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LEER
"BOIKOTT~
•

De fleste er nå ferdige red ferien og
burde være i full gang r:.ed høstens
politiske oppgaver. Men til tross for
at det fintes hundrevis cv uthvilte
kornr : twister og progressive i byen,
blåser det Cl] heller laber bris, både
i y algkar pen og i mobiliseringa til ce
2nd-imperialistiske merkedagene 21/8
og :1/9.
I løpet av våren og ser .r..er•n har vi
vært i gjennom* div ,:rsc valgdiskusjoner,
seinest på somr-erleiren • blei de aktuelle motsigelsene rundt dette spørsu.ålet tatt opp og diskutert forholdsvis
grundig. At de ikke blei lest, er tydelig ri': er: ser det lave tempoet i xal.gkz:r. !pen fcr tida.
Nå sk: 1 jeg ikke svartr,:ale, for det
•
både
tar sjelsagt ei viss tid å samle
lrga og RV-gruppene etter ferien, men
jeg våger uansett å påstå at det finnes
store ule ste r.-:otsigelser i valgkampen.

For det første er det mange som star
hardt på at valgkarpen er av liten interesse for kommunister og progressive. At vi egentlig burde boikotte for
ikke å styrke de parlamentariske illusjon•ne i klassen, men når vi først har
vedtatt å stille, kan vi ihvertfz.11 boikotte mest ntulg ved å la være å
kjempe for å fa mest mulig stemrner.
Foreløpig har disse kan:eretene ikke
skjønt at den beste måten å avsløre
tyrannfjeset bak c:en demokratiske raska,
er å gjere det innenfra. Sa•renlikn med
LO-kengressen og tenk dere RV på tinget'. Uten å gå til grove angrep på ytriegsfriheten, vil det være umulig for
borgerne å avholde stortirgsmøter som
er hen,r;:elige for folk. RV vil hale
all tilgjengelig råttenskap fram i lyset.
Standpunktet at ' i må boikotte valget, er i slekt med standpi:i ktet n:ot at
komrunister skal n-k:tien• verneplikta si
i det borgerlige r ilita,rapparaet.
Jeg vil bare n:iene On . Ti .1...
som.
sle,rtd i forsvaretn fra innsida bedre enn
vi kunne drømme om, dersom. vi let vare
å gå ien i milits ret.

BILDET: 14 av Bys 19 farstekandidater og en annenkandidat mettes til vaigkampkonferanse I helga.
Slåss for disse i valgkampen — se for 'ivrig midtsidene. (Foto: Klassekampen)
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STEMMER'
At vi har små sjanser til å få. mandat
i år, skal ikke forhindre at.vi legger
stor vekt på å få stemmer. Et annet
mål med den revolusjonwre valgkampen,
er nemlig å rive flest mulig vekk fra
de borgerlige arbeiderpartiene og over
til oss. Hvordan kan vi klare dette i
et valg på en annen måte enn ved å overbevise folk om at de må sh..tte å stemme
på DNA, SV dg "NKP", og stemme på
RV i stedet?
Kamerater som mener at sternmene.:-til folk
ikke er noe å trakte etter, ser ikke at det
går an å støtte den revolusjonwre bevegelsen på flere niåer. Vi skal bruke valgkarr:per til å rekruttere folk, og det er både bra
og riktig. Men vi enskur også støtte fra
folk som ikke kjenner alle sider av vår politikk, og som ikke er enige med oss i alt.
A stemme på oss kan være det første skrittet disse folka. tar i riktig retning, og mange
av den vil vi kanskje kunne rekruttere alt
om noen måneder.

— Bruk fantasien og finn på nye metoder for å selge Klassekampen. Her har noen tatt med seg trekkspillet og sangstemmen på stand på Grønlands torg i Oslo.

METODER
Målsettinga med valgkampen er altså å få
flest mulig til å stemme Rød Valgallianse.
Hvilke metoder skal vi ta i bruk for å nå
dette målet? På den ene sida ønsker vi å nå
bredt ut, og på den andre sik ønsker vi å.
diskutere grundig med folk for å fjerne det
som hirdrer dem i å stemme RV. Dette betyr at vi må legge vekt på massepropagandaen, stands, fabrikkutdelinger, plakater o.l.
Sarrtic.ig er, som alltid ellers, grundige
diskusjoner mann til rann f . oveclmetocien for
å lese motsigelsene til folk. Vi må gå på
husbesøk, og i tillegg kan vi arrangere husmøter, der vi inviterer arbeidskamerater,
naboer og en representant for-PV, hjem til
oss for å diskutere RV sin politikk.
Vi skal rive folk laus fra de borgerlige
partiene, og vi må derfor legge: stor vekt på
å avsløre gen arbeiderfiendtlige politikken
deres. Tidligere blei det lansert en ide om
å plage andre partiers stands og møter fer
å vise tydelig hva disse står for. Dette synes de fleste , er litt for tøft, og vi har få
erfaringer med det. Der vi har forsøkt, har
vi imidlertid hatt stort hell (Tenk på Kr .fmøtet i Bergen, der dobbeltmoralen og kvinneforakten blei trukket frau. i lyset.).
Nøkkelen til framgang er skolering, at
vi skaffer oss kjennskap til vår egen og andre partier sin politikk. Vet er bare uvitenhet som får oss til å frykte borgerlige politikere, og uvitenhet finnes det botemidler
mot.

