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ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DERE
ALLE REAKSJONiERE ER PAPIRTIGRE

XI TIS LENINISTISK
ARBEIDERAVIS

NR 6
JULI

Storkapitalen rasjonaliserer bort
arbeidere Jern Met -pampene
undertrykker motstanden
Samtlige 60 arbeidere pa Larvik
Karosseri A/S ble sagt opp den 31.
mai i ar,
fordi fabrikken skal
sluttes sammen med Vestfold Bil &
Karosseri. Det er imidlertid ikke
meningen
•stoppe produksjonen i
Larvik. Men mange av de ansatte er
ikke t ilstrekkelig "prodUktive" og
eierskiftet blir behendig utnyttet
av b edriftsledelsen .til a kvitte
seg med lite effektiv og lite samarbeidsvillig arbeikraft. Og for
de 48 som fortsatt far arbeld,blir
det redusert lonn.

Arbeiderne reagerte kraftig mot
disse overgrepene fra arbeidskjopernes side, og de krevde bl.a. at
hlubbformannen og en rekke eldre
arbeidere skulle fa tilbud om
fortsatt arbeid. Pa et klubbmote
ble det foreslatt at alle ansatte
skulle le g ge ned arbeidet dersom
ikke de tolv oppsagte fikk vider(,
arbeid, Men rbo, i.derne hadde ikke
regret
med at bedriftsledelsen
hadde gode allierte. En represen-

tant for Jern & Met-ledelsen kunne
fortelle arbeiderne at bedriftsledelsen hadde alle formelle rettigheter pa sin side, og at kravene derfor bare kunne droppes.
Seinere klarte den samme forbundspampen a forpurre et mote der lokale og sentrale tillitsmenn skulle svare pa sporsmal fra arbeiderne pa Larvik KarOsseri.
Mer om Larvik Karosseri og pampones forraederi pa s. 5.

STOPP FASCISTFILMEN
«THE GREEN BERETS>) !
For kort tid sida provde kinodirektor Engh i samarbeid med det amWarner
filmselskapet
erikanske
og "liberaleren" Bjorn
Brothers
Bjornsen a vise den fascistiske
propagandafilmen"Th.e Green Berets"
pa foreninga Fri Films generalforsamling. Framvisninga skulle were
en proveklut for seinere oppsetting pa vanlige forestillinger i
Filmen
Oslo og landet forovrig.
heroiserer de amerikanske imperialistenes overfall pa Vietnam, og
prover a dekke over det faktum at
de amerikanske troppene star foran
endelig nederlag pa slagmarka.Forsoket pa a vise den var en apen
provokasjon mot det norske folkets
anti-fascistiske tradisjoner.
Borgerskapet og dets lakeier for-

sokte a forsvare visinga av filmen

a paberope seg "ytringsfriheten", som i deres munn sjolsagt
ved

bare sto for borgerskapets frihet
til a spre arbeiderfiendtlig og
De norske
reaksjonar propaganda.
arbeidere, skoleelever og studenter skar med letthet gjennom dette
roykteppet. Fagforeninger,klubber,
politiske ungdomsorganisasjoner og
andre progressive samla seg til
massiv protest mot den fascistiske
propagandafilmen. Da filmen kom
opp, stilte flere hundre ungdommer
pa gata utafor Rosenborg kino for
a demonstrere sin a y sky for den
amerikanske imperialismen og dens
Sammen med
norske handlangere.
progressive medlemmer av Fri Film
"The Green
klarte de a hindre at
Berets" blei vist.
Se midtsidene
4t7A=7te.*
—...:71.01:04-

MEN STAD - SLAGET

•

ARBEIDERNE JAGDE STREIKEBRYTERE STATEN SVARTE :VIED MILIIVERMAKT
Se siste side
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2 klipp og kommentar klipp og kommentar
SF og NKP stutter nordisk
monopolkapital
Planene om et neermere okonomisk samarbeid" i Norden gar
sin gang. Allerede 15. juli
vii toppbyrakrater fra statsapparatet i de nordiske landa
legge fram forslag til en nordisk traktat. Arsaken til at
Nordek er kommet sa i forgrunnen er sjolsagt at kapitalen ikke kan sla seg til ro
med det forelopige ayslaget
pa medlemskap i EEC. En sterk
markedsdannelse i Norden vil
dessuten styrke muligheten
til a oppna en sammenslaing
med kapitalkreftene i EEClanda seinere.

nine til Nordek!
NKP-ledelsen arrangerte i
mai en konferanse, der ogsa
de andre "kommunist"-ledere
i Norden medvirket. Resultatet var et felles kommunike
der Nordek blir stettet.

kjopere nok flyttbar arbeidskraft.
De nordiske livsforsikringsselskapene har allerede utredet kapitaletableringssporsmal under Nordek og ser
ifelge Morgenbladet's rcfcrat
fra deres kongress i Bergen
i juni, fram til "en friere
bevegelse av kapital mellom
landene".

Bade SF og NKP-ledelsen snakker sjelsagt om at de ser
Nordek som et alternativ til
EEC. Men slike talemater er i
bunn og grunn ikke annet enn
fromme ensker om at monopolkapitalen ikke skal styrke
monopolkapitalismen!

Alt dette visor oss tydelig
at Nordek i dot store og hole
er et' samarbeid mellom kapitalistklassen i de nordiske
landa, et samarbeid der statsbyrakratiet fungerer som et
Disse markedsbestrebelsenc er koordinerende redskap for
alle sprunget ut av monopolkapitalen. Men pa tross av
kapitalens behov for en sysdette har bade SF og ledelsen
tematisk sammenslaing av bei NKP, som sier see a skulle
drifter, uhemmet kapitalbeforsvare arbeidsfolks interesvegelse over landegrensene
ser, fullt ut akseptert Nordog en mer konsekvent strukekplanene!
turrasjonalisering av utkantDa saka ble behandlet i Storstroka's naringer, fiske,
tinget nylig stemte SF sammen
jordbruk og skogsdrift for a
sikre storindustriens arbeids- med borgerpartiene og DNA,
for et prinsippforslag fra
Trygve Bratteli om tilslut-

Den eneste form for nordisk
samarbeid som arbeidsfolk
kan akseptere er den nordiske
arbeiderklassens felles kamp
mot monopolkapitalen i Norge,
Sverige, Danmark og Finland.
Men i denne kampen har bade
SF og NKP vist seg a v&re ubrukelige. Bare et virkelig
kommunistisk arbeiderparti
kan lode arbeiderklassen i
kampen mot monopolkapital og
opportunistisk
samarbeidso
politikk.

Opportunistene hestehandler
om velgere
Det blei ikke noe av det organiserte Larsens handgangne mann i Bergen,
valgsamarbeidet mellom opportun- BjOrn Gullachsen.
istene som leder SF og NKP. Jun- Ved forrige stortingsvalg trakk RTLtaen i SF, med Berge Furre i spis- gjengen lista i Bergen til fordel for
DNA; denne gangen a
har innga
de funnet det
son Pant det ikke opportunt
noe slikt samarbeid, av frykt for at taktisk "lurere" a sl5 av en hestehandel om velgerne med det sosialdet vine svekke deres personlige
demokratiske SF. Snakket om "Samposisjoner.
" har fullDette betyr sjOlsagt ikke at opport- ling av venstrekreftene
stendig ayslOrt deres anti-leninistunistene i SF er prinsipielle motiske linje. RTL-klikken vii ramie
standere av slike taktikkerier,
Verken SF- eller NKP-ledelsen har alle smaborgerlige, sosialdemokratiske og revisjonistiske elementer
skrupler med a behandle velgerne
i arbeiderbevegelsen i ett parti.
som urn lende dyr. Men som ved
en hver snuskete hostehandol er
Opprettinga av et slikt parti vil bety
begge partene like r•dde for 5 bli
skjerpa kamp mot marxist-leninistsnytt. Og det var donne gjensidigLi
one og Jon kornpromissl(pse klassornistrua som stoppa samrOret :)P2-- karrip : 1 i ja 0:-.;
=cier for forrdortunister irr)ellom, den le gangen. erne og klass•samarbeidsfolka.
det vii bety at RTL-klikken gir den
Pa lokalt plan er det likovel valqstste. rest av marxisrnen- teninismen
samarbeid mellom SF og NKP.
1 Bergen har do stilt felles liste un- hit baton og fornekter teorien
der likvidatorenos slagord "Sarnling komrn ....tnistiske partiets ledendo rolle.
av venstrekreftene". Forst. av "yen- KLASSEKAMPEN vii derfor gi all
strekreftene" star Georg Johanne=.3.,,.n stotte til marxist-leninistene i NKP
som kjemper mot. RTL-gjengens likSF, og nr. 2 p5 lista er Reidar T.
vidator-virksornhet,

N ESTE NUMMER
av KLASSEKAMPEN kommer
ca. 15. august. Nummeret vii
bl .a. mer utforlig to For seg
spOrsmal i tilknytning
Stortingsvalget.
Septernbernummeret kommer
ut ca. 10. september.

