervirring,og hvordan kan vi gå
med på noe sånt?.
En ting til hadde vi store
problemer med i forberedelsene.Vi
forlangt å , få fem folk i styret,
men hadde store vanskeligheter med
åfinne fram til de personene.Det
ble satt i gang jobbing med dette
lenge fur jul,men de to siste ble
det funnet fram til i siste lita,

de fikk vite at do skulle inn i styret
på stiftelsesdagen.
Det er blitt kritisert at vi
inngikk avtaler em vcdtkter,om program,om antall folk i styret.Grunnlaget for kritikken e: vel at hvis
avtaler inngås,kon ikke masser og,
kamerater mobiliseres til kamp ,
møtet ville bare stri sand på det^
som allerede er bestemt.Eet er vel
riktig,rnen det styrker oss grenseløst
når SUere som tidligere ikke kjente
oss og så på oss med stoa mistro etterhvert begynner å skjønne at vi er til
å stole på,at vi ikke lurer dem,men
står på avtaler,og at vi er opptatt
av å propagere at grunnlegat for samarbeid er gjensidig t3llit,men at
mobiliserer i tilfelle noen andre
skulle bryte avtaler.ieg vil si at
dem som har sittet i ['AJ har fått
stor tillit til Uere og at de har
sorga for å fortelle tist videre.Kritikken tydet også på et vi ikke skulle
inngå avtaler i tilfelle vi skulle
få flertall på møtet og at det skulle
utnyttes til vår fordel.F.eks.å
forbedre noe eller kjere inn flere
av våre i styret.kesultatet av dette
ville ha vært seier på metet,men SSF
ville gått til bånns og vi hadde ødelagt et relativt bra forhold til' SU.
En kamerat hadde hovedgrepet på
forhandlingene og forberedelsene til
metet.Det er ingen tvil om at hvis
denne kameraten ikke hodde ledet erbeidet,ville alt blitt mye vanskeligere.
Kameraten har lang erfaring i bevegelsen,
har lang erfaring i å jobbe sammen med
SF og NKP og viste uhyre store diplomatiske kunster samtidig som det slett
ikke var mangel på kamp.Ingen av de andre
hadde disse forutsetningene,men de karte
massevis og har vokst kraftig.En kan
ikke kriti e ere kameraten for å ha moro pe3isert i forhold til resten av forhandlera,men alt gikk utenom partiavd.styret inntil vi satte i gang innpiskinga.evd.-styret hadde store begynnerproblemer,og da ble det dessverre slik at
man ikke skulle"plage"dem med alle disse
problemene også,men at SS7-folka fikk
greie seg sjøl.Dette ladde forhåpentligvis aldri skjedd dersem avelelinga hadde
vært i sving.
På stiftelsesmøtet natte 2/3 av
dem som helt sikkert 'acide lovt å komme.
Vi hadde likevel et si(kez. '„ flertall,
(forts.s

vi

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

lo
STØTT

SO

Solkoms arbeid har vært nede i
en bølgedal etter undertegne Isen
av fredsavtalen. Ikke fordi vi
trodde at krigen var oven ?,
men resultatet var allikevel at
mange la om Pnboriteringa til
andre felter.
Kambodsja- innlegget i forrige
nummer av FFP streker opp ståa
i Indo-Kina. Ikke bare raser
kampene fortsatt i Vietnam, men
GRUNK står foran en rask militær
seier i Kambodsja. En seier som
betyr økt støtte til PRR og som
viser vei i folkenes frigjøringskamperr. En seier som ikke vil
bli tål± av Thieu og imperialistmaktene.
Solkom har'viktige oppgaver utover våren. For å få fart i sakene
trenger vi støtte. Vi ml-ere må
gå i spissen.

