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s PRINSIPPER for organisering
av arbeid i
STREIKESTOTTE
KOMITEER
Streikestmttekomiteene og fagbevegelsen.
Streikestøttearbeidet pa arbeidsplassene foregår sjølsagt gjennom fagbevegNB: Om det endelige grunnlaget, se
Scrrn
KK.
Formålet med streikestøttekomiteene.
Formålet med SjK er å drive virksomhet for å støtte streieker og
aksjoner som arbeidere, bønder, fiskere
og andre arbeidende masser fører. Etter
vår mening bør det p olitiske grunnlaget
for komiteene begrenses til ai kort
minimumsplattform utfra de prinsipner.
her.
Organiseringa av komiteene.
Komiteene må ta sikte på å organisere
alle som er interessert i å støtte
opp om og arbeide aktivt etter komiteens målsetting. komiteene må ta
sikte på å organisere bredt, de må
bli en virkelig front som samler
progressive og masser og f.eks. medlemmer av andre p.,rtier som støtter
grunnlaget. Komiteene må velge et
fungerende styre, som leder komiteenes arbeid. Komiteene må ha et
eget indre liv, med diskusjoner,
planer og en sjølstendig økonomi for
komiteens drift.
Streikestøttekomiteens arbeid.
Komiteene har som formål å samle inn
penger til og spre kunnskap og informasjon om streiker og aksjoner, for

elsen. komiteene er på ingen måte noen
erstatning for fagbevegelsen og vil
derfor heller ikke ta opp fagbevegelsens
saker, som utforming av tariffkrav,ol.
har til hensikt å organisere alle
uten/"or arbeidsplassene, som ønsker å
ta del i støttearbeid for arbeidere i
kamp. Arbeidet hit har gjort til nå,
har vært helt avr. -jør nde for å vinne
seier i de kamp ene som har vært ført.

Vær på vakt mot sekterisme i dannelsen
av komiteene og i arbeidet. Komiteene er ingen fortsettelse av
gruppene. Det strider f.eks. mot
at
komiteens grunnlag
komiteen selger KK. Vi vil også
advare mot å starte diskusjoner om
marxisme kontra revisjonisme osv som
::oleri_ng :1v komi'_eens medlemmer. Gjør
dere først og, fremst bruk av klassikernes
erfaringer som støtte ved innledninger
dere holder, osv.
Det sentrale 3SK-kontoret.
Dette kontoret er et informasjonskontor., som sprer de •orskjellige
streikenes og aksjonenes løpesedler. Let gMr dessuten ut et informasjinsblad , ".land slag" som alle
komiteene bør skaffe seg.

derigjennom å styrke solidariteten i
det arbdeidende folket. •etoder!

BNBLB1,:BN: Løpesedler utgitt av AKP
spres ikke gjennom informasjonskontoret og skal heller ikke spres

stands, husbesøk, løpeseddelut4eling,
møter, innsamling av penger, mobilise-

av komiteene.
ARWJIDET

ring til demonstrasjoner osv.
KOMITEEE!

STREIK.r;STØTTE+
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hiv på mere kfal!
FOLK SOM STØTTER PARTIRP

deTta fullt ut i partiarbeidet. Dette er den beste
rosen vi kan få. Vi trur det
betyr at Røde Fane også kan
utvikle en sympatisør som er
villig til å drive klassekamp
til en som vil være med i
partiet etter noen måneder.

HAR KRAV PA SKOLi!:RINGS2ILBUD'jU HAR PLIKT TIL
A DRIV PLANBILS IGE

SJØLSTUDIR.
Kamerater, vervekemnanja til
Røde Fane går smått. Vi lia er
Då under halv p arten av det som
må inn hver uke for å nå målet
på 1000 før nyttår.

ÅSSEN SKAL VI VERVE?
Assen vi skal verve? Jo, for
det førstes Diskuter betydnings
PV bladet, diskuter hvordan
dere bruker det sjøl, hvotdan
dere bruker det overfor sympatisører. Summer onn med kritikk
og sjølkritikk viss det er
for dårlig brukt, bruk de
positive erfaringene aktivt.

Jeg regner med at dere skjønner
hvorfor kawnanja er satt i
ge.ng-i,
Vi har sett at partiet
har gjort feil de siste åra.
Den relativt dårlige forståelsen for studienes betydning
har letta muligheten for at
slike feil kunne vinne gjennom.

Ta med vervelister på møtet,
bruk dem sjøl - og bruk dem
når dere jåbber blant sympatisørene.

I korri g eringa. er studiene av
stor betydning. Uten aktive
sjølstudier framover, vil
vi komme til å mangle et
skikkelig grunnlag å korrigere etter. Det kan bli
overflatekorrigering, uten
dbup forståelse for rett og
galt, for strategi og taktikk.

Her er det lurt å ha med seg et
nummer av bldet - vise hva
slags blad det er, og argumentere hardt for at det er
nødvendig med sjølstudier, at
en ikke kommer så helvetes
langt med bare vilje til å
lage revolusjon, men mt
vilja må styres av teori.