A -moms - en gigantisk bluff'
Regjeringen onsker 20 moms
For vel en maned siden ble
med 6-8% prisstigning straks,
forslaget om innforing av
mens DNA gar inn for 15 % moms
moms som nytt skattesystem
og 2-3 % prisstigning. Men
vedtatt av Stortinget.
dersom vi ser nwrmere pa DNAPartiapparatene er na stort
pampenes uttalelser om skatten
I sett opptatt av a sla pa
blir bildet et annet. Oddvar
stortromma for a "forklare"
folk at alle far noon kroner Nordli, formann i partiets
skatteutvalg, sier i Arbeimer ved deres forslag.
Men selv ikke de daglige des- derbladet 20/11-68:
"Omleggingen til mer indirekorienterende halvsider med
te beskatning ma skje
sensurerte sporsmal-og-svar
vis....4lag vii dot vwre ukan skjule at arbeidsfolk ma
riktig a overfore ytterligere
betale nar nwringslivet skal
fa skattelettelser og statens 1 milliard kroner i skatte..
skatteinntekter skal vwre li- belastning fra naringslivet
til andre skatteytere."
ke heye som for.
Arbeiderpartiet prover a gjo- Vi ser tydelig av disse uttalelsene
at 15 % moms bare
re sin egen "skattereform"
til et stort "alternativ" til er forste trinn for DNA, vi
vet ikke engang om de i rede borgerlige i valgkampen.
gjeringsposisjon vii noye
Men forskjellen mellom Bratseg med en moms pa 20-25 %.
teli's forslag og regjerinMen nar industrieierne forgens moms-forslag eksisterer
langer enda mer statssubsidibare pa papiret.
ering for a sikre profitten
I forste omgang vii utvilsomt
under strukturrasjonaliserinenkelte grupper slippe noon
ga, sa vii DNA nar som heist
hundrelapper billigere ved
kunne hevde som Oddvar Nordli
DNA's rnomssatser, men dersbm
at det na plutselig vii v&re
vi ser lenger enn til 1970,
nodvendig a velte ytterligere
vii sluttresultatet bli dot
1 milliard i skattebelastning
samme.
over pa arbeidsfolk.
Bade de borgerlige partiene
Moms er moms, enten en setter
og sosialdemokratene i DNA
eller B foran.
vii at omlegginga til moms
Kapitalens utbytting av arskal skje snarest mulig. I
beidsfolk blir like mye garprinsippet apner de derved
begge for okt indirekte skatt, antert av en sosialdemokradvs. skatt pa det vi ma bruke tisk som av en borgerlig refor a leve, mens kapitaleiere gjering.
og folk som har rad til It
spare gar fri.

Klassesamarbeid pà Follum
I spesiaIbilagel til inui-nummeret av KLASSEKAMPEN, hadd•
vi en artikkei om "Klassesamarbeid ved FoIlum Fabrikk.er".
111o1tat1 el
Pedaksjonen
D\A-rolk
b • •v fra ei
\id VolInm, der de kommenlerer
oppl ∎ sninrartikk,len,
en um a, I Tormud Mitliaeison er
nesirormaan i fuI Iron hunks
I brevet
\rhciderforeuin
-kriver de

kun
Disse uppfysningene
ro•ai at leserne ikko skal En
inntrykk av, at del. er dot
huskernd-hilarets juni-ntravn
som hoc rjort us, oppm•rksomme pa, vac, inierne prohlemer.
Disse prohlemene lost, nemtir
Ierede i
medlemmene selv,
febrnar maned."

Vi veil ikke om (let!• betyr
at Vollum hruks Arheiderforening har loft definitivt avstand. fra kIassesamarbeids"Tormod Michaelsen, som idag
politikken og rar inn for
figurcrer som I. mann pa
skjerpil kamp mow den okte
huskernd-iista 1il Sosiatisisurincil av arbeidsfolk, eller
isk Folkeparti - hle pa Vilri
al sosiaidemokratene i DNA
Si Ste arsmute i fehruar iar,
driver vairkamp or • okt Utter
fjernet som nest formann i
tii.litsver y pa bokostning av
Poltum hruks Arbeiderforeninr.
SOS ialdemokratene i SF. Men
Han har til dubs dato overopplysningene forteller oss
node!. lift el iilIiisver y innen
hverI fall. al Michaelsen biei
farforeninr.
kosta pa grunn av sin a •beider • iendtlige politikk. SF har
skifiel var en direkte
no!: on gang vist at a,t ikke
•ole, av den kraftire reaker nue "sosialistisk atternas • onen sum rjorde ser gjeldtiv" til DNA, .or at det er
eude blandi de menire medlemfulisteudir uhrukelir
arm e r - sum ikke ville rodia de
sama y beidsrormer mod bedrifts- beidevklassens kamp for a
ledelsen sum denne iopptillits- knuse kapitadismen og opp•ette
sin (Con proletoriske stat.
mann sto som ekspononl for.
- -

hl.a.:

--

STATEN HAR NA
LOCKOUT - RETT
En händfull med renegater. Fr-a venstre star Jc)rg:in Vogt,
Finn Cuslaysen, Henry Hoff, Per Aavatsmark og Reidar
T. Larsen.
KJOP 00 LES

fr vietnam

Spesialn.....rnmer orn NATO.
Spesialnummer om folkekrig og frigjdringsfronter.
1. opplag utsolgt. Nytt oppla;; foreligger NA. Pries kr. 1,- .
Solidaritetskomit6en for Vietnam trongor penger for zi
kunne oke aktiviteten til stOtte for Vietnams folk i hipst.
S TOT T det antiimperialistiske arbeid i Norge:
S TO TT Solidaritetskomit6en:
CI PE NCER T1L Solidaritetskomitden'.
Bestilling og p•nger ken sender dl:
Solidaritetskomiteen for Vietnam,
Boks 558, Oslo sentrum.
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Odelstinret vedtok i juni maned endringer i lov om offentlice Ujenesictvister or lov 0111
arbeidervern. Endrinrene med.forer bi.a. at staters na nil
kunne hruko del samme vapen
mot arbeidsfolk soul de private
arbeidskjope • ne, nemlir lockout. Forsloret fikk full stotte av DNA's stortingsrruppe.
Pra for av har sosialdemokratene plassert sine topptillits
menn i styrene i en rekke
stalshodrifter. LO-formann
Aspengren sitter I'. eks. sum
styromedlem bade i Norsk
Jernverk or Kongsberr Vapenfabrikk.
Dersom Staten i en tarifftvist sier opp plassone fur
de statsansalte, sa skal ;tit5:) de Carorraniserles ho n.este
tillitsmenn orsa skjotle aubeidskjupernes intorosser
Kan sosiaLdemikratenes for- i II
tydoiirere
\edtaket 0111 lockoul-rett

lustrerer ogsa hulheten i postanden om at staten ikke er
en kiassestat, en arrumentasjon 50111 rar irjen fra Iloyre
til SF. Grundir analyser har
for vast 055 at slatsbedriftone forst or fremst tar sikte
pa a subsidiere de private
kapitalinteresseno, f. eks.
gjermom NSlI or Postverket,
eller drive produktiv virksomhet sum er nodvendir for systemet der kapitalen ikke tur
investere pa grunn av lav oiler usikker profitt. Forst og
fremst, virker altsa Staten som
et redskap for de storste konsernene og kapitaisammenslutningene; monopolkapilaLen.
Innforinra a y lockout-retten
visor arbeidsfolk. tydelir at
Staten 101 lNr sikte pa at styrke sin mulirhut til a avvise
de farorranisertes kray.
Klassekompon skjerpes orsa
statsbedriftenc.

POLITISK MILIT/ERNEKTER
DIMT TIL 5 MANEDERS
FENGSEL
I KLASSEKAMPENs mainummer
bragte vi ei melding om den
forste fengslinga for politisk

militrnekting.

qfi FOIL t1e I uok on dom. Den
var OVF Per HavaIdsen Ira
maundSandefjord, som fikk
ers ubetinret Cengsel for ikke
a ha Mort I it '; m,H,de • s rt,rstegansIjencsle. Dei vat
hrirsadvokaten sort la nod pasiand um 5 matieth• • , og han horrunneu dent', sirenre strafra
med at "del var fare for rjentakelso av den strarrbar.‘
handIinr". Neste rang Havaldmote, Lunn, han
son nekta
rogue med en dom pa 10 maneder. Da Ville fenrselsoppholdel
iiisvare den vanlire tjettesle-

iida.

Denno dommen visor ei klar
opptrappiag av krimlnaliserinra av de politiske militrnekterne. llorgerskapet kaster
den Jiberale maska or bruker
stadia hardcre midier for a
Slat tilbake alle angrop pa
klassediktature t . Men cluite
vit bare ['ore til at de revolusjonxre klassekreftone
slut Let rekken:e letter° sammen og setter fornyot styrke
inn mot undertrykkinga av de
politiske militwrnekterne.