K 0 Y..
Et minimum av det kameratene
1=

BLI MEDLEM AV SOLKOM som
koster 15,- i året, 7,50 +året. Du får tilsendt allt
internt materiell, bl.a.
"FNL i Norge",
ÅBBONER PÅ "POR VIETNAM"
Koster kr. J_C) pr. år og,du
er sikra minst 3 nr. i år.
I tillegg får du annet ekst.
materiell fronten utgir, bl.a.
et Kambodåja-heftc som nettopp
er ferdig.
Ved å bli medlem/abbonent
sikrer du ikke bare frontens
økonomiske grunnlag, men blir
i stand til å skolere deg og
dine i Indo-Kina og stå rusta
til kampene som kommer.

MEDTRMSKAP I SOLKOM ER EN SELVFØLGE FOR ALLE ML-ERE:
DELTA AKTIVT I INDO-KINA UKA_25 - 31 MARS:
Solkoms adr.: Uranienborgvn. li, Oslo 3.
Send penger til Postgirokonto nr.. 20 29 81
(merk tal -fiongen hva beløpet gjelder - medlemskort:
cg For Vietnam vil bli tilsendt umiddelbart)
"1 -er i solkom"
00000000000000000000()0(-)00000000(-)0000
INN SAMLINGSAKSJO /SOLIDARITETSDAG FOR CHILE,
I ke
Det chile nske folket og de partiene som kjemper for å styrte militærjuntaen i Chile arbeider i dag med å skape on felles politisk fi'crt;:Denne
fronten skal være det organisatoriske uttrykket for for denne kampen.
Støtte fra utlandet er uhyre viktig på det nåværende tidspunkt. En
motstandsorganisasj o n må bygges oppfra grunnen av. Politiske flyktninger
må hjolpos. Folk innen Chile som har mist3t arbeidet av politiske årsaker
må stettes.

6. mars er faslakti,_.1 Chile-dag over hele landet. 6. mars settes
også igang en innsamlingeazjon underw.rolen: STØTT DET CHILENSKE
FOLKETS KAMP MOT FASCISMEN °Den skal fortsatte utover våren.
Vi oppfordrer alle til å delta i innsamlinga. Materiale kan
bestilles hos Solidaritetskomiteen for Chile,
Arbeidersamfunnets plass i. Oslo 1.

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

KVINNEFRONTEN
r:vi'llefronten avholdt sitt landsmøte
og' 3,februar0Landsmøtet ble et stort
s-J.H tt framover, l65 delegater møtte fra
Yerskjellige steder i landet.Medlems'ailet er fcrdobla fra forrige landsmøte.
bet som preget landsmøtet var et bredt
aktivt engasjement fra alle delegater.
Lete var ikke c:t landsmøte lor "de
dyktige få" - landsmøtesakene er tydeligvis blitt grundig diskutert i lokalgruppene rundt omkring, og - dette gjenspeilet seg
diskusjonene,både i
gruppene og i plenum,
Landsmøtet vedtok ny plattform,vedtekter og arbeidsprogram,og et handlingsprogram for kommende periode.
.isiotsigelser i fronten avs p eilet seg
.i forslagene til plattform.Et par av
forslagene gikk inn for. at Kvinnefronten skulle ha en sosialistisk
p lattform - i mer eller mindre klare
c, rdelag.Disse forslagene samlet tilsammen 12 stemmer av 165 De øvrige
delegatene Då landsmøtet gikk samlet
inn for at Kvinnefronten må ta sitt
utgangspunkt i de interesser som er
mest brennende_for norske kvinner i
dagens samfunn, Den plattforma som ble
vedtatt var lagt fram av Kvinnefronten
i Tremsø.
Plattforma bygger på de erfaringer
fronten har gjort i året som gikk, den
peker på materielle årsaker til
1-' 7inneunder-}rykkinga og at vi må
kjempe mot disse,f.eks:
30 % av kvinner i industrien tilhører
lavtlønnsgruPPere
Det er en skrikende mangel på rbeidsPlasser.
Når tilbudet på arbeid blir dårligere
, år det først ut over kvinner.
dag har ikke kvinner de samme
rettigheter eller muligheter for deltakelse i arbeidslivet som menn har,
osv,
Ut fre_ en slik analyse følger våre
vikLigE.,te kampopPgaver framover - som
lønnskam p er,kamp for flere og skikkelige
dagil jemsPlasser,krav om arbeidsplasser
OSV,