Røde Fane har satt se[- som
op p gave å være et lokomotiv
for å drive fram mer studier.
Bli med i toget - tegn
abonnement sjøl. åg - få med
sympatisører og folk du
diskuterer mye med ellers
også.

Bruk gjerne gruppeabonnementscirdninga om det gjør sikkerheten bedre. Det er best a
ikke tegne så veldig mange
i hver grup p e, spre det
heller på lene adresser.
Ikke soml med å sende inn
nye abonnementer. Gjør f.eks.
slik: Send inn melding om to
nye abonnmenter på et gruppeabonnement som er i gang.

Bladet er kankkje ikke like
lettlest som ei cowboybok. Men det er populært,
det er retta inn på de behova
klassebevisste.arbeider har
for opplysning. Jeg har
snakka med nye kamerater
som sier Røde Fane har vært
den hjelpa de tren gte for
å komme på et bra. nivå raskt,

Op p rett et grup p eabonnement til,
og send inn nye abonnenter på
denne adressa etterhvert.

4

Noen steder vil enkeltabonnementer være å foretrekke. Diskuter dette konkreta

eitk. ste)
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•
Mye politiske mål
stiller nye (økonomiske krav
Partiets inntekter er i all hovedsak
kontingent, gaver Og innsamlinger av
ulike slag. Men kjerna i inntektene
er kontingenten - ut fra det vi med
sikkerhet vet kommer inn hvert kvartal, kan vi planlegge det videre politiske arbeidet.
Det )gjdres mye bra økonomisk arbeid
avdelingene,spesielt må vi igjen
trekke fram siste rotasjonskampanje,
som viste et langt sprang framover.

Vi ønsker ,:erf(•r et avdelingsstyrets
kasserer undersøker med hver enkelt
c•'n i 'onti-

om ruli g hetene for
gent.

••;ange forhold. sp'ller inn, te Personer
med sa • me i r ntekt lan ha vit forskjellig
lig økonomi, avhen g ig av f.eks. huslei

i

o

g familieforhold.
etoden fn

mente heve kontigenten

Men, vi kommunister kan ikke ikke
slå oss til ro med at vi gjdr et
relativt bra arbeid. Det vil bety
stagansjor og etter en tid tilbakegang. Vi må hele tiden gL i spissen for å lede og utvile arbeidet
til nye niver.

amp ;13d1 e.en
vavre diskusjon
enkelte. “elst bor slike diskusjoner

Det betyr fo:.. økonomien at når vi
setter o ses nye politiske mcil, må
vi også sikre at vi har en dkonomi
som gjdr oss i st,hd til å gjennomfdre de oppgavene vi setter oss.

ta finne ru!ter
delim-ssi ,.• ret i.
gjennomføre diskns : oner m å. Penne
debatten ru: i!. !“: frekke i i anec'rag,

Vi veit

t. de

feregi`avdelir,smøter/stedslagsmøte
ren pgrl. te l t motenl,,,n kan (ette være
vanskelig. Pelt e mf, n i lze l indre av-

er - , ange ,)artilam-

vi ønsker

se resultater allerede i

4.kvartal.

end irnlef , r,til V: , 1 › om

diskusjonen.

mrater som 1 , an betale mer enn øverste sats i kontigent.

Psjou

(40E

HVilj SKAL VI SPei,f,:c;?

Bort med rlt romnel
byrkrati!
Co„ Rede 2n.e er et
mrtl på hvor djunt korrir'orina
r y hovrofela »-r11

Snør dee sjøl og dine nærmeste
krmerater først. (Dersom dere
abonrenerer, spør hvotdan
dere bruker bladet!)

lo(y) NY,

Spø aktivister fra valgkarpen,
aktiviter i kvinnekampen,
snør folk som har reagert
skarp t mot suspensjonene,
snør streikestøtteaktivister.
Gå pa,, -,T2:umenter. Bevegel!-3en
tre=r mange skolerte folk,
i og utafor partiet. Det er
båre sånn den kan bli
motstandsdyktig og kampdyktir1

RASK2:
(Verve l.ister er tr ykt. Har du
fått noerm? GA DA ledelsen på
ditt sted om du ikke h°r dem.)
0.F, ;or
RØDE PAN,
redPksjon,
distribusjon.

5
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• vervekampanjen
erfaringer fra et bedriftslag
Det er blitt oppsummert at en

ord et omland av klart kampinnstillte

fastere tilknytning til arbeider-

arbeidere, men vi beveget dem ikke et

klassen og dens kamp er en nødven-

skritt nærmere kommunistiske ider og

dighet, Vi har som målsetting å stille

partimedlemsskap gjennom denne perioden

arbeiderklassen i ledelsen på alle ni-

(1-2 år).

våer i partiet, og innrette partiets

- Nå skal det heller ikke underslås

arbeid på arbeiderklassens kamp. En

at vi også i det rent faglige arbeidet

kraftig styrking av studiearbeidet og

gjorde grove høyrefeil. Bl.a. ofret vi

større rekruttering av arbeidsfolk er

mye tid på diplomati med ledende "vens-

en forutsetning for å nå denne målset.
tinga, og en vervekampanje er derfor

av å mobilisere massene. 'Jette hindret

tre"-SVere, og forstod ikke betydningen

vedtatt som partiets hovedoppgave i

oss naturligvis i å komme i kontakt med

høst,

dem og utvikle nye kampinnstilte arbeidere, Vi økte ikke omlandet vårt,
Skal vi kunne utvikle et godt re-

og dem vi hadde klarte vi ikke å utvikle noe særlig.