KLASSEKAMPEN
ariwidera,

marxist

TVEITA POSTKONTOR, Oslo 6
Postgirokonto nr. 2065 99
ABONNEMENTSPRISER:
Kr. 15,- pr. ar
Gruppoabonnement: kr.60,pr. ar for 5 eks. og kr. 110,pr. ar for 10 eks.
HALVARSABONNEMENT:
Kr. 8,KLASSEKAMPEN gis ut av et
gruppo marxtst-lentnister, og
kommer ut en galg i rntArion.
RcH,-Aktpr o J ansvarl ig Lit:giver:

Finn Aa
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3Marxist-leninistei les still in g
til valg

KLASSEKAMPEN trykker i dette nummeret oppfordringa
fra SUF's sentralstyre orn boikott av hpstens stortingsvalg
pa en plass i bladet som vanligvis er forbeholdt redaksjonens
et
egne redaksjonelle komrnentarer. Dette gjpr vi fordi vi er
enige i uttalelsen. Sjcpl om den taler godt for seg sjpl, vii
vi likevel si noen ord orn hvorfor vi ser som viktig for utviklinga av den revoIusjoneere bevegelsen at alle revolusjon- kjempe uegennyttig i folkets kamp. Arbeiderklassen har
de bare bruk for som en flokk naut foran valgvogna, som
re krefter stcptter en valg-boikott-linje na.
kan trekke hole mpkkalasset et hakk lenger opp pa den
borgerlige rangstigen. Opportunist-gruppene ser pa
VALGETS TRYLLESPEIL AVSLORER
arbeiderklaseen som s t e m m e k v e g - ikke som klasseOPPORTUNISTENES SANNE ANSIKT
frender.
Dette er synet til klassefordereog arbeideraristokrater.
I det siste aret er krisa i kapitalismen klart skjerpa ogsa
i Norge. Katastrofevinteren i Finnmark er del klareste
Det kan umulig vaere synet til arbeiderklassens ledere,
eksemplet. Norske arbeidere har svart med stadig here
eller til grupper som pa noen mate skal vre til nytte for
streiker og aksjoner av forskjellige slag - bade "lovlige"
arbeiderklassen. Det ayslprer alts5 atter on gang at opporog"ulovlige". Skoleungdom og studenter har vist kampvilje
tunistgruppene er oppratnende og ubrukelige for arbeiderpolitisk bevissthet. De siste manedene har vist
klassen, og at en ny, revolusjorr og klassebevisst ledelse
og
at breie grupper av arbeidsfolk ruster seg til kamp mot
ma til.
MOMSEN.

okende

'1 1 denne tida har opportunist-gruppene i arbeiderbevegelsen
konsentrert aktiviteten sin om v al g e t.

SF OG VALGET.

SFs viktigste manpvre loran valget har veert a splitte seg
fra SUF, venstreflpyen og store deler av sentrumsflpyen
i partiet. Dette har ei rekke
SF-lederne regna med at del revolusjonre SUF, som i
pkende grad bygde pa marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning, ville bli en viktig skyteskive for borgerpressas anti-kommunistiske hetspropaganda.
I
Dette kunne ikke tillates akkurat na, i et valgar da SF
Opportunistene derimot ser valget som viktigere. For
hadde forespeilt seg muligheter for en stprre offensiv og
pamper og strebere, sorn dominerer partistyrene i "arregna med sterk pkning i representasjonen pa Tinget.
beider"partiene, er valgtida fylt av angst og forhapninger:
Samtidig utgjorde SUF-erne som var medlemmer av
gar partiet fram eller tilbake? Styrker vi stemmeandelen,
SF en stor og disiplinert del av de som skulle delta i
far stortingsmenn, here statsannonser til pressa var,
SFs nom i na s j one r. Derfor var det i SF-ledernes
sjanser til stprre statsstptte? Valget avgjpr partienes
styrke og prestisje. Det bestemmer over ledernes levebrcpd personlige interesse fa SUF og venstreflOyen ut
r as k t - fOr de fprste norninasjonene tok til.
og karriere.
Endelig var det viktig a uskadeliggjpre ei rekke "kjente
navn" langt inn i sentrum av partiet, f.eks. Bygstad,
Altsa konsentrerer SF - og NKP-ledelsen seg om a gjpre
partiene mest mulig "tekKelige" og tiltrekkende for den sma- Kopreitan o.l. Disse var personlige rivaler til SF-lederne og kjempet med dem om de samme posisjonene.
borgerlige fjernsynsvelger. Indre maktkamp avgjpr hvem
Det er derfor slett ikke noe paradoks at SF-ledelsen
som skal hoyest pa den grOnne grein. Ytre manpvrer skal
valgte a to denne drepende splittelsen akkurat fpr valget.
"plassere" partiene der de ledende gruppene tror de kan
Resultatet er ogsa klart: Taktiske overveielser i samdekke det stprste politiske H nedslagsfeltet". Bygstads og
band med stortingsvalget fikk SF-ledelsen til a sette
Kopreitans lille "Marxistiske" Arbeidsgruppe aper etter
alle revolusjonre og proletariske elementer utafor
til alle slags "rpd
til venstre, og flyr beina av seg for a
partiet, og det bar omskapt partiet til a bli et reint
det hegmatiske AUF har salt seg i
front"-lister.
venstresosialdemokratisk parti.
bevegelse for a fa presset "sine folk" hpyest mulig p5 APlistene.
NKP7 EDELSEN OG VALGET
Av dette ser vi klart vilken oppfattning disse Polka har av
Revisjonistene som dominerer NKP-ledelsen, gjorde to
sitt forhold til det arbeidende folket, Deres oppgave ser
ting fora forberede valget.
de slett ikke soma t j e n e folke t - a ga i spissen ,
ette ay slprer hva opportunistene vurderer som viktig, og
v a de ser som mindre viktig. Revolusjonre kommunister
og andre aerlige progressive ser det som viktig a forene seg
med arbeiderklassen nar den gar til kamp. Kapitalens valgfarse blir mindre vesentlig.

arsaker:

P\ir

a

fa

UTTALELSE FRA SUFs SENTRALSTYRE: BOIKOTT
SUF oppfordrer arbeidsfolk til a boikotte hpstens Stortingsvalg.
Monopolkapitalen bruker det parlamentariske "demokratiet"
bare til skjule sitt diktatur over folket. De revolusjonre
kan bare bruke det som en talerstol i klassekampen mot
kapitalen.

a

De gikk til at samordna angrep p5 revolusjonaere marxistleninister i og utafor partiet. Bade SUF og KLASSEKAMPEN fikk sine pass p5skrevet. Det gamle styret i
Oslo/Akershus NKP, som var Leda av marxist-leninister,
blei velta. M5let var a markere klarest mulig at NKPledelsen ikk-e-hadde noe til relies med revolusjormre kommunister - noe som man si har lykkes bra.

Ledelsen forberedte cogs& at nytt "handlingsprogram" som
bl.a. gikk inn for at alle "venstrekrefter" skulle samles i
"ett, marxistisk parti". Dette ville bety ei fullstendig likvidering sjol av et NKP slik det ser ut etter opportunistledernes herjinger. Men dette prgrammet blei av i s t av
en konferanse av NKP-medlemmer.
Saint pa varparten gikk NKP-ledelsen gjennom en serie
"forhandlinger" med alle slags "venstrekrefter" for a fa
island litt samling likevel. Forhandlingspartnere var Furubotns rasjonaliseringsapostler, "venstrefolk" fra DNA, dot
SF som nettopp hadde kasta ut SUF o.l. Slike forhandlinger
forte fram bare i Bergen. Men de ayslprte RTL-klikkens
fullstendige fellesskap med opportunistene fra Furubotn til
Furre. NKP under ledelse av RTL & co. er derfor ikke noe
alternativ for klassebevisste arbeidere.
REVOLUSJON/ERE ARBEIDERE BOR IKKE STEMME
Vi har alts Fat ei rekke klare eksempler pa at SF- og NKPlederne har gjort disse "arbeider"partiene fullstendig ubrukelige i klassekampen. De gruppene som dominerer disse partiene hemmer i virkeligheten kampen og ma tilintetgjpres
av arbeiderklassen.
Derfor kan det holler ikke v-eere riktig stemme p5 dem. En
stemme til SF vii bli tatt som stptte til dem som kasta ut
SUF og venstrefloyery forpvrig. En stemme til NKP vil bety stcbtte til RTLs linje mot venstreflpyens linje, dersom
noen vii stemme pa NKP slik som listene og ledelsen na
ser ut.
Den viktigste arbeidsoppgaven for revolusjonre arbeidere
ma na were skape en virkelig ledelse for arbeiderklassen:
Arbeidernes kommunistiske parti , som bygger pa marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.
Dette partiet ma bygges i fellesskap av alle revolusjorre
krefter. Den fprste oppgaven blir derfor a styrke disse
kreftene. Det oppnar man ved en aktiv valgboikott, som
vii kunne slutte deres rekker sammen, skille dem fra revisjonistene og v- reen klar demonstrasjon mot all opportunisme.
KLASSEKAMPEN mener derfor at SUFs oppfordring til
boikott av hpstens stortingsvalg er riktig For alle revolusjonre kommunister og andre progressive arbeidere og
intellektuelle, enten de er organisert i SUF alter ikke.

a

a

HOSTENS STORTINGSVALG:

tenkes a skje, kaster kapitalisklassen den "demokratiske"
maska tilside, setter parlamentet ut av funksjon og hersker
gjennom rein militzer makt. Et ferskt eksempel p5 dette er
Hellas etter 1957.

eller m5 kiare seg aleine. Dette er ikke engang
av
noe valg mellom to onder, For det er umulig a se noe skille.
Virkelige representanter for arbeiderklassens interesser er
det umulig a fa stemt inn.