iledie:mene i Kvinnefronten kan være
uenige ori
. hva som er årsakene til at
kvinner Ikke regnes med når det f. eks.
gjelder arbeids plasser, ginen vi er
enige cm at bl.a. mangel p å arbeidsp1: --,c2ser gjør at vi i virkeligheten
ikke er anerkjent retten til lønnet
vi er derfor enige om' en
viliig kampoppgave.

Kvinner i et boligområde kan
enes om at de ikke har reelle
:Juligheter til å skaffe seg
lønnet arbeid, fordi det ikke er
daghjemsplasser -Gil ungene, uten
at de dermed har noen analyse av
det kapitalistiske samfunn ,eller
) s:er sosialismen som den endelige
løsning.
Skulle da målsettinga for-Kvinnefrontgrup pa i distriktet være å
sette seg ned og diskutere seg
fram til denne analysen - eller
skulle vi reise kvinnene i området til kamp fdr flere daghjemplasser: •
Når AKP-jentene på landsmøtet
gikk sterkt i mot en eller annen
ty p e "sosialistisk plattform" .
for Kvinnefronten,var ikke dette
fordi "sosialisme skremmer
norske kvinner" eller liknende
vurderinger - men fordi det
ikke er en sosialistisk kvinnefront som trengs i dag!
har gjort
:Vedtaket på lands
det helt klart at Kvinnefronten
skal være en kamporganisasjon
hvor vi sloss for våre interesser,og- ikke et forum- hvor sosialister skal diskutere hvem som
har den riktigste analysen av
kvinneundertrykkinga,
Det fåtall som angrep Kvinnefronten "fra venstre" på landsmøtet kan ikke ha trukket mange
erfaringer fra arbeidet i året
som har gått - dores innlegg
tydet mer på skrivebordspolitikk
og en grunnleggende mangel på
forståelse, : for betydninga av
~'_.. praksis
Samtidig ga- landsmøtet Kvinnefronten en klar profil innafor
kvinnebevegelsen I Norgei dag,
ved at vi slo fast at det er
materielle årsaker tilundertrykkinga og at vi prioriterer
kampoppgaver ut fra kvinners
forhOld til arbeidslivet.
iler står,vi foran årsmøtet i
KF i 0/A.Over lA av fronten er
i 0/A,og framgang her betyr mye
for hele KF.AKP-jentene i KF
jobb
p° „ct :svært viktig kampavsnitt; Vi”må styrke våre muligheter til å .bli_en drivende
kraft i
enrom
og grundige diskusjoner
AKP-medl. i KF,
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DNS A,GÅR IKKE BARE STUDEivTELAE:

SV ha r n& bestemt seg for a stiille et reint SV-styre mot oss i
DNS. Bak en del kvasi-sosia l istiske fra er er opplegget ganske
wY

enkelt: DNS ska l brukes til f, utvikle SV's pro gram o g

strategi.

Det har de o gså sa g t ganske åpent. Det ha, vært skarpe rea ksjoner
., .,
n
mot

dette

både bla r d.t
SV-synpatis?5rer o g i sentrumsgrupperingene.
.,

Al likevel
ville det være ga l t å overvurdere det sur sti ge
it 1,

i

situa-

sjo r er - de fleste medlemme n e i Un iversitetet SV har hittil vært
111

svært lcjale mot de r råtre
VÅR POLITIKK
.11

FOR UN.L,,FAT_,T,F•ivDE:Vi

HAR

har a-grepet parti-sjåvinismen

deres, me r fOr lite offersivt.Vi har agsa.i for lite r grad angrepet
politikke n