RØD VALGALLIANSE
AV AKINITA) OG UAVHENGIGE SOSIALISTER

"SMAL"
Den andre feilaktige strømnirgen i valgkampen, hevder at RV er en "smal front",
ja, i virkeligheten bare et dekknavn for
AKP. Og det er klart at dersom vi ikke legger oss i selen for å mobilisere folk til å
stemme RV, så vil vi sjel sørge for at fronten blir "smal". Programmet til RV er av
slik karakter, at det samsvarer med interessene til hele arbeiderklassen og alle dens
allierte. Ori dette skal gi opphav til en brei
eller "smal" front, er opp til oss og de partilause aktivistene å bestemme.

FORAN
STORTINGSVALGET
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RV- GRUPPENE
Skal vi gå mann av huse for å mobilisere
alle vi kjenner til å stemme RV? Ja, det
skal vi, men vi må ikke blåse verken i planlegginga eller i de mer usikre aktivistene
som ikke helt ter gå til folk på egenhånd.
I det hele tatt - vi må mobilisere RV-gruppene, og drive aktiviteten var gjenhon dem.
Det er ingen ting i vegen for at vi opererer flere samwen, satt opp imot at
enkelte aktivister kan risikere å bli
sittende hjemr . e., så er det utmerka å
gå to og to på husbesøk.

21. AUG. + 11. SEPT_
Et annet problem son, r:elder seg
med full tyngde i disse dager, er:
Hvordan skal vi kon hivere valgkampen
med mobiliseringa til 21/8 og 11/9?
Fer L gi et kert-eg skjematisk svar,
så vil jeg si: Bruk valgkan pen til å
mobilisere til 21/8 og 11/9:
Kampen mot supermaktene er en viktig del av volgkun pen til PV, og vi må
snarest ta 21/8 og 11/9 opp til diskusjon i gruppene for å få med de partilause aktivistene. Gruppene må lage
swregne målsettinger for hven de skal
mobilisere til demonstrasjonene og
samle inn underskrifter til 21/8- annonsene. Hvis hver RV-gruppe
setter seg son•
å avholde en 21/8cg en 11/9-stand hver, så er vi godt
igang r.ed markerirgene.
I fjor oppsurr erte vi at det hadde
eksistert ei lirje som ikke brydde seg
sarlig om folk gikk i toget, bare de
skreiv under på underskriftslista og
betalte 10 kroner. Vi samle irn
11 300 underskrifter i fjor, cg 1,i
skal samle inn enda flere i å ..r. Men vi
må aldri glemme at det ∎iktigste er å
få fell: i toget, og r i rå bruke underskriftslista som et hjelpemiddel i mobiliseringa, ikke son: et mål i seg sjøl.
Oppgavene i røst gir oss: ei utmerka
anlednir g til å vise at vi kan stå på to
Leir. Hovedsaken må vare å planlegge
nøye og trekke de partilause revolisjomre aktivt med i arbeidet.

SOVJET UT AV

TSJEKKO~
SLOVAKIA
DEMONSTRASJON

MOT
9 ÅRS OKKUPASJON
21. AUGUST

MASSE
KONFERANSE R
Meninga med denne znrtikkel •r er
skulle igang valgkarpen etler
ferien. Erfarirg viser in:idlertid, at
det skr'evre ord ikke er nok aleine.
holdt tre masse konDerfor vil det
feranser med gruppediskusjoner i
august, to for voksne og ei for ungdom.
Iler ber alle aktivister stille. Partikameratene må gå i spissen ved å Kaste
fulltallig og oppfordre alle partilause
revolnsjonwre til å bli med. Følg ned
i Kl: ou det kor k •ete innholeet.
K arr erater, valginnspurten rizerr.er
seg. I denne fasen blir det avgjort hvor
stor del av klassen som vil gå til revisjonistene og sesialc.emokratene, og
hvor mange som vil gå til oss.
Mobiliser RV-gruppene til å
skaffe range stemmer:
Fram for slagkraftige demonstrasjoner 21/8 og 11/9i
Fram for en seierrik valgkarp:
Valgansvarlig.