Parlamentet er et redskap for den herskende klassens under- ARBEIDERKLASSEN MA sJOL TA MAKTA
trykkelse av folket. Noe redskap i folkets kamp mot kapitalen
Arbeiderklassen kan bare trygge sin stilling gjennom sjol 6
kan det aldri bli.
Men na finnes del ikke noe revolusjorrt klassekampparti
to makta ved an sosialistisk revolusjon. Kapitalens diktatur
som kan bruke denne talerstolen. De oppstilte listene er
ma kjempes ned med de npdvendige midler, fredelige eller
SOSIALDEMOKRATENE STOTTER MON0E-)OLKAPITALEN ufredelige. Det finnes ingen "parlamentarisk vei til sosialikke noe brukbart alternativ. Derfor bor arbeidsfolk boikotte valget. Kreftene ma istedet samle seg om a skape
ismen" Folket og ikke Stortinget mA ta makta Det m5
arb6iderklassens eget revolusjonre, kommunistiske parti, Gjennom mange ar i regjering har DNA vist at partiet ikke
opprette sitt eget demokrati, som sarntidig er at diktatur
tjener arbeidernes interesser. K l as se s a m a r be i d s som bygger p5 marxismen-leninismen,Mao Tsetungs tenkover kapitalen, og gjpre slutt pa alle klassemotsetninger for
1 i n j a cbdela LO's kampevne og stilte arbeiderne forsvarsning.
godt
lpse mot kapitalens frarnstq5t. Monopolkapitalen er styrket,
arbeiderklassens posisjon er svekket. Tvungen voldgift,
STORTINGET
FRAM FOR DET REVOLUSJON.zERE PARTIET
ET REDSKAP FOR KAPITALISTKLASSENS HERREDOMME tidstudier, rasjonalisering, avfolking av landsbygda og
spekulasjon i bolignpd i byene, hard prisstigning, arbeiderDet store flertallet - det arbeidende folket - har styrke nok
Parlamentarisme er gunstig for monopolkapitalens diktatur. fiendtlig omsetningsskatt - alt er utslag av "Arbeider" partiets politikk. Norge ble lagt apent for USA-imperialtil a knuse kapitalismen. Men fora kunne utnytte styrken
Diktaturet skjules bak allmen stemmerett og frie, hemmismen
gjennom
NATO-rnedlemsskapet
i DNA's regjerings- sin trenger dot an organisert fortropp, et virkelig kommuelige valg, som skal gi inntrykk av at det i virkeligheten
tid. DNA's forslag om MOMS viser at partiet ikke har For- nistisk parti som er vpna med arbeiderklassens revolusjohersker fullkomment demokrati.
andret seg, men fortsatt stptter k ap i tal en mot arbeidsnre teori, marxisrnen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.
folk.
Bare at slikt parti, som bestar av klassens mest framskredSamtidig skjerpes klassernotsetningene og utbyttinga.
ne krefter og som har oppsumrnert erfaringene av 100 ars
Stadig mer raffinerte, vitenskaplig uteksperimenterte
SF og bcPyreledelsen i NKP tjener ikke arbeiderklassen
klassekamp, kan lode og samordne kampen For sosialismen.
metoder tas i bruk for utbytte arbeiderne enda hardere.
bedre. Nettopp n5 stOtter begge partiene NORDEK,
Et slik parti vii ogsa kunne bruke Stortinget som en talerK l as se k am p e n er ikke forsvunnet. Denne virkeligheten
som styrker monopolkapitalen og forbereder Nordens
stol for arbeiderklassen og ay slpre det sorn borgerskapets
skal Stortinget skjule. De breie lag av folket skal fa tro at
inntreden i EEC. Partistyrene gir ikke en gan g uf or redskap til a opprettholde utbyttinga av arbeidsfolk. Og da
de virkelig har innflytelse og er med pa a bestemme styrbe holden stptte til arbeidernes kamp mot tidsstudier
vii klassebevisste arbeidere igjen ha at parti a stemme pa.
inga av samfunnet til alles beste.
rasjonalisering og andre tiltak sorn Aker utbyttinga.
SUF's sentralstyre vii understreke at det revolusjonre
Derfor far arbeidsfolk hvert 4. ar b y tit delta iStortings- Kreftene forberedes mot de revolusjorere i arbeiderbevegelsen. SF har ekskludert SUF og de andre revopartiet ikke kan administreres fram pa topplanet gjennom
valg. Hva betyr dette ? Ikke annet enn at de far vre med
lure listekombinasjoner og valgopplegg langt over h•dene
a peke ut representanter til et statsorgan som skal legitim- ausjonre. NKP-ledelsen angriper hatsk revolusjonre
i og utenfor NKP. Til gjengjeld gjpr SF- og NKP-ledelpa arbeidsfolk. Det kan bare skapes fra grurinen av, gjennere den herskende klassens undertrykkelse.
sen ingen ting fora virkelig ay slpre DNA. Ved at poliom grundige studier og ved samvirke av alle revolusjonre
krefter i arbeiderbevegelsen. Bare slik kan partiet gro
Storkapitalen bruker sine statsbyrakrater i departementeter tikken er "-a drive sosialdemokratiet til venstre" er SFog NKP-ledelsen i praksis blitt reine haleheng til DNA.
ratter i folket og bli at virkelig redskap i kampen for sosialog direktorater til planlegge og vedta hvordan utbyttinga
ismen.
av arbeidsfolk skal administreres. E t te r p a kan regjerARBEIDSFOLK
HAR
IKKE
NOE
"VALE"
inga, og til s 1 u tt Stortinget strip sand pa de avgjprelsene
BOIKOTT HOSTENS STORTINGSVALG
som forlengst er tatt.
Ved hpstens stortingsvalg skal arbeidsfolk altsa bare fa
FRAM FOR ARBEIDERKLASSENS KOMMUNISTISKE
Men hva om motstanderne av systemet vant flertall i parla- bestemme om de 4 borgerlige partiene oiler de borgerlige
hpyresosialdemokratene skal administrere monopolkapitalens PARTI - V/EPNA MED MARXISMEN-LENINISMEN mentet? All historisk erfaring viser at sasnart dette kan
MAO TSETUNGS TENKNING:
diktatur. De Far kan.skje bestemme om DNA skal fa stotte

a

a

a

Mao Tsetung om partiet
Skal det bli noen revolusjon, ma det finnes
et revolusjonrt parti. Uten at revolusjonrt parti , uten et parti sorn bygger pa den
marxistisk-leninistiske revolusjonre teori og som or av marxistisk-leninistisk revolusjonr type, er det umulig a lode arbeiderklassen og de brede folkemassene i
kampen for a knuse imperialismen og dens
lakeier.
Revolusjonre krefter i verden, foren
dere, kjemp mot imperialistisk aggresjon: (november 1948).

En amen framtredende egenskap som skiller N./art parti fra alle andre politiske partier er at vi har den n,rmeste forbindelse
med de bredeste Folkemasser. Det vi tar
som v5rt utgangspunkt er at vi av nele v5rt
hjerte ma tjene folket og aldri, ikke at eneste minutt, ma isolere oss fra massene,
at vi i alle stykker m5 la oss lade av folkets
interesser og ikke av enkeltpersoners oiler
Sitert i "Vi gar fram til altomfattende
gruppeinteresser, at vi har like stort anseier i den store proletariske kultursvar overfor folket som overfor partiets
revolusjon" , nyttarsleder 1968 i
ledende organer.
Renmin Ribao, Hongqi og Jiefangjun Baa.
Om koalisjonsregjeringen (24 april 1945).

Partiorganisasjonen ma vre sammensatt
av proletariatets framskredne elementer;
den ma vre an sterk avantgardeorganisasjon mad evnen til a lode proletariatet og
de revolusjonre massene i kampen mot
klassefienden

Klassekampen årgang 1969 – nettpublisering 2010 ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie etter avtale med avisa.
Noen utgaver er delt i to filer for lettere nedlasting – se www.akp.no/ml-historie/pdf/klassekampen/.
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Stalin om

arbeiderklassens revolusjonxre parti

(Folgende artikkel av Stalin er henta
fra kapitlet om partiet i "Om leninismons grunnlag".)