krutteringsarbeid må vi stadig foreta
sammenfatning av de erfaringene vi har,
Det er derfor av stor betydning at

I dag har vi gående mange studie-

alle kamerater som arbeider i indu-

sirkler hvor mange av disse folka del-

strien legger fram sine erfaringer, og

tar. Når vi spør dem om hvordan de be-

at vi i FFP, TF og andre partiorganer

traktet oss for f.eks, et halvt år si-

får en kontinuerlig diskusjon om disse

den, får vi gjerne til svar: - "Vi så

tingene i tida frampver.

ikke noen forskjell på dere og sV.

Her er noen av erfaringene fra en

Hva er så årsaken til at situa-

større industribedrift i Oslo, der jeg

si onen har forandret seg?

arbeider:

Utviklinga av klassekampen den
siste tida, og partiets kamp mot høyre

Vi har i lengre tid begått feil

presser oss til å ta forholdet vårt

av syndikalistisk type i arbeidet vårt ,
med bakgrunn i de høyretendenser hele

vi begynner å forstå Lenins ord om de

partiet har lidd under. Dette har sjøl-

borgerlige arbeiderpartiene:

sagt også gitt seg utslag i dårlig

til SV og DNA opp til ny vurdering, og

"Det revolusjonære sosialdemokratis seier i verdensmålestokk er
absolutt uunngåelig, men den kommer
og vil komme, foregår og vil foregå
utelukkende mot dere, den vil bli en
seier over dere."

rekrutteringsarbeid.
Grovt sagt er det slik at vi i
hele denne tida har ofret den kommunistiske propagandaen for liten opp-

merksomhet. Vårt arbeid har i stor utstrekning bestått i agitasjon på rene
fagforeningssaker. Gjennom dette knyttet vi kontakt med en god del arbeidskamerater som støttet oss og stemte med
oss i sak etter sak. Vi fikk med andre

6

"Faktum er at 'borgerlige arbeiderpartier' som politiske foreteelser
alt er oppstått i alle de framskredne
kapitalistiske land, og hvis det ikke
blir ført en besluttsom og skånselsløs kamp over hele linjen mot disse
partiene - så kan det verken være tale om noen kamp mot imperialismen
eller om marxisme eller sosialistisk
arbeiderbevegelse."
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-->
Vi må

med andre ord kjempe for å

vært god nok. "dette kan vi da"- og

avsløre revisjonistene og arbeider-

"dette går på rutina"- innstillingen

aristokratene, og det kan vi bare

er til en viss grad ute og går. Den

gjøre ved å holde fram et skikkelig

representerer bl.a. en undervurdering

revolusjonert alternativ for mas-

av vårt eget behov for å studere, og

sene

mangel på ansvar for å rekruttere
kommunistiske medlemmer.

Vi begynte nølende i starten,

For det andre må vi være oppmerksom

etter hvert mer offetsivt, å snakke

på den faren entusiasmen for fram-

om væpna revolusjon, proletariatets

gangen fører med seg: vi er glade

diktatur, om nødvendigheten av å

og fornøyde over å ha utviklet arbeids

ha et sterkt kommunistisk parti osv.

kamerater så langt som i. delta aktivt

Vi reiste hjem til folk og diskuterte

på studiesirkel. Samtidig er vi sjøl-

i timevis on Lampen mot klassefor-

sagt redd for tilbakegang i arbeidet.

ræderene, or om nødvendigheten av
å studere osv.. 0 g vi skapte entus-

Dette kan gi seg uttrykk i redsel for
kamp, - og Linskje spesielt redsel for

iasme for å delta i studiesirkler.

kampen for å ff, dem til å søke med-

'''aturligvir var det ilke sånn at

lemsskap i partiet. Hvis vi ikke er
, i o

folka øyeblikkelig kasta seg

nå

ideen og maste on h bli partimedlemmer. Vi måtte ta kamp med d'2m.
vi tok den kampen vi hadde unnlatt
å ta i lang tid, og det viste seg
at kampen ga resultater.
Før vi satte i gang sirklene,
diskuterte vi hvordan vi skulle
dem opp, og ble enige on at den
gamle trinn I-sirkelen ikke bare
inneholdt konkrete pol. feil,men
at den også undervurderte arbeidsfolks evne til å studere og forstå
klassikerne. Den var faktisk et
uttrykk for parolen on "parti for
vanlige folk" og innebar såvel
neglisjering av teoretiske studier
som manglende forståelse for arbeiderklassen som den eneste konsekvente
revolusjonære klassen. Det endte med
at vi tok utgangspunkt i litt forskjellige sirkler(ILU-sirkel og trinn
II), lagde de fleste spørsmåla sjøl,
og ga folka i oppgave å forberede
seg gjennom studier av stykker fra
klassikerne. Og dette har godt bra.
De ivrigste leser mer enn de er bedt
om, og kjøper på egenhånd masse tillegslitteratur.
De oppsummeringene vi foreløpig
har hatt peker på to ting:
For det første har forberedelsene fra
studieledernes side ikke bestandig