FRAM FOR EN SEIERRIK VALGKAMP!
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NRK lar gitt RV
sjonære får innskrenka: ytringsfriheten, og
vi har ikke hatt den holcnirga at dette er
et hårreisende overgrep som vi rrå slå
tilbake. Likevel, etter våre små anstrengelser, har vi begynt å se resultater.
Oppmuntra av dette, må vi trappe opp
kampanja. Vi rrå fortsette å ta opp saka,
i klubber og foreninger og samle inn underskrifter. Og NR'.: Vi må ikke sitte
på underskriftene, men rapportere kontinuerlig til R V-kcntoret slik at det til
enhver tid går an å ha oversikten over
karnpanjas gang. Videre skal vi n:arkere
oss overfor NRK ved enhver anledning.
Når det er telefonprograrnmer, er det alles
ansvar å ringe NRK for å stille partiene
spørsmål om hvordan de stiller seg til
utelukkinga av RV. I tillegg skal vi arrangere stadige punktr:arkerirger under
TV-sendirgene, og sist, men ikke minst,
vi skal lage et stort demonstrasjonstog
torsdag 18. august, som vi mobiliserer
til.
Vi ser at det nytter å slåss, men vi
tar ikke til takke, med smuler. Vi skal
trappe opp NRK-kampanja, og vi gir oss
ikke før RV har eie samme rettighetene
som de andre partiene.
Marius

Kampanje for å få RV med i valgprogrammene i NRK har nådd sin første seier.
RV får 20 minutters sendetid i radio og TV.
NRK -ledelsen fikk se at utelukkelsen av
RV fra NRK vakte avsky i vide kretser,
da protestene strømmet inn både fra enkeltpersoner, fagforeninger og andre
organisasjoner.
På den ene sida er det en seier at vi får
delta i to programmer, og på den andre
sida er det et forsøk fra borgerskapet
på å slenge til oss et bein slik at det
skal få fred. Men vi skal ikke gi oss.'
Kravet vårt er at RV skal få full
likestilling med andre partier. Vi skal
ha anledning til å legge fram politikker
i "Partiene svarer", i rartilederdebatten,
og i andre valgprogrammer. Vi lar oss
ikke avspise ned 40 minutter, men vi må
se dette som et resultat av at vi ikke
bøyde nakken, men reiste kampen. NRK
har gitt oss lillefingeren , men vi gir oss;
ikke før vi har hele handa.
En skulle tro at det lå mye arbeid med
fynd og klem i bak resultatet. Men det rare
er, at det gjør det ikke. Spesielt i esle.
har vi tatt altfor lett på oppgava. Vi har
nærmest sett det son naturlig at revolu-

Sduct);jemen,
Ntotstandskampen har økt en god del i Chile,
det er de revolusjonane som leder kan pen,
og de gjør framgang. De revolusjonære går
i spissen i mots_landskomiteene, og disse"
komiteene mobiliserer alt fra klare revolusjonaare til grunnplansmedlemmer i revisjcnistpartiet. Revisjonistpartiene kommer
med erklaringer i utlandet og støtter ikke
rnotstandskomiteene. Revisjonistenes
"‘,ente og se-holdning" blir mer og mer
avslørt av massene, og utviklinga viser
et hvis diktaturet fortsetter, i noen år til,
så vil de revolusjonære kunne te innflytelsen i Proletariatet ifra dem. ("PC",
Chiles "NKP" hadde før kuppet 1C0 000
medlem mer ' . )
Men det er klart at revisjonistane ikke
kommer til å vente på dette, de har nå hatt
forhandlinger med det kristelig-demokratiske partiet (Partiet til Frei, de skrek
Olr kupp under Allende) og USA on; å bytte
ut juntaen, lage en overgangsfase" med
Frei
president uten parlament, og så
etter 1 år lage valg hvor Frei ikke skal
stille. Dette er ingenting annet enn å

5

lage et "demokratisk" ansikt utad samtidig som diktaturet fortsetter. Kampvilja
til Chiles folk er stor, og Allende-tida
og dens lærdommer er ferskt i minnet.
Derfor kan USA - imperialistene umulig
kutte ned på undertrykkinga.
Det er viktig at motstandskomiteene
styrkes raskt, tette er avgjørende for
hvor store illusjoner en utbytting av juntaen ned Frei greier å spre. E r motstandskomiteene sterke, da greier de
raskt å avsløre hvor falsk "demokratiseringa" er for en stor del av folket.
Motstandskarr pen retter seg i dag
mot den ene supermakta USA. Dette
fordi det er denne son: direkte står bak
juntaen, og folket ser den klart som sin
viktigste fiende. PCR går mot begge
supermaktene, og det er klart at det som;
parti forbereder massene på at Sovjet
vil prøve å overta rollen til USA. Men
idag er det mange som: ikke ser Sovjet
som fare i Chile, og hvis motstandskern.
skulle, rette kampen mot begge supermaktene, ville, det snevre inn fronten og
svekke kamper. Mange av grunnplans-

rors. 5 12 0=•
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FFP s STUDIESPALTE: kiamaga~~
g

koler atre, L åt, cr11J,~
Cireranclerb.
FET" s studiespalte bringer denne grangen
et opplegg til et studien oteon firerbanden,
med utgangspunkt i Ertikler av den, son-. 'k i
tidligere har publisert.De sen. ikke her an-

lednirg til å te det på et note, kan bruke det
son: et cpplagg til sjølskclering - lese nriteria k-t og tenke over sporsmålz . .Benytt dette
opplegget til å fei et sjølstendig grep on denne viktige kampen.

A gile,ttnt
fire,rtrancle":

Art. til Chång Chun-C11..zo i Internasjonalen
1/76,sic'e 22-29.
Art, til Yao '....en-Yuan i Materialisten
3/75,siee 51-61.