ikk e forer til rot i ledelsen? En kan innvende at hver av disse organisasjonene arPartlet som hoyeste form for
proletariatets klasseorgantsasjon. beider bare innenfor sitt aregne virkefelt
og at de derfor ikke kan komme pA tverke
XXXXX.
for hverandre. Dette or selvuagt riktig.
Men riktig er ogsa dot at alle disse organiPartiet er arbeiderklassens organiserte
sasjoneno ma dra i samme reining, for de
tropp. Men partiet or ikke den oneste ortjener en klasse, proletarones klasse.
ganisasjon arbeiderklassen har. ProletariDerfor spOrs dot: hvem bestemmer linjen,
atet har en rekke andre organisasjoner, og
den allmennarctning sorn skal vre.kuraen
uten dem ville dot vaere umulig 5 fore on
for silo disse organisasjonenes arbeid? Hvor
framgangsrik kamp mot kapitalen: fagforeninger,, kooperativer, bedriftsorganisasjoner, fins den sentrale organisasjon scorn takket
parlamcntsfraksjoner, partilOse kvinneforen- vaere nOdvendig erfaring rnakter a utarbeide
inger, pressen, kultur- og opplysningsorgadenne felles linje, og ikke bare dot, men
nisasjoner, ungdornsorganisasjoner, revolusom takket vcre at den har den autoritet
sjonre. kamporganisasjoner (nar del er tider
som skal til for dette, ogsa er i stand til
med 5pne revolusjonre aksjoner), reprofa alle disse organisasjoner til a sette
denne linjen ut i livet for a oppna enhet i
sentantsovjeter sorn den statlige organisaledelsen og hindre. virvar?
sjonsform (nar proletariatet sitter ved makten) osv. Et overveldende flertall av disse
En slik organisasjon er proletariatets parti.
organisasjoner or partilose organisasjoner,
og bare en vise del av dem er direkte knytPartiet r5r over alle forutsetninger som er
tel til partiet oiler utgjOr en forgrening av
nOdvendige til dette, for dot fOrste fordi parpartiet. Alle disse organisasjoner er del
tiet er samlcpunktet for de beste el.ementclsr
under visse forhold absolutt pakrevd for
i arbeiderklassen som har umiddelbar tilarbeiderklassen a ha, for uten dem lar dot
knytning tii proletariatets partilOse organiseg ikke gjOre a styrke proletariatets klassasjoner og megct ofte leder dem; for dot
seposisjoner pa de mangfoldige omrader der
annet fordi partiet, siden dot er samledet kjemper; uten dem er det umulig a 561punktet for de baste folk i arbeiderklassen,
sette proletariatet corn den kraft der er kalt
ogsa er den baste skole til 5 utdanne ledere
til a sette den sosialistiske ordning i den
for arbeiderklassen
led,,•rc som eviler 5
borgerliges sted. Mon hvordan kan en fa i
st5 i spissen for alle artcr av organisasjonor
stand en enhe t 1 ig ledelse nar det fins
som klassen har; for dot tredje r'ordi partiet
en slik rikdorn pa organisasjoner? Hvor fins
corn den beste skolo for lc: dcrne i arbeidergarantien mot at denne mangfoldigheten
klassen, som fOlge av sin orlarinq
autori-

tet er don eneste organisasjon som makter
sentralisere ledelsen for proletariatets kamp
og saleis gjOce alle arbeiderklassens partilOse organisasjoner overhodet til hjelpeorgnaer og transmisjonsremmer som forbinder
partiet med klassen. Partiet er den hOyeste
form for proletariatets klasseorganisasjon.
Dette betyr naturligvis ikke at de partilOse
organisasjoner - fagforeningor, samvirkeorganisasjoner osv. - formelt m3 vre
lagt under partiets ledelse. dot dreier seg
bare om at de partimedlemmer sorn tilhOrer
disse organisasjoner og uten tvil er personer
med stor innflytelse , bruker alle overbevisningsmidlor for a bringe dot dithen at de
partilOse organisasjoner logger sitt virke
s5 nEer som • ulig opp til proletariatets parti og frivillig stiller scg under dets politiske
fOr-erskap.
Derfor sier Lenin at partiet er den " h oy0 s te form for proletariatets klassesammenslutning" , og at dets politiske lederskap ma
utstrekke seg til alto, andre former for organisasjon som proletariatet har, (Se "Radikalismen" osv. kap. VI).
Derfor or den opportunistiske leorien om
"uavhenaighot" og "noytralitct" for de partilose. organisasjoner - on tilstand som
aler opp u a v h e n g i g e parlamentarikere
og journalister s,em er 1 Os r eve t fra
partiet , snoversyn to fagforeningsfolk
og sm.&borgerllge kooperatorer
mad leninismens toori og
praksis.

Rasjonalisering under kapitalismen okt utsuging av arbeidsfolk.

Fo"edrag som sporvognskonduktor
Stokmo holdt pa et mote om
rasjonalisering arrangert av
Osio/Akershu:. SUF 4/6.

Henry

Pa ware arbeidsplasser, i den borgerlige
pressa og i andre massemedia blir en aldri
trOtt av a understreke nOdvendigheten av
rasjonalisering, Mkt produktivitet, intensitet, effektivitet og nodvendigheten av
strukturrasjonalisering hvis vart
skal makte de n skjerpede konkurransen fra utlandet.
Det blir lagt fram langtidsprogram og perspektivanalyse med tall og data som skal
vise fram for arbeidsfolk hvilken lys framtid kapitalismen vii gi oss - bare vi som
er pa arbeidsplassene vii vaere med pa et
samarbeid, i den nOdvendige rasjonaliseringa for dot norske nringsliv. Men samtidig blir dot og understreket med dystert
alvor hvilken mOrk framtid med arbeidslOyse som vii ramme oss, sarremt vi ikke
vii
med p5 a to samfunnsmessige
hensyn,
For den norske arbeider, smabruker og
fisker fortoner virkeligheten seg annerledcs enn hva de borgerlige ideologer og
deres lakeier forsOker a framstille den.
Rasjonalisering betyr for arbeidercn krav
om mer effektivisering gjennom tidsstudier,
prodiktive linnssystemer og andre djevelske metoder for a drive rovdrift pa arveidskrafta. Det er og vanskelig for en
srnabruker eller fisker a skjOnne at de
for sakalte samfunnshensyn skal vaere nOcit
til a forlate heim og grunn
som er
bygd opp gjennom at liv i slit - til sakalte vekstsentra hvor problemet med 5 F5
arbeid vii meld° scg otter som rasjonaliseringa skrider fram.
Mere skatter, avgifter, Okte priser og
arbeidslOyse er den arisen arbeidsfolk
skal
med p5 a betale for a legge forholdcne til rette for monopolkapitalen.
At borgerskapets representanter forsOker
a utnytte og utbytte folk, burde ikke overraske noen med vanlig yeti. Men at vare
valgte tillitsmenn i samarbeid med arbeidskjoperne skal vre med pa dette, er
en stor skam.
Er da vi som tilhorer den --evolusjonre
floya i arbeiderbevegelsen motsandere av
enhver form for rasjonalisering? Nei, ikke
hvis en med dette mener on fornuttig anvendelse av de tekniske ressurser for a gjore
arbeidet mindre slitsomt og helsefarlig , og
hvor den tekniske landevinning blir underlagt de menneskelige behov. Men vi innrOmmer gjerne at vi avviser
rasjonalisering p5 arbeidskjOpernes premisser.
Som klassebevisste arbeidere har vi ingen
illusjoner om at kapitalismen kan lOse
krisa med mer rasjonalisering. Vi er overbevist om at den heller vii bli skjerpa
etter som rasjonaliseringa skrider fram.
Vi erkjenner med stolthet at vi vii kjempe
med alle midler for a hindre denne utviktinge. Gjennom kla.ssekamp vil vi
med a knuse kapitalismen for a bygge opp
at nytt samfunn, et sosialistisk samfunn.
Hvordan star den norske arbeiderbevegelsen rusta til a mote utfordringa fra kapitalmakta? Vi ma nok erkjenne at vi ikke

star sterkt. p a grunn av hoykonjunkturen
otter krigen har dot lykkes sosialdemokratone a nchytralisere og passivisere den.
Gjennom feilaktig strategi og taktikk har
de \;,rt med p5 a gjOre den norske arbeiderbevegelsen forsvarslos„ Strebere, opportunister, direkte forrdere har erobret
nOkkelposisjoner i fagbevegelsen, og brukt
donne som et stigtrinn for sin egen karriere. Gjennom kurser, studier, seminarer
har de spredt borgerlige og fordummende
id6er, som har gjort enorme skadevirkninger.
LO-skolen pa SOrmarka og andre kurssteder burde
skoleringssentra for
sosialistiske teorier. Hvor vi kunne hentet
kunnskap og inspirasjon. Kunnskap som
ville blitt en rnektig kraft i klassekampens
og sosialismens tjeneste. Disse har blitt
fordummelsesanstalter som sprer borgerlige teorier om klassesamarbeid, fascistiske ideer - vi har ingen motpart, arbeidskjOperne og vi har felles interesser.
Ja disse tankene er hverken originals eller
nye. Denne !corporative samfunnsmodell er
blitt praktisert for bade av Hitler og
solini.
Jeg var med pa et kurs orn sarnarbeidsutvalg pA Frambu, hvor disse tankene ble
dosert, betalt med arbeidsfolks penger.
Vi ble delt opp i arbeidsgrupper, og eft
av spOrsmalene vi fikk var hvordan tillitsmenn bpr stille seg til rasjonaliseringa i
de kommunale bedrifter. Kursdeltakerne
som alle var tillitsmenn, hadde ingen bekymringer om hvilke konsekvenser rasjonaliseringa og det stadige kravet til mar
effektivisering ville ha for arbeidsfolks
helse. En av arbeidsgruppene mente ogsa at
en av Lillitsmennenes oppgaver matte vre
a dempe uroa, som ailtid rasjonaliseringa
fOrte mod seg pa arbeidsplassene.
Ja, klarere kan del vel ikke sies. A ayslore
disse folka er ikke sa vanskelig. Da er dot
verre a ay slOre sakalt radikale folk, som
sier de vii bekjempe profittsamfunnet og
erklrer seg som bevisste sosialister.
For 5 bevise sin radikalisme understrcker
de at deres mat er dot fulle bedriftsdcmokratiet. Ja, om nOcivendig bor en innfore
dette ved lov. Men med de skjerpa konkurranseforhold som na hersker- er det
nodvendig a gjore alt som kan fremme produktiviteten og konkurranseevnen. Derfor
m5 en alleredc i dag - med de organisasjonsformer som na hersker i arbeidslivet,
begynne a praktisere dot industrielle demokrati. Dette gjOr en - etter disse
radikaleres utsagn, ved a engasjere arbeidsfolk om bedriftens problemer og
setting. A for a fremme konkurranseevnen
bipr arbeidsfolks innsats knyttes til en
lOnnspolitikk som oker effektiviteten og arbcidsinnsatsen. Videre blir det hevdet at
det er nodvendig A opprette en produktivitetsavtale for hver 1-.)e.drift„ Hvor de ansatte
andel av det
i tillegg til sin lOnn ;-ar
eventuelle ybk te produksjonsresul tat.
Srlig gar dis;s!.•
med stor energi