kkx.xt.t

bak frasene deres.Er politikk

s( pi

framstiller

kampe r .for sosialismen som er kamp om ord, og SV som e n esti: representar t for ve r stre-sida. l'ette.prb,v.er vi n a å rette opp.
Vi har også begynt e r diskusjon om• hva sla gs frort vi brisker.
Tar i rr for e r front mllom oss, SV og uavher g ige'sosialister

og

samarbeid på forskjelli g n ivå med midtgrupperi rgene . - ikke en,
fro r t med alt i n kludert Kristeli g folkepartis stude r tlag , som SV .
lø i,.
i,
•
i

har forsiikt å framstille det. Disusjo r er om grurr la g et for fronter .
må fortsette - bl.a. om vi o rr skor sosia l isme der.
HVA

TRY DET OM SV VIN1AER?
.11

Seier for SV i DIAS vil in n ebære et vikti g n ederlag for er rik.Y
ti g e n hetspolitikk

uurgaeli g at

vi i la r m tid fra
- kjempet fram 'et er

'et

svekke enhetsarbeidet , å a- r dre felter.

DNS som t redska , for folkets kamp vil bli betydeli g svekket.
Både :•år det g jelder diskusjoner. om viktige kampsaker, og
muli g, ete r for å fre dere elidere i ha-dling. Også der
r3ri r sipiJlle diskusjoner

±xx-

vil bli svekka - istedet for diskusjon
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om søsiR l imperialisme r , vil vi fit mb-ter av t ype n "det spesifikke
ved scinkap,italisnon".

1Y

1Y

- Er seier for SV vil frams't',. som e r seier for

O gså

clitikke r d,res

andre felter e r - ( r, hetsant,idet. Det err oppla gt at

dette er x1 e r c4i vorli g sak for hele pa rtiet.
'

Alme r vil e r, seier for

på et slikt grurr laE styrke de verste
»

kre fte r e i SV. Det er e r reel fare fer at det ka- bli •varskelig
.N1

.å fore r e- styresamar.eid med s y med e r _regressiv platiform; hvis
de får utvikle seg videre.
SKAFF DERE TO KLIPP OCT KOM PÅ G=ERAT,FORJAMT,IJ,GA
Vi rn vinne over SV på generalforsr.mlingr, - helst et kruserde seier.
D'e.tte trtild.r d-rfor alle partimedlemmer.

derfur skaffe sep. to klipp og

pÅ

Alle som .overhodet kan,

p i. generalforsamli n ga. (Du

ha artium for . bli medlem.)
MbTFPROGRMMET UTOVER:
9. mars: Kvi rr ers rett til arbeid

VI VIL SÆRLIG OPPFORDRE FOLK
TIL Å GÅ PÅ DISSE MOTTbi,iE:
XXX

16. mars : Irske kvi m ers 2rigjrirp-skamp
23. mars
1.,losk oljeW6litikk
3o. mars: 4pe r t, se a- r-o-se i Eagbl.
2r!. apr.: Lfri r sopp g jt'ret (TIRSDAG,
i Folkets Hus! )

XXX
XXX

2o' apr.: Dorsk sjlberging.
27. apr.: Sosialistisk va l frforbur d

XXX

4. mai: Idrett o p. politikk
mai: Gi"NERALFORSAMLIG
•

All motene , un n tatt om if5rIr's0P13gjret, hold,s i Chateau Ncuf,
Jordager, kl. 1,.30.
ALTSÅ: iLLE SOM HAR ARTIUM
BLI M»_,DLi-.3/11i_ER TO KLIPP OG
PÅ GEI,iERA.LFORSAMLI1 ,4GA. DETT ER IKKE
OFFFORDRI1,4(; DET ER
POT,ITISK
En s r m jobeer med DIZS
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mars vil føloende kurs bli arrangert:
•
•
Kurs F: KOMMUNISTISK FILOSOFI fortsetter 6/343/3,20)3, 27/3
Kurs G: DISKUSJONSMØTE OM POSITIVISMEN 4/3 .
Kurs171; Fagj4g fl ku22/3, 29/3 og 5/4.
'
Kurs F - O6 . G'erem€alt i forrige rF p og vi henviser.til,omtalen der.
Kurs
.Q(1. IDRETT 28 / 3
•
I