Pcrtibok:. ki:p.VII
Marx:kritikken av Gothzi-programmet ,3.avsn.
Mao:Cm den riktige bahanc'lingen ev motsigelc-g XII:(Verker
.ser i folket.:1vsn.I og II,og
i utvalg,s.318-330 og 347-350.)
Lenir,:Gppgz. v •ne til ungdorsforbundet.Bind
XI,s.217-34.
Fra ødeleggelsen av det gamle san.furn..: d stentil skapinga av det r.e.Sary:re bincl,side 94-97.
Det store initiativet.(kort utdrag i FFP)
Dessuten må alle sjølsagt studere artikkelen
on: firerbanden i Røde Fane 1-2/77.

BILDET: Soldater og offiserer fra åttende kompani 1 Folkets fri•
gjarineshier kritiserer Lin Piao.
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FRA LEN! N:

STORE INITIATIVET,
(Valda verk,b.2,s.216-245.0Versatt
fra svensk av red.)
For å kunne seire,for å kunne skape og befeste sosialismen,må proletariatet lese en dobbelt eller tosidig oppgave:For det første gjennom sin sjeloppofrende hero . :., r,e i kampen mot
kapitalen dra med seg hele niassen av arbeidende og utsugde,dra den med seg,organisere
den,lede den for å styrte borgreska.pet og
fullstendig undertrykke enhver motstand fra
dets side.For det andre lede hele massen a v
arbeidende og utsugde,og også alle småborgerlige sjikt ,inn på den nye økonomiske oppbyggingas vei ,den veien som forer' tila t det blir
skapt et nytt sosialt bånd,en ny arbeidsdisiplin,
en ny organisering av a.rbeidet,sorn forener
vitenskapens og den kapitalistis-ke teknikkens
siste erfaringer med en n-.asseomfattende SaMmenslut t ir.g av bevisste arbeidende mennesker
som. skaper en sosialistisk storprouk ,$ on.
Den andre opptrava er vanskeligere enn den
fr'rste,for den kan ikke under noen omstendigheter 1 ses gjennor et eneste heroisk slag,
men krever den nest langvarige,den mest
utrettelige,den mest påkostede heroisme i det
daglige arbeidet blant massene. Men oppgava er
også vesentligere enn den første.For til sjuende og sist kan den djupeste kraftkilden til
seirene bli sikre,og umulige og omstøte,
samfunnsmessige
vare det nyc,hoycre
produkjsonsmåten,at den kapitalistiske og
småborgerlige produksjonen erstattes med
s.231.
sosialistisk storp duksjon
"Kommunismen er en i s_ammenliknirg n ed
kapitalismen høyere arbeidsproduktivitet av

1.BetSkTning a av der. sosialistiske produksjonen.
Sett prinsipp-programmet og Lenir opp mot
Chang Chun-Ciao.Hvilken
produ
ksjonen under sosialismen?Hvilken rolle spiller den for utviklinga rrot kommunismen?
2.Hva er grunnlaget for klassekampen under
sosialismen?Disku 'er "borgerlig rett" slik Yao
Wen-Yuan bruker det i forhold til prinsippprogr.
og Marx.

frivillige,bevisste,organiserte arbeidere
som benytter seg av en utviklet teknikk .De
korrunistiske lørdagene (arbeiderne i Sovjet
blei mobilisert til å jobbe gratis på lørdager
for å styrke og fremme den sosi . lis tiske
produksjonen.Dette var etter borgerkrigene e
da produksjonen lå langt nede.Fartiet og
ungdomsforbundet gikk i spissen.Ped.)er
uvanlig verdifulle son: den faktiske begynnelsen til kommunismen ,ogC.WITC -er noe meget
sjeldent,for vi tefirner ess på et nivå da
"bare de første skrittene tas til overganger:
fra kapitalismen til kommlinis.,men"(son..
det helt riktig heter i partiprogrammet vårt.)
Kcmrunismen begynner der enkle arbeidere
viser en sjøliTpofring og en omsorg som
overvinner alt for å høyne arbeidsproduktiviteten.For å beskytte hvert pud (russ.måleenhet)korn,kull,jern ,
og andre produkter som ikke deles ut til
de arbeidende personlig og deres "nærmeste" ,men til de "fjernere",dvs.samfl nnet som helhet,tital s oghundretalls
millioner mennesker,sonr til en begynnelse
forente seg til en sosialistisk st t,og derettertil en union av sovjetrepublikker....
svulstige fraser,rrere enkelt,
dagli dags omsorg for hvert pud ko•n,hvert
pud kull ,mere omsorg for et disse for den
sultende arbeideren og bonden kledd i
filler så nødvendige pud korn og pud kull
bringe fram,ikke med forretningsmetoder ,
ikke på kapitalistisk vis,rnen gjennom
bevisst,frivillig,oppcfrande heroisk
arbeid av-enkle arbeidende mennesker,
slike som gruvearbeiderne og jernbanearbeiderne ved Moskva-Kazanbanan
s.236-237.