slike avtaler. Forhandlingsretten til det
Okte produksjonsresultatet er otter dares
opplegg, solve kjernen eller nokkelen til
dot fullo bedriftsdemokrati.
Med dette som utgangspunkt - mener do
at arbeidsfolk vii fa muligheter til a bestemme og prege hele bedriftspolitikken,
og pA lengere sikt gjennonnfOre dot fulls
bedriftsdemokrati.
Disco tanker som slett ikke er noon originate tanker forvirrer mange bra folk.
I praksis viser det sag at de som er preget
av disse tankene er og blir noon ynkelige
lakeier for arbeidskjOperne. Veda innbille
arbeidsfolk at dc har noe a si og ved a la
dem fa noon kroner i tillegg, skal an fa dam
tit- a vre med a Oke produksjonen og rasjonalisere vekk sine arbeidskamerater, og da
srlig de eldste som gjennom at tangt liv i
slit har
npdt til a gi sine baste krefter
for bedriftsledelsens interesser.
Riktignok er en p5 enkolte arbeidsplasser
komrnet from til det en killer for fOrtidspensjonering, men salvo summon er sa
liten at det er en stor skam at tillitsmenn
kan godta noe sAnt.
Med tesen om a ga inn for rasjonalisering
for a bevare arbeidsplassene ma konsekvensen bli - uansett sakalte radikale
standpunkter, at de blir do farligste og
fremste eksponenter fora bevare kapitalismen. Men otter som krisa og motsetningvii disse tanker
ene i kapitalismen Oker
bli ay slOrt, og kasta pa den historiske
skraphaugen.
Ogs5 i kommunale bedrifter og etater er on
opptatt av a komme from til lOnnssystemer
som skal fa folk - ved a la dam fa at beskjedent lonnstillegg, til a cpke produksjonen
og produktiviteten. 1 Oslo kommune oppnevnte formannskapet en komit6 som fikk
tit oppgave a gjennomg5 personalforvaltninga i kommunen. I innstillinga til komiteen,
blei alle Sider av personalpolitikken tatt
opp. 1 vurderinga av lonnsFormene blir Jet
hevda at det lOnnssystem som •hoveddelen
av de ansatte har, ikke motiverer til a g) ke
arbeidsinnsatsen. Men an har gode erfaringer fra flare former for prestasjonslonn,
som viser gode resuitater hvor den lar
sag anvende. Komit6en ber kommunen noye
folge med utviklinga pa dette omradet, da
det stadig utvikles nye former for prestasjonslOnn som kan brukes for a oke arbeidsinnsatsen. Ja, at det stadig utvikles lonnsformer som skal utnytte og utbytte arbeidsfolk dot tviier vi ikke pa.
Der dot er vanskelig a anvende en eller annen form for pre..stasjonslOnn for a fa folk ti I
a effektivisere og rasjonalisere, har en
klassetillegget a lokke med. Her i Oslo er
del vanlig praksis at klassekrava blir henvist til et klasseplasseringsutvalg.
Dette utvalg ble opprettet i 1963. Det er et
permanent utvalg som bestir av to representanter fra beggc parter og femte mann som
er formann, blir valgt i fellesskap. Hensik-

ten med a opprette at sakalt noytralt organ
er a innbille arbeidsfolk at her blir alle
krav rettferdig og objektivt vurdert - hOyt
hovel over vanlig interessekamp.
I praksis har en ikke fOrt en konsekvent linje.
Dot har blitt gift klassetillegg i forbindelse
riled de aenerelle lOnnsoppgjOrene. Dette har
sjq51sagt skapt splittelsc og motsetninger mellom de ansatte i kommunen. PersonalkomiLiens uttalelso orn klasseplasseringsutvalget
er verdt a merke seg. Den konkludcrer med
fOlgende uttalelse:
"Den navaerende ordning mod sentralisert
behandling av klasseplasseringene blister
otter komitëens mening ikke at etatens og bedriftenes interesser blir tilstrekkelig tilgodesett. Dette fOrer i sin tur til at administrasjonssjefene bare i liten utstrekn:ng engasjerer seg aktive i disse spOrsmal. Komit6en vii sterkt framheve nOdvendigheten av
a styrke etatenes innflytelse og myndighet
nar del gjolder bahandlingen av klasseplasseringssaker og antar at dette pa lengre sikt
ma gjennomfOres ved at etatens ledelse gis
myndighet til 5 avgjOre klasseplasseringene
innen visse rammer som trekkes opp av dem
sentrale lonnsmyndigheter. Eqatsledelsen
bOr radfOre seg mod representanter for de
ansatte fOr det treffes endelig beslutning i
disse sakene."
Denne uttalelse passer utmerket for en aktiv og rasjonaliseringsbevisst bedriftsdirektOr. Sammen med samarbeidsvillige tillitsmenn av den typen scam ser-"det som et kail
i livet 5 Oka produksjonen og produktiviteten,
har de her fatt at utmerket lokkemiddel for
a fa folk til a yte ends mar for bedriftens
interesser. Jeg vii to utgangspumkt i den
bedrift corn jog sjO1 jobber ved, A/S Oslo
Sporveier som et godt eksempel pa hvordan
bedriftens direktOr sammen med samarbeidsvillige tillitsmenn benytter klassetilleggene
som at lokkemiddel for 5 F5 Folk til a rasjonalisere. Og hvordan Piere og flare arbeidsfolk ayslorer dette spinet og gar til
felles kamp mot denne politikk.
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12 mann oppsagt pa Larvik Karosserifabrikk Jern Met stotter bedriftsledelsen

5

SOM BENYTTER EIERSKIFTE TI L A KVITTE SEG MED PROGRESSIV KLUBBFORMANN
De seksti arbeiderne pa Larvik Karosseri
A/S bar ved egen erfaring fatt
seg
nodvendigheten av en organisert fagopposisjon som kan ta opp kampen mot arbeidskjopernes offensiv.
Den 31. mai i ar mottok samtlige arbeidere en oppsigelse. Arsaken var at de davwrende eiere hadde fOrt hemmelige forhandlinger om salg med Vestfold Bil- og Karosseri, hvor bl.a. skipsreder Astrup har
betydelige interesser. FOrst da det lekket
ut opplysninger om disse forhandlinger ble
eierne nodt til a legge kortene pa bordet.
Ogsa karosserifabrikken i Kristiansand
vii bli innlemmet i selskapet.
Det var imidiertid ikke meningen 5 steppe
produksjonen i Larvik. Meningen var bare
gjOre driften rner lonnsom for kapitalistene, og det ble bl.a. gjort ved a utelukke
eldre arbeidere og tillitsmenn som var
saerlig lite samarbeidsvillige, fra videre
arbeid pa fabrikken. Dette rammet toiv
av arbeiderne. De cb vrige har fatt tilbud
om fortsatt arbeid. Blant dam som ikke
bar fait et slikt tilbud er klubbformannen,
Ludvik Reiersen.
Da tilbudet om nyansettelse kom hevdet
bedriftsledelsen i fOrste omgang at man
hadde tatt hensyn tit den enkeltes faglige
kvalifikasjoner. Men da det viste seg at
dyktige arbeidere med opp tit 23 ar bak
seg pe. Larvik Karosseri ikke fikk tilbud
om noe fortsatt arbeid, ble bedriftsledelsans lOgn sa gjennomskuelig, at den p8
en diskret mate ble nOdt til a gi at muntlig dementi.
Framtida til de 12 oppsagte er med andre
ord usikker. Mange av dem er nwrmere
60 ar og utgjor saledes ikke tilstrekkelig
"produktiv" arbeidskraft nar det gjeldcr
kapitalistenes krav
h. t. tids- og
arbeidsstudert utsvettingstempo.

kommcr akkorden. I dag - fOr sammenslutningen med Vestfold Bil og Karosseri
har de fleste faglrte arbeiderne en grunnlonn pa kr. 8,55. I tillegg er enkelte arbeidare blitt tilbudt jobber som or darligerc
betalt enn de de hadde tidligere.
For mange arbeiderc ved Larvik Karosseri
betyr dettc det andre lonnsnedstaget pa
kort tid. Da fabrikken for orntag to ar sida
begynte a bygge aluminiumskarosserier til
bussene i stedet for de tidligere stalkarosserier, ble det samtidig innfOrt akkordlOnn. Arbeiderne protesterte sterkt fordi
de mente del var gait a innfore akkordbetaling nar det his innfOrt nye produksjonsformer som en ikke var vent til.
Mange av karosscri-arbeiderne. i Larvik
tapte opptil 3-4000 kroner p5 innforing av
akkord dengang. Som alltid bruker kapitalistene de mest utspekuterte metoder og
utnytter alle situasjoher fora presse arbeiderlOnningene tied slik at arbeidsfolk
far betale de tapene som krisa pafOrer
kapitalistene.
Denne lonnsreduksjonen er skjedd samtidig med at kravet om mar overtidsarbeid
er blitt sterkere og samtidig som arbeidstokken er redusert med 30 i 'poet av el
5r.