FAGLIG KURS
Kursavgift kr. 15,
Tidspunkt 22/3, 29/3 og 5/4, alle dager kl.. 19.00
Sted: spør lagsstyret.
Påmeldingsfrist: i ► non 11/3 over tlf. 42 62 69 (oppgi bare antall)
Antall deltakere: Maks. 3 . 'ftå hvert bedriftslag. Fagorganiserte i
boliglag må kontakte partikontoret jun evt.. deltakelse.
Følgende omner blir tatt' opp
1.dag: Arbeid og kapital -. - - J'
2.dag: Tariffoppgjør.
3.dag: Lokal faglig kamp.

J

e•r?st.trrr=1'-'n5 n7 gor t os one .
Røde Fane 2/73, om faglig politikk.
Anbefalt: .1a2x: Lønn, pris og profitt.
-"-: Lønnsarbeid og kapital
Problemstillinger til 2. Og 3. dag vil bli gjort kjent på 1.dag.

OM IDRETT
Kursavgift og sted kommer seinere.
Tidspunkt: 20/3 kl. 19.00
Alle interesserte partimedlemmer kan delta.
Saker som vil bli tatt opp:
- Hvorfor må idrettsbevegelsen bli et viktig område for kommunistisk
arbeid? Idrettens betydning for kommunistisk arbeid på jobben (bedrifsidretton), for boligpolitikken (miljøpolitikken i bostedene), og for ungdomsmiljøet og for ungdomspolitikken i det hele tatt.
Hvem kan vi forene ess med og hvem må vi slåss mot i idrettsbevegelsen?
Av bakgrunnslittorntur anbefales Røde Fane 1/73, Idrett og klasse(oktoberhefte),
3RYTNING, diskusjonsblad om idrott (fås i oktoberbokhankamp
delen) og Kontrast 4/72.

Noen punkter fra Marx-Engels-skolen i Oslo:
Skolen er interessert i å komme i kontakt med kamerater som har tenkt (løst
eller fast) på å sette i gang kurs om spesielle emner. Hvis dere har slike
tanker vil vi kunne hjelpe med planlegging m.v., forutsetningen er bare at
vi får beskjed helst 2 måneder før kurset er tenkt avholdt. M-E-skolons kontaktmann er å finne på telefon 20 63 10, 1.842.
Når det gjelder sikkerheten ved kursene vil vi igjen bo om at folk
møter uten merker, "SUF-vesker" o.l. som kan bidra til å identifisere oss.
Do som har biler må parkere et stykke unna møtelokalet.
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SSF....(forts.fra s.9
spretter fol : som har vært medlemmer i årevis opp og protesterer hoylydt.
Dette er uhort.Dette er barnolz2rdommen vår,kamerater.Hvis vi er usikre
på om en ting bor taes,spiser vi ikke middag med planer om å ta det under plenum,
itlen vi spar om det skal foreslås.
Dette forte til kaos hvr IlLere stemte i hytt og vt.r,der den ene
kjente kameraten_foreslo og den andre avviste.Det oppsto flere sentra.Trenger
partimedlemmer fraksjonering for å vite at de ikke skal forholde seg slik?
Var det slik at ledelsen undervurderte kameratene når dat
jelder å ha dispå -t----Tneltb--?Def—s'er--- slik utmen vi hadde ingen grunn tilA_forberede
oss på at våre egne folk skulle lage kaos.
Selv om denne lange oppsummeringa er et resultat av en :diskusjon,
er det store muligheter for at den ikke er god . nok.Jeg oppfordrer folk på
det alvorli ste til å ta opp ueninhoter eller saker som kanskje ikke er
tatt med her.Dessuten er det store muligheter for at mange fremdeles er
uenig i opprettelsen av-SSF,og selv om det er skjedd, er det ingen grunn
til å la motsigelser ligge.
l
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