3.Assen foregi r underkuinga av borgerskapet
under sosialismen?Sett Mao og prinsippprogr.
opp n ot Chang Chun-Chiao.
FFI'-red, ber om å få referater og kommentarer
fra de som gjennomfører dette,enten det er som:
sjølstudier eller som. studiemøter.Gjerne innlegg til FFP og'

r

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

STUDIESPALTA:
REVOLUSJONÆRT FAGFORENINGSARBE ID

OG TARIFFOPPGJØRET -78.

For et vi skal nå breit ut i vårt faglige,
arbeid Ler
pl_anlegging et
nokkclerd. Plan er ogs viktig for a kunne oppsi= c:re og korrigre feil rrTrtieliere.
"Når vi setter opp planer, behandler saker
eller tenker over problemer, må vi gå ut
fra det faktum at Kira har en befolknirg på
600 milkir er mennesker, og vi må aldri
glenrf,e det. Hvorfor legger vi xekt på
dette? Er det mulig at det finnes noen som
ennå ikke er oppmerksom på et vi har en befolkning på 600 militner mennesker? Jo da,
alle veit det, men når det kommer til ,-Idet
er det noen som glen-rer det helt cg handler
som orri, de mente et jo fz.nrre mennesker, jo
mindre krets, je bedm. De son har denne
krets"- mentaliteten, går imot den
tanken å sette alle positive faktorer i sving,
å komne overens med alle det går an å komme overens med, og å gjere elt som er mulig
for å vende negative faktorer om til positive,
for å tjene den store saken å bygge- et sosialistisk st:m funn." (Mao: Skr. i utv. s.338)
Før vi kan legge planer må vi altså vite hvem
vi planlegger fer eg hva som er målet med
planlegginga. Dersom vi ikke gjer dette,
ender vi ofte opp med å legge pla ner for oss
sjøl og våre nærmeste oa vi tår lite hensyn
til de breie lag av massene.

En forittsetnir g for at vi skal kunne le
planer er at vi b::r undersøkt prob en ene.
"Har du et problem du ikke kan løse? Nåvel,
gå ned og undersøk de nåsva rende fakta og
dets forhistorie; Når du rar undersøkt problemet grundig, vil du viielivordan det skal
løses. Man korner alltid [ran: til slItninger
etter en undersøkelse, og ikke før. Bare
en clutTskalle bryr hjernen sin aleine eller
sammen red en gruppe for å "finne en løsning"
eller få "fram en ide" uten først å ha foretatt
noen undersøkelser. Det må understrekes

at dette umulig kan føre til noen effektiv løsning eller gode ideer. M.a.o., han kon mer
uungåelig L
til c-n feilaktig løsning eller
en feilaktig ide." (Mao: Skr . i utv. s. 30)

Å ivareta og rc•ise massenes daglige behov
og kampsaker er en forntsetnirgior å kunne
driv e revolusjom!rt fagforeningsarbeid.
"Ken vi lykkes i å slå fienden derson. vi
bare mobiliserer folket til å fortsette krigen og ikke gjøre noe annet? Selvsagt
ikke. Hvis vi vil virne, må vi gjøre en
må lede bøndenes kur:;p
god del mer.
for jord og fordele jord til dem, høyne
arbeidsentusiasren deres og øke jordbruksproduksjonen, verne om arbeidera
nes interesser, opprette ko-cpertiver,"
utvikle handelen med området utenfor og
løse de problemene som massene står overfor - mat, husrom crik klar, brensel, ris ,
matolje og salt, sykdom og hygiene, og
ekteskap. Kort sagt alle de praktiske
prohlen ene i massenes daglige lix bør
ha krav på vår oppmerksomhet. Hvis
vi tar oss av disse problemsntne , løser
den: og tilfredsstiller massenes behov,
blir vi virkelige organisatorer ev massenes velferd, og de vil sikkert og visst
samle seg on oss og gi oss sir: varme
støtte. Kamerater, vil vi ca være i stand
til å a den, til å reise seg for å ta del i
den revolusjona,re krigen? Ja, visst
(Mao: Skr'. i Utv. s. 38)
vil vi det."
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Vi må avvise snever økonomistisk tankegang og drive med allsidige politiske
avsløringer.
"Derfor er det slik at hvor mye vi enn
prøver å gi den økonomiske kampen sjøl
en politisk karakter, vil vi aldri bli i
stand til utvikle den politiske bevisstheten til arbeiderne ( til det nivå den
sosialdemokratiske bevegelse har) ved
å holde oss innafor ramma med økonomisk
kamp, for den ramma er for snever."
(Lenin: Hva må gjøres s. 91)
"Vi sosialdemokrater vil organisere
disse landsomfattende avsløringene og
alle spørsmål som blir reist gjennom
agitasjonen vil bli forklart i en gjennomført sosialdemokratisk ånd, uten noen
innrømmelser til forvrengningene av
marxismen, enten de er overlagte eller
uoverlagte. Den alsidige politiske agitasjonen kommer til bli ført av et parti
son; sann ler ei en udelelig helhet angrepet
på regjeringa i hele folkets navn, den
revolusjonære opplæringa av proletariatet og sikringa av dets politiske sjølstendighet, rettleiinga av den økonomiske kampen til arbeiderklassen og utnyttirga av alle de spontane konfliktene son:
oppstår niollen proletariatet og utbytterne
og driver et økende antall fra proletariatet over til leiren 'vår."
(Lenin: Hva må gjøres s. 102-103)
"For det første. Ei allmenn øknirg
av lønnsnivået vil føre til et fall i den
a..lmenne profittraten, men stort sett
ilke virke inn på vareprisene.
For det andre. Den almenne tendens i den
kapitalistiske produksjonen er ikke å heve,
men å senke det gjennomsnittlige lønnsnivået.
For det tredje. Fagforeninger gjør godt
arbeid som sentre for motstand mot overgrep
fra kapitalen. De svikter delvis når de bruker makta si uklokt. De svikter helt når de
begrenser seg til geriljakrig mot virkningene av det bestående systemet, i stedet for