Hva har sa arbeidernes fagforbund , Norsk
Jeri-) og Metallarbeiderforbund gjort for a
ivarcta arbeidernes interesser ?
Den 13 juni ble det hodt et forhancilingdmOte
mcllom forbundet, arbeidsgiverne og tillitsmennenc. Et av arbeidernes krav var bl a.
at klubbformannen sammen med ire andre
arbeidere skuile fa tilbud om fortsatt arbeid. Etter deres mening var det gall at
bedriftsledelsen skuile kunne fjerne en
progressiv klubbformann som hadde arbeidernes tillit pi; en slik mate. Den eneste trosten Jam og Met-pampene kunne gi
Larvik-arbeiderne var at atbeidsgiverne
hadde alle formelle rettigheter pa sin side.
Saledes kunne ikke arbeiderne gjennomfort sine kra y . P5 et seinere tidspunkt
hadde klubbformannen kontakt med den
sammc forbundspampen og forest° at det
skulls arrangercs er pressemote i Larvik
hvor man kunne drOfte situasjonen for ar
bciderne pa Larvik Karosseri, og hvor
forbundsledelsen og den lokale Fagforeningens representanter skulls svarc pa sporsm51. Del skulls vre, unodvendig a legge
tit at klubbformannen aldri fikk noon respans i forbundsledelsen for sitt forstag. Er
dot noe byrakratene ikke Onsker sa er dot
statilrette for arbeidsfotk.

Hva angar arbeidernes egen kamp var det
visso opptakter pa et klubbmote, hvor det
ble forestatt at man skulle oppfordre arbeidarns til 5 nckte a ta videre arbeid dersom
ikke de toiv oppsagte fikk videre arbeid.
"War de m5 klare seg uten videre arbeid
her, ma vi ogsa kunne klare det," mente
mange. Men endel var redd for at en slik
aksjon skuile fore tit at alto mistet jobben,
sa del ble ikke arbeidet videre med spOrsDessuten var alle klar over at de i
allefall ikke ville ha Jern og Met-ledelsens
stOtte i en slik aksjon:
Eierne av Vestfold Bil- og Karosseri har
ogs8 gjort sitt bests for a splitte arbeiderne rindt om pa bedriftens forskjetlige avdolinger. Blant annet vii arbeiderne pa
Hortensavdelingen Fa store lonnsmessige
fordeler i forhold til de som arbeider i
Larvik. Den gjennomsnitttige lOnnsforsk.jellen vii bli kr. 1,30 i timen. Bedriftsledelsen forsoker a forsvare sin lonnspotitikk og pastar at Horton er et pressommade.
Slik star situasjonen i dag. Men det spOrsm8let mange av arbeiderne pa Larvik Karosseri stiller seg er: "Fabrikken ble
solgt fordi den ikke var tilstrekkelig lonnsom for de tidligere eiere. Hvor lenge vii
de nye eiere anse at fortsatt drift her gip
tilstrekkelig profitt ?"
Larvik-arbeiderne har nemlig erfaringer
fra folgende ear konserner kjOper opp
mindre fabrikker. Et av de ferskestc
eksempler i Larvik var Tiedemands Tobakksfabrikks oppkjcpp av T.M.Nitsens
tobakksfabrikk. Der lovte bedriftsledelsen
ogsa fortsatt arbeid , men dot gikk ikke
tang tid for fabrikken fate lagt ned. Derfor
har ikke arbeiderne noon tillit til bedriftsledelsens forsikringer.
Mange av arbeiderne pa Larvik Karosseri
har Lail 1.rdom av deres erfaringer i klassekampen pa sin egen arbeidsplass. De
har fOtt erfare bedriftsledelsens Massediktatur, forbundsledelsens klesseforrderi
og sin egen hjelpetOshet.Mange av dem forstar at den eneste utvei er dannelsen av en
revolusjonr fagopposisjon som kan ta kampen ()pp mot borgerdiktaturct og dots lakeier p5 hver enkelt arbeidsplass.

Men de som vii fortsette pa karosserifabrikken i Larvik far v-cErs,-8god a finne seg
i dartigere betaling - mener tydeligvis
de nye cierne. Etter lOnnstilbudet som er
forelagt arbeiderne vii det nemlig finne
stcd en absolutt lonnsrcduksjon. For de
flestes vedkommende liggor tilbudet p5
kr. 8;54 i timen som grunnlOnn. I tillegg

LO og NAF samarbeider for a bli SF og NKP subsidierer monopol kvitt brysom tillitsmann
kapitalen med arbeidsfolks penger
c

I Klassekampen nr.3 hadde vi et intrevju
med Kjell Hammer om arbeidsplassen hans,
Stentor Radiofabrikk i Trondheim. I intervjuet avviste Hammer klassesamarbeidet
mellom LO og NAF og gikk inn for ei kompromisslos kamplinje overfor arbeidskjcpperne.
Det som videre skjedde var, kort fortalt,
rolgende:
En av bedriftens folk fikk fatt i dette nummeret av Klassekampen„ Bedriftsledelsen
ba klubbforrnannen ta kontakt med Jern og
Metall i den hensikt a f5 satt Hammer utafor klubbstyret (der han var sekretwr og ei
tid fungerende formann), noe som klubbformannen gjorde.
I samme forbindelse sendte NAF et brew
til Jern og Metall, avd. Trondheim. Jern
og Metall kom med en paskrift, (se nederst
pa brevet) og sendte brevet videre til klubbformannen.
Her er ayskrift av brevet i sin helhet:
14. mai 1969.
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund,
Folkets Hus,
7000 Trondheim.
Stentor Radiofabrikk A/S - tillitsmann
Kjell Hammer.
Vi viser til dagens telefonsamtale med sekretcr Sylthe og undertegnede.
Som nevnt har tillitsmannen Kjell Hammer
i "Klassekampen" nr. 3 av april 1969 gitt
uttrykk for en innstilling overfor bedriftsledelsen som etter var mening er hell i
strid med bestemmelsene i Hovedavtalen,
saerlio Hovedavtalens § 9.
Vi vii ikke her komme inn p5 de uetterretteligheter og angrep som artikkelen retter
mot bedriften og det syn som tillitsmannen
Kjell Hammer hevder. Vi vii bare fastsla
at de synspunkter som tillitsmannen der har
gitt uttrykk for er i strid med bestemmelene i Hovedavtalen og saerlig i Hovedavtalens and nar det gjelder samarbeidsforholdens. Det vii derfor ikke vre mulig for
bedriften i fremtiden a godkjenne Kjell Hammer som tillitsmann.
Vi har videre kjennskap til at det skal holdes et nytt klubbmote med valg innevwrende
maned. Vi vii derfor henstille til det wrede

forbund om a serge for at Kjell Hammer
ikke blir vaigt som tillitsmann, da et samarbeide med ham synes umulig med den innstilling han har gitt uttrykk for i nevnte artikkel.
Med hilsen
N.B. Forbundets distriktskontor
ber bedriftsklubben v.re
merksom pa Norsk Arbeidsgiverforenings tilradning i
i foreliggende sak, og den
bor takes til etterretning.
NORSK JERN OG METALL-,
ARBEIDERFORBUND
Di striktskontoret
Trondheim
Reidar Sylthe (sign.)
Som en ser, LO - NAF-ledelsen er skjOnt
enige om 5 bli kvitt brysomme folk. Er noen
i tvil om hvorfor slike paragrafer i Hovedavtalen er kommet i stand?
Her er nok et bevis pa at bade "loven" og
LO-ledelsen beskytter kapitaleieren.
I denne saken har klubbformannen gatt
helt i bedriftledelsens Arend, noe som han
ogsa har gjort
Da det nylig var valg pa nytt klubbstyre,
nektet de progressive arbeiderne a stille
til valg. Den gamle klubbformannen ble
gjenvalgt, og dette forte til at mange arbeidere ville melde seg ut av LO.
Det siste som har skjedd er at arbeidsformannen bruker klubbstyret som bevis pa
om spesielle (progressive) arbeidere er
i fysisk arbeid nar de er sykemeldt eller
har fri p.g.a. velferd. Dette i den hensikt
a fa gitt dem sparken.
Praksisen gar ut pa at nar en progressiv
arbeider far Fri, oiler er hjemme p.g.a.
sykdom, tar arbeidsformannen med seg
et medlem av klubbstyret som oyenvitne og
reiser ut fora kontrollere om arbeideren
gjOr noe "ulovlig".
Alt dette viser nOdvendigheten av A arbeide
for en fagopposisjon innenf or LO.
SORT MED DE PARAGRAFENE I HOVEDAVTALEN SOM KNEBLER ARBEIDERNE
OG BESKYTTER KAPITALEIERNE:
BEKJEMP LO- OG NAF-LEDERNES
KLASSFSAMARBEID.