tilstrelhelig oppmerksom på dette,
kan vi risikere å bli stående igjen
med et' omland som befinner seg rå et
høyere nivå enn tidligere, men som
framleis ikke er partimedlemer.En
annen avart PV de,ne feilen,
være
overdrevent tilfrds med tingenes gang,
kan o g så o •, pstA. Satt på spissen:
"nå har vi rekruttert så mange, nå
kan vi vente noen år til neste gang..:
(Vi har sjøl forsøkt å ta tiltak mot
dette ved å organisere nye sirkler

etter hvert, sjøl or det bare er en
eller to som dll*mr).
Konklusjon: Vi har gjort framgang i
vervingsarbeidet fordi vi har blitt
dristigere med kommunistisk propaganda
markerer oss i mot de borgerlige
arbeiderpartiene og bekjemper dem, og
har begynt å føre kamp mot massenes

(,to r-ts s

)

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

hvordan
anvende
studier kcnkret
J.Stalin: Lot vuljarisering av
parole. om sjdlkritikk.

,,,rtikkelen vil jeg

I

prdve

"Det tiLldvet eit p olitisk parti

vise hvordan studier

har til sine eigne mistak er ein

kan anvendes konkret.Kritikk og

av dei viktigaste og sikraste

s15:: 1krit:kk er en viktig metode

måtar å dbmme om korleis det i

fos oss, :jorutsatt at vi j.dr
det yiti,7.Stalin:"..Sj.d1kritik

det har mot KLASSEN sin og mot

PROAKSIS o pp fyller dei pliktene

er ein særeien metode, ein

dei arbeidande IASSANE. OPENT A

bolsjevikisk metode, for å dye

VEDGÅ EIT ::ISTAK, s7!1. fast

o y•p det revolusjonære utviklings-

.-, runnane for det, analysere dei
tilhdva som fdrte til det, grundig

sinnelaget hoc styrkane til --)artiet og arbeidarkilassen i det hei
le. F.,kx sinv
sjdlvkli-

diskutere midlane for å rette på

tikk som ein metode til å styrke

alvorlig parti,...""Proletariatet

det - dette er kjennetegnet på eit

den proletariske revolusjonen."
Tar :,att

er ikkje redd for

en av ar.Likkelene

i "hva

gjdres" nr.A/ 7 T,- om
oupsummerin,,a av husleiestreika

eller hint i revolusjonen, og at
dette el. hint ikkje har lukkast.

okkw^asjonen p:, Sogn. Fdrst
vil

Alle dei revolusjonære partia som

jeg s7:-. fast at streiken ikke

til nå har gått til grunne gjorde
det av di dei VART SJOLN6GDS,ikkje

var et ned'Erla,,-:, sjUl om studentene tapte slaget - husleia ble
ikke satt ned. Streika

vedgå at ein

har lukkast storveges med dette g

makta å sjå kor dei hadde styrken
sin og var REDDE FOS; Å TALA 01ri

seinere

PAN- Men vi skal

okku pasjonen viste vegen som stud-

EIGNE

entene ITP°1 gå.

ikkje gå til Erunne,for vi er ikkje
redde for å tala om veikskapane

Men- hvcr står det om hvilke feil
som ble gjort,

son:

gjorde at stud-

våre, og vi skal lære oss å vinne

entene ikke vant? Det str ingen
ting, feila skjules: Ett

3v

i,i£k

over dei."

krit-

Så til art. som får en til å
steile:"Revolusjonære er ikkje
pyser"!Istedetfor å o p summere feila,

eriene for oss kommunister er. å
ta sjd1kritikk.(Stalin sit.Lenin:

•n•n•nnn••••n7118)",

8
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7. novem be r
Pe.
7.N0VE:r1SEB FO OK2033BRVOLUSJONEN.
I år er det 58 år sida oktoberrevolusjonen, - begynnelsen til
den fdrste sosialistiske staten.
,'. .KP(m1) i Oslo arrangerer et mdte
n5 denne .)rsdagen, et Mdte soæ tar
onn lærdommen fra den gangen o g hva

(til/0-,7)A N

På

fra jooben oe andre steder og mot
o p p i Samfundssalen,

fredag 7.nov.

kl.I9oo:

andre ikke er pyser, som c -:unexte

f3NJUEND • .„.

sl-er ml-studentene seg

kannen i dag. her om
jet, bet:
,roe-rammet for r.',3tet koemer i
Klassekamen. fs(a med kammerater

Orystet-

roper vi er ikke feige:Sit. fra art.