samtidig å prøve å forandre det, i stedet
for å bruke de organiserte kreftene sine
som en hevstang for den endelige frigjøringa
ev arbeiderklassen, det vil si den endelige
avskaffinga av lønnssystemet."
(Marx: Lønn, pris og profitt)
Spørsmål til diskusjon:
Diskuter viktigheten av planlegging for
å vite hvem vi innretter oss på, for å
tendenser og korkunne oppsi unn
rigere feil, og for å kunne sette i verk
høvelige tiltak. Vurder kritisk deres
egen erfaring med planlegging.
Dis kuter påstanden ormat det å ivareta massenes daglige behov er en forutsetnirg for å kunne mobilisere dem
kampen for den sosialistiske revolusjon.
Diskuter egne erfaringer med kampen
for massenes velferd. Bruk eksempler
fra ':orrige årsmøte i foreninga og fra
'1 .1 lokale kampen på arbeidsplassene._
Diskuter påstanden om at ei linje for
bare å ta utgangspunkt i økonomisk kamp
i.kkeer ei lir je for seier i den økonomiske
tampen, men forverring fordi ingen øko,
rorrisk kan p kan ses uavhengig fra
•
sarfunnet for øvrig.
Vurder egen praksis kritisk red henblikk
på økonornistisk e feil.
Studier:
Mao: Skr. i Utv.: Sørg for vassenes velferd
Feste oppmerksomhet på •
ø
metodene for arbeid.
Altomfattende planlegg.
og høvelige tiltak(s.338)
Lenin: Hva må gjøres: Arbeiderklassen som
kjempende fortropp for
demokratiet (s.90)
Marx: Heftet om Lønn, pris: og profitt.
(Utdrag i P.KF"s studiebok trinn 2)
Heftet: "Streik" Om økonomisk og politisk
kan:p."
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U sto ligg 'ra an i txwe..1~,tn,

for

LENIN SERIEN
Lenir-atx)nnementskampanjen er ei investering
vi gjer no for framtida. Vi vil ha Lenir-billiotek til mange folk av ulike slag no.Dei vil bli
svart verdfulle "ammunisjonsdepot" i mange
slags kamper, både prr ktiskc
dagskampr r
og teoretiske og politiske oppgjer med revisjonistiske straumdrag eller pextikloyv_ i:r.
Er bøkene ute no,vil vi kunne vise mange fclk
til L enis-verk frå heile• levetida hans når vi
treng det,og dei vil ha dei tilgjengelege.
Vi må og sjå i z:uga at tiel ilag gjev oss eit sjeldent høve til å spreie slik litteratur legalt i
masseomfrng.Som revolusjonwre veit vi at
marxist-leniristisk litteratur vil bli forbode
når klassekampen skjerper seg slik at borgerskapet kastar den den.okratisek har ere.

San de ser E:x Klassekampen har Oslc snart
nådd 5C% av rålsettinga,. si i Lenin-krnponjen.Dette er ikkje ncko grunn til å liggje på
latsida i denne sake
her ikkje
auka sirleg snøgt i det siste.Storparten av
abonnentene wrt verva før 1.m,i.Mange
vart verva på festen i Kcnserthuset,ein
god del ri', storrote i DNS i
De kar lei: om kampanjen i nummeret av TF
for denne månaden.Eg skal ikkje ta det
son, står der oppatt.Eg skal berre nlinne om
at serien ikkje er laga "for partiet" .1-lan er
laga som ei stendardutgåve av Lenin for
alle som vil venta kjende med det
Lenir skreiv .Defer inga n , eirir g i å slå
seg til ro med å verve den inste kretsen.Gå
aktivt på folk av ulike slag.Freist og å
spørje folk som rekner seg son revolusjonære eller sosialistar på ei eller anna vis,
men som ikkje stør oss dir ekte .Det er viktig å få røynsler for kven vi kar nå r ed dette rbeidet.F1Lgs på at Lenin-serien ikkje er
eit eineståande tiltak.Forlaget Oktober kjem
til å gje ut slike "Verk i. utval" av alle klassikarane i åra framover.

rs .