aleine. -jvs.: VI not rdk1:::
Det finns idc fnug g av sjdlkritikk

i

hele onpsummeringa. "StudLtene har ikke
evna å legge fram sjblkritikk, og hva

"Eindel progressive studentar har også lurt på om ikkje det å okku p ere e
er å gå for lan g t. Vi som er revolusjonære, meiner at det er helt naudsynt å ta i bruk militante kampforele,
ar dersom vi meiner noko med kampen
og krava våre. Det blir aldri noko

kan da skje med massene? Jordi det er
en feilaktig oppsummering, så. kan de
fjerne seg fra oss.
V,-2r obs, på den nye Hyrelinja, foe-kledd i "venstre!!
fraser.

p roletardiktatur innafor ramma av
Dette er en ty-ee feil noe foregår

borgarlege lover - og heller ingen

blant mane av oss, ser. 1

framgangsrik dagskamn
Var dette en revolusjonær kam p ? En

et vi ikke skal være oppurtunistisk

revolusjonær kamp har som mål å

mot annrrep o<:- feil

styrte klassediktaturet. Dette var
en ordinær interessekam p ,- innafor
Det er riktig at vi som kommunister
-ounmerinea om hvordan ml'erne fungerte som fortropp i denne streiken, kan
gjdres internt)men samtidi g må vi
se hvor vi

står. Skillelinja gikk ikke mellom
revolusjonære/ikke-revolusjonære, som
denne art. sier.en mellem de progressive massene på ddn ene sida og staten
med dens lakeier på den andre.
I denne alt. moralisererstu(Antene;
de veit ee::en, d- :jorde riktig og
snakker de revolusjo-

IOMMEL

,tning til de

men

som er riktig.
StaJin:"...v dette kan ein berre

dra

ein slutning: at utan sjUlvkritikk kan

skal gå i spissen og vise veg,(op p

nære ,- _

kritikk,

samtidig mi vi være å pne 1):! kritikk

borgerskapets klassediktatur.

stikke fingeren i jorda ,

vi

skal ta. kam p en not hdyre. Det er Preit

det ikkje bli noka skikkelig fostring
av partiet, klasen og massane, og
utan skikkelig fostrin g av partiet,
klassen og massane kan det ikkje
finnast noen bolsjevisme."
O pp fordrer kammerater til å
studere Stalins hefte, og å svare på
denne art.Eller studier tilknytta andre
saker, f.eks. Lenin i ...og renegaten
Kautsky". På denne måten kan det sette
i gang sjUlstudiene.
Rosa
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røynsler frå organisering

av ein streikestøttekcmit
Da støttearbeidet for Hammervetk-

det vi har hatt studier på er den øko-

rbeidarane kom i gang rundt 1.mai, måt-

nomiske krisa, stoff frå pol.øk.boka,

e vi starte på nytt med ein ny streike-

Lenin sin artikkel "Om streik". Vidare

tøttekomitd (SSK). Den gamle måten med

har det vore interesse for å få i gang

organisere streikestøtta berre rundt

ein form for sirkel med stoff henta frå

!kstern verksemd som stand, husvitjing

poloøk.boka. Vi har bg oppmoda medlem-

)sb. var ikkje lenger nok når det i haust

ane sjølv til å kome med framlegg om

'art fleire streiker samstundes. Parolen

høvelege studier.

led breie, permanente SSK fekk fort feste
ORGANISERING

los oss då vi på same tid diskuterte
løgrefeila i partiet.

Komitden har vi organisert i mindre
grupper, då det lett berre var nokre få

For å f;s ein permanent komitd som
:unne organisere mange og utvikle seg

som deltok i diskusjonen då vi var mange. Gruppene, som vert leia av kvart

;11 eit slagkraftig våpen for å styrke
støttearbeidet og solidariteten i klas-

sitt styremedlem, har Ng sine faste
bedrifter, roder for husvitjing, skal

sen, var det fire ting vi måtte leggje

stille folk til stand kvar laurdag osb.

vekt på: Eit leiande styre, inre demo-

Vi skiftet på med gruppemøte og komité-

kratisk liv, ei fast organisering og

møte for å styrke demokratiet og sam-

innretting på arbeidarklassen.

haldet i komitden.

INRE DEMOKRATISK LIV

INNRETTING PÅ ARBEIDARKLASSEN

Frå avdelinga har vi sett av lei-

E1R viktig sak som vi tidleg
diskuterte, var innrettinga på arbeidar-

ande kameratar og fått med dei beste
av dei som står nær oss. Styret har

klassen. Komitden må ha som målsetting

jamnleg møter der ein prøver å drive

å styrke solidariteten i klassen og

fram eit inre demokratisk liv for
komitden. Utan at komitden diskuterer

knytte band til fagrørsla utan å verte
noko alternativ til fagrørsla. I avde-

grundig dei streikane som er i gang,

linga vart denne diskusjonen Ng knytta
saman med rekrutteringspolitikken vår,

set seg inn i bakgrunn for streiken,
fylgjer med i utviklinga og legg vekt

der det var sterke tendensar til å ta

på å skolere dei aktive i komitden,

opp alle aktivistar i partiet. Samstun-

kan det vanskelig verte ein permanent

des med at vi korrigerte rekrutterings-

komitd. I motsetnad til tidlegare har

politikken vår, måtte vi bg ha ei orga-

diskusjonar, studier og skolering vor-

nésering for folk som enno ikke var

te ein viktig del av arbeidet. Noko e:

10
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kollektiv

Om å bo
En del medlemmer i AKP(m-l) bot i

en bor sammen med SV,ere, som jeg vet

kollektiv. Det kan være mange årsaker

noen gjør. Særlig aktuelt i kollektiv

til dette. Bolignød - Praktiske hensyn,
k p n dele på matlaging, vask osv. -

danna mens folk var studenter. Dersom
en skal være sikker på at disse ikke

eller folk som mener at den boformen

skal vite ting, k p n en aldri ha møter

som hører kjernefamilien til er avlegs.

hjemme, aldri få beskjed r på døra, må
ha svær lås på skuffen med interne pap-

Jeg mener at det er feilaktig at en del

irer, etc. Og hvem overholder dette?.

kamerater slår seg sammen i f.eks. et

'et hjelper lite å si at den jV,ern

svært hus i kollektiv. Det er først

jeg bor ' sammen med , er hederlig og Ok.

og fremst en fare for sikkerheten. Eks.

Hva vet en egentlig om hvem som

Flere av dem som bor der er med i for-

vanker der, kan en garantere for alle

skjellige avdelinger/utvalg, osv. Meter

som går i huset?.

holdes som regel hjemme hos folk. Etter
en tid kjenner alle m huset til hvilke
kamerater de andre jobber sammen med

Kort sagt - den dagen det er

og som regel hva de driver med. Sjøl

du spesielt utsatt dersom du bor i

om en er forsiktig med å ha møter i

kollektiv.

kollektivet, lekker slikt som regel ut

7 om gangen ?

aktuelt å internere ko:ar:unister, er
For hvorfor ikke ta

ved at beskjeder om å kontakte den og
den legges igjen, kamerater kommer på
døra, osv.

Har noen i kollektiv lyst til å svare
på dette?
"Eneboer"

Særlig risikabelt mener jeg det er når
(K4>Y1-)5/...R.
mogne for medlemsskap. Gjennom at innrettinga på arbeidarklassen har slått

kan yte komit g ane. På den andre sida
har vi vedteke i komitden vår å stø

igjennom, har det kome mange arbeidar-

dei økonomisk.

ar med i komitelen. Tilbodet om ei fast
organisering, skolering og studier sa-

Alle medlema i komitden !jetaler

man med det aktive støttearbeidet har

faste beløp kvar veke til komitelen:

frista meir enn den gamle typen SSK,

Ein fast del av dette går til kontoret,

der det einaste tilbodet var aktivistarbeidet med stands og husvitjing. hei

ein annan del går til vår eiga drift
og resten til dei streikande.

faste møta gjer det bg lettare for
usikre å leggje fram problema sine og

Gjennom ei nær tilknytting til

for å utveksle dei gode røynslene som

streikestøttekontoret ser vi bg vonet

kjem fram i arbeidet.

om at ei stor og brei, einskapleg

streikestøtterorsle kan utvikle seg
STOTT STREIKESTOTTEKONTORET

i tida som kjem.

Danninga av streikestøttekontoret
var eit stort skritt framover for
streikestøtterørsla med den hjelpa det

Streikestøtteaktivist.

//
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Valgkamp i 4 /1 2 mnd.
nødvendig?
Jeg er enig i at det var riktig å stil-

grunnlag for. Hadde det ikke tjent

le til valg i år. Jeg mener også at vi

valget like bra om vi denne tida

i all hovedsak kjørte en bra valgkamp

hadde jobba med streike-kampen og

politisk sett, sjøl om det var en del

heller seinere trukket med dem vi hadde

feilaktige utskudd på linja i Oslo.

fått kontakt med der i RV-arbeid?

(Tidligere oppsummert på allmøte i

- Hva med å kjøre intensiv valgkamp

RV i Oslo).

fra 1.august og til valget? OG
virkelig kasta alle krefter inn da?

Men jeg begynner etterhvert å tvile på

'orutsetninga hadde sjølsagt måtte

om det er nødvendig å kjøre valgkamp
i

4 måned? Avdelinga mi kliInne gjort være at noen hadde forberedt valgkampgodt på forhånd, slik at f.eks alt
1
måned. K,nskje

innsatsen sin på

propagandamateriale var ferdig. Ned

er det typisk ?

andre ord, alle ut av startgropa

Kort sagt- er det en revisjonistisk

1. august, med den poltiske linja for

feil å legge så stor vekt på valg-

valgkampen , sentrale og Oslo.:)-

kampen i TID ? Det var andre viktige

programmet diskutert internt på et

saker som kankje ble for lite prior-

tidligere tidspunkt. Og så full

itert i denne tida - Aammerverk,
f.eks.

fart frem til valget. En kan si at
vi trengte lang tid ttil å overbevise
folk om slike strtegiske saker som

Noen argumneter mot så lang valgkamp.

vi hadde i programmet, men ærlig talt,
Det» er objektivt vanskelig å
gå ut og lage valgkampgrupper

jeg tror vi hadde klart det på denne
tida, med full innsats.

allerede i mai, rett og slett fordi
massene ikke er innstilt på valg på

Kanskje har formevnen for RV,

den tida.