Gjer opp s ed sjølgod sekteriser- i innsatsen for
kar: panjen.Ta opp spørsmålet om Lenin-abonnement overalt der høvet byr seg. Legt opp konkrete planar med denne kampanjen so•. i alt
anna arbeid.
O.F.

1
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DEBATTINNFLYTELSEN FRA
ARBEIDERARISTOKRATI ETET INDRE GRUNNLAG FOR
HØYRE AVVIKET.

Stxtr ,fra. V ici cr

I innlegget mitt i desember -TF ogFl-P tok jeg feil i hovedpunktet at
innflytelsen fra arbeideraristokratiet
utafor partiet bare var et ytre vilkår
for høyreavviket. I tillegg ga innlegget uttrykk for mistillit til ledelsen på
alle nivåer. Derfor . var det i hovedsak
et feilaktig og skadelig innlegg som bidro til å tildekke motsigelsene i stedet
for å stille dem skarpt for å løse dexi.
Hva er i:-.dre grunnlag og hva er ytre
Jeger enig i forholdet mel,l'). ytre press
og indre grunnlag slik Johan beskriver
det. Innflytelsen fra arbeideraristokratiet som fagligkaderen er hovedansvarlig
for er av to hovedtyper:
a) Gjennonl'egne" arbeideraristokrater
der det materiellet grunnlaget er privilegier.
l Gjennom kamerater som har bøyd av
for presset, tatt arbeideraristokratiets ideer som sine egne og forfekter
dem innad i partiet. Sjøl kamerater
som ærlig har sloss mot arbeideraristokratene på arbeidsplassen, men
blitt isolert og passivisert p.g.a.
svakheter i eget massearbeid og hets,
hører til denne kategorien enda de ikke
aktivt står for arbeideraristokratiske
ideer.
Når jeg ikke skjønte dette før en kamerat
fra DS spurte om ikke arven fra SF var
et indre grunnlag i partiet før vi tok kampen opp og utrydda den, så er det uttrykk
for en mekanisk oppfatning av forholdet
mellom ytre og indre krefter. Jeg så ikke
at når ytre krefter virker gjennom de indre,
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så forandres det indre grunnlaget i en eller
annen retning. Enten blir vi mer og mer
stålsatt og dyktige i kampen mot arbeideriristokratiet, eller vi b»k[cer under og sluter å være kommunister.
Alle borgerlige ideer, tenkemåter og retninger i partiet hører med til det indre
grunnlaget for høyreavviket på sammme
måten som manglende skolering og dårlig
klassesammensetning gjør det. Det trotskistiske avviket som er avslørt i FFP for
februar er et slikt indre grunnlag. Borgerskapet prøver alle midler for å erobre
partiet innafra, og nettopp gjennom våre
egne svakheter og feilaktige ideer kan det
komme partiet til livs.

Er påvirkninga fra arbeideraristokratiet •
en tredje indre forutsetning?
Jeg oppfatter spørsmålet slik at innflytelsen fra arbeideraristokratiet tillegges
samme eller liknende betydning som klassesammensetninga og skoleringa. Jeg
savner en vurdering av de tre forutsetningene i forhold til hverandre, og i forhold til innflytelsen fra den moderne reSamtideg er jeg klar
visjonismen
over at jeg ved å stille spørsmålet slik, kan
komme til å avlede oppmerksomheten fra
spørsmålet om arbeideraristokratiet og
kampen mot det.
Først innflytelsen fra arbEideraristokratiet i 1973 son jeg påstår i innlegget mitt
vi (burde stått jeg) ikke har materiale til
å vurdere. Ta noen av de vilc'.i .-ste avvika
slik de er oppsummert i "Teser om Høyreavviket":
Revisjonistpar tiene beteknes son' en proson.: en del
gressiv kraft, og sori-.
av venstresida. Avviket i forholc' til sosialimperialisr; en, i behancllirga av "venstre"-sekterismen, i fa.gligpolitikken, i
det antiimperialistisk• solidaritetsarbeidet,
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i propagandaen for sosialismen, i enhetsf;-eetspolitikken, i etortiegsvelgkempen 73,
oppsummeringa av EEC-kan:fig?, i klasseanalysen (hovedrotsigelsen i Norge) osv.
Sjøl ver jeg ikke faglig kader i 73, hadde
heller ikke særlig kontakt med den faglige
kaderen i partiet. Jeg har vanskelig for
å vurdere fagligkaderem ansvar for avvika
i forhold til partiet som helhet, men oppfatter innflytelsen fra arbeideraristokratiet
som stor og sort, en del av den revisjonistiske innflytelsen i partiet. Samtidig vil
jeg stille spørsmålet cm hva som var årsak
og hva som ver virkning. Var det innflytelsen fra arbeideraristokratiet på fagligka.deren son'. førte til feks. avviket cverfor
revisjeniereen og de revisjonistiske. partiene eller var det i hovedsak omvendt?
Sjølsagt var det både og, raun var ikke•
manglende skolering i m-l-m , manglende
forståelse at opportunismens karakter , av
arbeideraristokratiet ost . der belt do!-•-inerende årsaken? Var ikke nettopp dc rfer
studier ev Lenies bok ca: Kautsky og korrig•ringsbevegelsen son Sl< lanserte på solemerleirene i 75 et avgjørende trine i korrigeringa, av tvo , eenvviket?
Innflytelsen fra:erbeidereristokratiet i
STrc:d1:7Frig,c;Finz-