Sigurd.A. lyst til å kommentere
dette?

Mai og juni med valget som ekstern
hovedoppgave har derfor hos oss
vært et strev for å organisere en
massebevegelse det ikke var objektivt

I DNS

Medlem, Oslo.

DS i Oslo vil STERKT OPPFORDRE alle
som har eller kan få medlemskort og to
klipp i DNS til å stille på
GENERALFORSAMLINGA I DNS

lørdag 29/11,

IL.22...

Se artikkel om dette i forrige
nr. av FFP.

/2
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svw til supolf
Kamerat, du r eiser en viktig sak.

heten og ki'eftene vekk

3Porsmålet om forholdet til alko-

lusjonen

hol, om re staurantlivet, om beve-

-eret.

fr elsens behov kontra personlige

tonene resau=it,livet h2.usn. opp

behov mhp. økonomien og spørsmf,let

som intereser_nt or snesielle

om sikkerheten t:enger en rundig

steder blir

0E- serios behandline. 3orgerska/,et

,-.ensians

revo-

sser bor • ersLa-)et ut,Jet e n e r

,?..ionise r ': son intern(?ea-!;erkfeer.,

har •c.nee metoder og ridler de tar

o; . "in u -steer

i brutt for svekke arbeiderklassen

folk møtes (r-0:ri-Pkjelleer,),

og det kommunistiske partiet.

kjent-

kfelvet ter en stor

fore 1-ri- mot monepolkapitalen

pl ass i den borerlie literatur-

krever

historia. :n. ra:

vkenhet og disiplin av

hver enVelt kader i nartiet. De
nersonlige interessene

Usme som er

isolert til it,‘, 7eer.0 La p bor:.erskapet

under-

tj

ordnes klassens interesser.

frykte f'1•• . .Jet er den

ene sida av saka.

gjennomføre dette er vanskalig
fordi borers',,.anets massive nrosa-

Den andre sida er at det

randa konstant framhever _.ettonn

g• unnor ti]

den individuelle lykke, retter

del

o-)pmerksorheten mot suroater av

det er Jet nouvenUF r, forstå, hvis en

ulike slag os av all kraft forsøker

ønsker re, end re n

å skjule at det ka p italistisk e eam.;

nytter

funnet st,=':r i vegen for et virkelig

som du te ,'.

liv for arbeiderklassen og det .trb-

ditt en grame til. Jet er sm .'boreer-

eldende folket. Om en arbeider

lig mor. aistisk o,r sjul r-cdt. Det er

drikker se g fra sans og samling

Kristelig rolkeoart ;_s linje, for

fordi nresset fra borgersamfunnet

det -r);':, spissen.

finnes

ka" terater ')ruker en

tida si .);°, restz,urnter. OF

forhol.

Det

in. det ut-. ,lespunktet
Les L..pninga ry3 innlegget

sette

blir for sterkt, eller den radikale
intelliensiaen tyr til restaurenter

Det kanitalistiske sanfunnet utbytter

for diskutere verdens elendiehet

=; )eiderklassen gjennom den direkte

p asser det borgerska p et utmer-

nroduksjonsrrosessen og fordi borger(

ket. Alt som leder o ppmerksom-

/3

ke..5-1-€
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fordoruner og feilaktige ideer. Fram-

må stil le større krav til oss sjøl

gangen har uke wort enorm, men den

både når (le t. njelc:er aktivi te tsnivå

har vært tydelig. Vi er sjølsagt i: ke

og evne til å føre ut partiets pol i-

ferdig med kampen mot høyrefeil a,-

tikk til enda fl ere.

den har så vidt begynt, og vi lan og

Lykke til med arbeidet:
Rudolf

hit
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RODFRONT-SEIER,ELLER
HVA,KAMERATER ?
I septembernummeret av "Fram For Partiet" ble det sendt ut en
oppfordring til medlemmene i Oslo-partiet om å skaffe seg to klipp,
og være med på å sikre et nytt Rødfront-semester i DNS. Siden den
artikkelen ble skrevet , har situasjonen i valgkampen-blitt klarere,
og bildet ikke nettopp lysere.
L1TT OM KVANTITETENE
Pr. 25/10 er det solgt drøyt 1800 kort. Dette er uvanlig lite.
Våre anslag går ut på at de reaksjonære ;ar minst 500 kort, dette
er mye, sett på bakgrunn av at de ved generalforsamlinga i vår
bare fikk drøyt 250 stemmer.
Det som gjør situasjonen urovekkende, er først og fremst at den
reaksjonære mobiliseringa er for oppgående. Et eks.:På møtet 18/10,
hadde de gjennom hele borgerpressa mobilisert til storslakt sev kommunister i forbindelse med løgnkampanjen om vår linje i 1:itraarbeidet. Møtet ble et klart politisk nederlag for dem, de ble
tvunget til å dementere sine værste løgner osv. Men i motsetning
til det som har vært resultatet av slike kamper før, bie den reaksjonære blokka ikke demoralisert av nederlaget. Tverr om, på
det neste møtet stilte de igjen med flere hundre.
INNHOLDET I REAKSJONENS ANGREP.
Kloke av skade ser det ut til at de reaksjonære har lært at det
er lite å vinne på å kjøre "verdikonservativt" og "lb -_,ralt".
Profilen deres er mer åpent reaksjonær enn på lang tid, og primitiv,svart anti-kommunisme er hovedlinja deres. 1 kandidatstyret
sitter folk som er medlem av Per Danielsens nystifta "Moderat Ungdom", og politikken deres bærer tydelig preg av at de appellerer
til de bruneste elementene som foreløpig befinner seg utafor NUF.
De er f.eks. for oppsigelsene av Hammerverk-arbeiderne, mot oppsigelsene av ny-nazistene i Sporveien. Dette er saker UKEF lenge
har stått for, men det nye kandidatstyret har formulert anti-kommunismen som sin hovedlinje på en klarere måte enn tidligere.
Dessuten har de vist stor oppfinnsomnet og taktisk dyktighet i
etablere "anti-ml-fronter", hvor bl.a. AUF har spilt en veseni1ig
rolle.

HVA STÅR RØD FRONT FOR
Gjennom flere år, og i kamp mot både den åpne reaksjonen og , ulike
opportunister, har Rød Fronts linje blitt meisla ut. Ida )* er de
viktigste punktene i politikken vår kampen mot de to supermaktene,
kampen mot det nye nazist-partiet som er under oppseiing, kampen
mot Franco-fascismen - for F'?Alp og ETA, Lampen mot kriseforlik for arbeiderklassens og småbøndenes interesser i f.eks. statsbudsjettet, og kampen mot ny-McCarthyisrsen på arbeidsplassene, der
særlig Hammerverk-saka står i brennpunkt. På alle disse områdene
er det reellt en stor betydning å ha et rødt DNS. Ta Spania: Alt
samme dag henrettelsene fant stedvar det, med utgangspunkt i et
DNS-møte, mulig å mobilisere innpå 1000 anti-fascister i en militant demonstrasjon mot bøddel-ambassaden - en demonstrasjon som
fikk omfattende pressedekning. Ta Hammerverk-saka: I tillegg til
de initiativene som er tatt, vil det første lørdagsmøtet etter en
eventuellklassed.bli brukt til et mobiliserings- og solidaritetsmøte.
DET ER MED UTGANGSPUNKT I DISSE KLASSEKAMPS4KENE VI TRENGER DNS,
IKKE SOM ET INTERNT DISKUSJONSFORUM FOR STUDENTENE
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NOEN VANLIGE INNVENDINGER
"Nå må studentene greie seg sjøl, og ikke bare satse på hjelp utafra"
Det er riktig at det først og fremst er de progressive og kommunistiske studentenes oppgave å sikre DNS, og mye kan sikkert sies
om måten de har løst denne oppgaven på. Men DNS har betydning langt
utover Universitetet. Det har borgerne innsett, de bruker den lands« omfattende pressa si fullstendig hemningsløst i denne kampen, det
kan enhver som leser "Aftenposten" og "Arbeiderbladet" se. Hammerverkarbeiderne, telefonsentralmontØrene og andre kjempende grupper
har forstått det på sin måte, og veit å bruke DNS aktivt i klassekampen. Skal partimedlemmene ligge etter i denne forståelsen?
"Når det gjelder DNS blir det ropt "ulv,u1v" hvert semester, men vi
vinner jo med stor margin."
Det er en kjerne av sannhet i at den interne mobiliseringa til
DNS har vært sjablongpreget, det er så. Men viktigere en det, er at
argumenter som dette dekker over en usunn, og i praksis reaksjonær
tendens til å ta seirene på forskudd, til å undervurdere fiendens
krefter og overvurdere våre egne. Det viser en totalt manglende forståelse for hvilke klasseinteresser som står bak de reaksjonære. De
rår over nesten ubegrensa ressursser, det har vi sett før. De har-hele pressa på sin side, de er hverken plaga av mangel på penger
eller betalt arbeidskraft. Dessuten. Anti-kommunismen deres er
"tidens tegn". Kamerater på arbeidsplassene har vel ganske bittert
fått erfare at slik demagogi har gjennomslagskraft blant arbeidere.
Det er ingen grunn til å vente at vaklende lag blant studentene skal
være bedre rusta.
Troen på at vi vinner "uansett" representerer den største trusselen
mot et fortsatt rødt DNS! Lær av arbeiderklassens hundreårige kamperfaringer: Forakt fienden strategisk, ta ham dødsens alvorlig taktisk!
PA DENNE BAKGRUNN GJENTAS OPPFORDRINGA OM AT ALLE PARTI-KAMERATER
SOM HAR ANLEDNING TIL DET SKAFFER SEG TO KLIPP OG STEMMER FOR RØD
FRONT PA GENERALFORSAMLINGA 29.NOVEMBER ! SISTE FRIST FOR KJØP AV
MEDLEMSKORT ER 15. NOVEMBER.-"Klassekampen" bringer hver uke opplysninger om tema for lørdagsmøtet.
ARBEIDERKLASSENS INTERESSER SKAL FORTSATT LEDE DNS !!!