partiet som de tydelig hadde i 73. Likevel,
når det fa •st i nover ber 76 blir avslørt at
vi har• arbeideraristokrater i partiet, folk
som godtar privilegier og som går LO-ledelsens ærend i forbindelse med tariffoppgjøret, så viser det t p:-etiet først under
forberedelsene til det andre landsmøtet
har tatt alvorlig på spørsmålet em arbeideraristokratiet.
Innflytelsen fra arb.aristokratiet gjennom
press på den faglige kaderen oppfatter jeg
som i hovedsak noe kvalitativt nytt fra
sommeren 5, og henger nøye sammen med
kcrrigeringa overfor opportunismen og
revisjonismen, og at partiets innflytelse og
karl pene pår arbeictsplessene er betydelig
styrke. I fjor boet så jeg ikke at kampen
mot erb.z.-wietokratiet for partiet var blitt
et spørsmål ore å være eller ikke være på
arbeidsplassene. Både gjennom egne og
andre keuereters erfaringe • eg avvik er
det blitt helt klart at det å ta kampen opp
::ot innflytelsen fr< erb.aristokrzAiet i e _
vi i det
rekker ver tvingende nøelvenQ.,
hele tatt skulle ha folk: på :rbeidsplessene
til å kjøre ut partiets lir je. Derfor anser
jeg det som helt korrekt nå.r irulat telsen
fra arb. aristokratiet blir vurdert son. den
tredje feruts.etningen for høyreavviket.
Viggo

åpne innflytelsen fra arbeideraristokratiet
i partiet betydelig svekke. Folk av KalheiI:
Fiskered', type har inf .• en innflytelse i
.'..

rredler.m( re •e'. isjeniet - eg ref•rmistpartiene sem er klare antifascister og
perieliter, ville ikke bli med i
antiir,
oteterklekerrrs , n. L'erfor er denne
li ja ida.% feilaktig. Men dette vil ikke
si at ikke de revcksjonære ser faren
i revisjenier en og easielir perielb-nen.
Situs tone:n i Norge.
Norske revisjenieter støtter "vente cg
linje til revisjonistcne og reformistene. i
Chile. De sender penger til pertiledels_zene.
i utlandet sori; ' stort sett ,er revisjcnistiske,
og den største delen av pengene blir ikke,
sendt inn til Chile. De dekker over styrker
cg viktigheten til rrotstandskemiteenc, og
solidaritetsarbeidet " deres går ut på å
sverte valkor . for Chile og gjere der, som.
Hir kratta: til deres egen perepef •ont passive.
Chileakejonen er lite aktiv utenom på
topplanet, og de har få aktivister. Men innflytelsen deres blant massene er stor. Det
er mange sole, tror på deres legner on.: Solkor for Chile og em feks. Kir a .
For å overvinne revisjonistenes innflytelse i meseene P.tj: vi, so p . de rev oInsjena:re i Chile, vise stor aktivitet fer den riktige lirje. Solkem. for Chile må gå offensiv t ut med prope,gendaen sir .
Idag er det
to viktige saker son: vi kan avsløre revisjonietene på:

l 2,

Støtteetil motstendskerep•n - -;olke,rr
støtter motstendskoriteene og sender
penger direkte til Chile, dvs . støtter dert
viktigste motetendee. Chile aksjonen
støtter i erd "all reotstared", i preknis
støtter de pertipan•pene i utlandet, og de
korr.mer høyst sannsynlig til å støtte utbytting av juntaen med Frei :-or, "et tikdg skritt framover i motstanden".
Forholdet til jur:ta-ambassadør Olsen
i Norge - Solkerr. krever han: utvist
på grunn av fortida • ens i England.
Dette er et kr al, son det finnes brei
oppeletnirg on blant folk i Norge i dag,
og det er konkret noe sorg: det norske
folket kain gjøre. At tet nytter å stille
kravet et regjeriega) utvinter har , viser
det et Tyskland måtte utvise en tidligere
torturist fra Chile på grunn ev massenes
krav. Olsen blei trukket fra stillinga si.
i F_:ngland fordi srionesjearbeidet svars
ver blitt altfor kjent. Chileaksjonen
snakker bare or. boikott, de vil ikke, stille noe krev om utvi.nivg ev Olsen til regjeringa fordi DNA og SV er med i aksj.oner. Dc frembever at Olsen "snek"
seg inn i landet, noe st orr bare er tull
fordi UD har godkjent hane Chilenere
stiller kravet on. utvier ing av C.Lserr, og
flere chilenske partier er delt på spørsmålet om ~arbeid r ed Solkor:. angående dette og endre spørsmål. Mange av
den-, er misfornøyde med Chilenksjonens
arbeid.
Dette viser riktigheten av å stille• parolen
på disse 2 sakene so p . hovedparole r.