Regnskapet:
Regnskapet viser en balanse stor Kr. 444.443.00, som foreslas anvendt saledes:
Til utbytte for 1968,
Kr. 400.000.00.
„ reservefondet
44.000,00.
Overfores til neste
443,00.
Brutto omsetning
1968 Kr, 132.933.000.00 (1967 Kr. 164.112.000,00.)
Utbetalte lonninger
48.530.000,00 ( „
46.665.000,00.)
Inntrukne skatter
10.373.000,00 ( „
„
9.767.000,00.)
Avskrivninger
3.120.000,00 ( „
„
2.865.000.00.)
Regnskap for Fredrikstad mek. Verksted for 1968.
Som sagt sa gjort. Fredrikstad havnestyre
utfq5rte villig oppdraget, og. etter at befaringer og prOveboringer var overstatt, kunne
havnedirektOren i 1968 opplyse at det pa
Trafikkavgiftsfondet var bevilget
600 000 kroner som fOrste help av et forutsalt bidrag pa 1,2 millioner'. Saka gikk etter
dette til forrnannskapet der den ble behandlet
i mars 1969.
Etter anbefaling fra finansradmannen ble det
her fattet e ns te m mig vedtak om at Fredrikstad kommune skal bidra med kr. 460000,
ved siden av de 1,2 millioner fra Havnevesenet/Trafikkavgiftsfondet. Det samme vedtak gikk enstemmig igjennom i bystyret. I
realiteten er det Fredrikstad kommune som
ma beere det alter meste av disse byrdene. I
finansradmannens tilrading til formannskapet blir det nemlig understreket at statsbidraDet hole startet i 1963. Da sendte Fredrikget til Havnevesenet, dvs. Fredrikstad mek.
stad mek. verksted en sOknad til havnedirek- verksted, "vil gjore det vanskeligere for
tOren om at Statens Havnevesen matte foreta Havnevesenet i de nrmeste ar a oppna tilmudring av dot aktuelle skipslOp. Begrunnel- skudd fra fondet til andre havnearbeider det
sen var at verftet Onsket a kunne ekspedere
matte vwre cb nskelig a gjennomfOre."
ordrer pa stadig stOrre skip.
Denne saka viser oss hvordan kommunene
Havnestyret anbefalte sOknaden, det samme
blir stadig viktigere som service-organer og
gjorde kommunene Fredrikstad, OnsOy,
stOttespillere for de lokale kapitalinteresser.
Glemmen og KrakerOy. Men havnedirektOrEierne av Fredrikstad mek. verksted bruker
en svarte da at direktoratet ikke hadde fori dette tilfelle kommunestyrene i Fredrikstad,
mell anledning til a yte en slik direkte stOtte Onscpy og KrakerOy til a trekke millionbelOp
til en privet bedriFt.
ut av lOnnstakernes lommer. I Fredrikstad
Men fora sikre at verftets interesser likevel ble som nevnt bevilgningen vedtatt av et samble ivaretatt ba Havnedirektpren samtidig on- stemmig formannskap og bystyre, med full
stOtte av SF med fylkesformannen Arne Eiat saken ble fremmet pa nytt i Fredri klertsen i spissen, og av NKP-representants tad havnevesens regi!
ene.
Da kunne nemlig Havnedirektoratets stcptte
formelt bli gilt som en bevilgning til en kommunal instanst

Fredrikstad Mekaniske Verksted er et av
landets mest profitable skipsverft, og kontrolleres fulistendig av norsk storkapital.
Et viktig trekk i verftets videre ekspansjon
er 5 kunne bygge skip pa over 100 000 tonn
dw. Men fora realisere Bette har det vist
seg npdvendig med omfattende mudringsarbeider i farleden utenfor Fredrikstad.
Dette koster penger. I alt er utgiftene beregnet til hole 3,5 millioner kroner. Det er
derfor forstaelig at de kapitalinteressene
som star bak verftet lenge har sett seg om
etter muligheten tit a fa kastet most mulig
av kostnadene over pa andre, slik at profitten ikke blir skadelidende.
Hva er da mer naturtig enn a forsOke A fa
kontrollen over de skattemidlene som disponeres av stat og kommuner?
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Kamp mot

og Pentagon i fellesskap. Disse protestene
har allerede utlOst en Flom av indignerte lederartikler og innlegg b5de fra kapitalens
demokratiske talsmenn i Aftenposten, og
sosialdemokratiets fremste filmmedarbeiderc. Tankegangen blir formulert mer presis av Unge HOyres Landsforbund og Arbeiderbladets P51 Bang Hansen: "Film, uansett
politisk innhold, er en del av den ytringsFrihet vi bekjenner oss til". (Arb.bladet 16/6
1969). La oss se nrmery. pa denne ytringsfriheten.

voldsomt. I det meste av 50-ara ble det
spydd ut spillefilmer som stottet USA/FNfelttoget mot dot koreanske folket og mante
til kamp mot alt som kunne minne om sosialisme. Men store deter av produksjonen
har ogs5 blitt sentrert rundt spillefilmer
som stOtter opp om "den amerikanske livsform" , filmer som fremst av alt har som
oppgave a indoktrinere borgerlige ideer og
myter i arbeiderklassen.

I den siste tida har debatten om "sensur" av
Film blitt fOrt med Okende styrke. Det fiber
ale borgerskapets standpunkt har vrt a kreve ayskaffelse av statens sensurpolitikk: "En•ofhver film ma ha rett til premiere i full
fentlighet." (Sylvi Kalmar). Dette er ogs5
foreninga Fri Films offisielle syn. Men nettopp ved 5 rette sOkelyset mot at Statens
Allerede i de fOrste ti ar etter arhundreskif- Filmkontroll klipper bort noon meter sex og
tet kastet spekulantene seg inn i bransjen og
kriminell void, unngar on behendig a komme
la grunnlaget tit filmindustriens millionforinn pa det som egentlig er sakas kjerne.
muer. Filmen har hele tide blitt brukt som
For dot fOrste er nesten all filmpr oduket propagandaredskap i kapitalens tjeneste.
s j on i verden konsentrert i hendene pa noI 1914 produserte amerikanerne filmen "En
en fa monopolkonserner. Den nOcivendige
nasjons fOdsel", et ku klux klan-orientert,
kapital som skal tit for a ga i gang med en
rasistisk produkt som datidas bang hansen'er Film, kontrolleres derfor av disse. Dette
oppreklamerte p5 grunn av dens "estetiske
betyr i sin tur at progressive eller revolukvaliteter".
sjonre kunstnere f. eks. i USA og VestPolitiske ungdomsorganisasjoner, anti-imUnder Hitler og Goebbels nadde propaganda- Europa start sett er belt aystengt fra a kunperialistiske organisasjoner og fagforeningen
mot alt som kunne true kapitalens og bor- ne lage en film som angriper kapitalismc og
er har protestert mot Framvisning av den
imperialisme.
gerstatens
makt at nytt hOydepunkt. Filmen
amerikanske filmen "The Green Berets",
nazifisere
folket.
ble
et
middel
til
a
I Norge er inntektene pa spillefilm oftest saog har karakterisert den som et propaganpass lave at filmkunstnerne ma ha finansiell
daredskap til forsvar for folkemord, produEtter krigen har sarlig de amerikanske
sert av John Wayne, Warner Bros. Company - filmkonsernenes makt og innflytelse vokst
Framvisning av film gjennom kinoforestillinger - i dag cgs& tv - har lenge ve&rt
en p-avirkningsform som internasjonal monopolkapital har satset enorme belOp pa a
utbygge , og konsernene har ogsa kunnet have
inn tilsvarende gevinster.

Da den spesielt harde krisa i Okonomien
brOt ut, da kapitalismens almene krise ble
sterkt skjerpet og de arbeidende massers
revolusjorre holdning Okte, da gikk fascismen over til angrep pa en brei front.
Det herskende borgerskap soker stadig
mer sin frelse i fascismen for a gjennomfOre den mest hardhendte utplyndringspolitikk av det .arbeidende folk, for a forborede en imperialistisk roverkria, overfallo
Sovjetunionen, trellbinde og oppdele Kina
og gjennom donne politikken fornindre revolusjonen.
De imperialistiske kretser prOver a veltc
hele krisas byrde over pa dot arbeidende
folkets skuldre. Til det trenger de
fascismen.
De vil lOse problemet om markedene ved
trellbinde de svake nasjoner, ved a eke
undertrykkinga av kolonicne og ved a dele verden pa nytt gjennom en krig. Til dot
trenger de fascismen.
De prover a komme revolusjonens voksende krefter i forkjOpet ved a knuse arbeidernes og bondenes revolusjonare bevegelse og ved et militzert overfall pa Sovjetunionen, verdensproletariatets bolverk.
Til dot trenger de fascismen.
Pa SUKP(b)'s 17ende partikongress sa
kamerat Stalin:
"Fascismens seier i Tyskland ma ikke
bare forstas som et tegn pa arbeiderklassens svakhet og en fOlge av sosialdemokratiets forrderi mot arbeiderklassen,
som bar banet vei for fascismen. Man
ma ogsa se den som el_ tegn pa borgerskapets svakhet - som et tegn pa at borgerskapet ikke lenger or i stand til a herske
ved hjelp av de gamic metoder: parlamen-

Men sjO1 om dot enkelte steder skulle bli laget filmer som forsvarer arbeiderklassens
interesser, oiler som stOtter folkenes FrigjOringskamp mot USA-imperialismen,
betyr ikke dot at disse filrnene vii bli vist.
For ogs5 nar dot gjelder distribusjonen, har
kapitalistgruppene sikret sine interesser.
I Norge or dot private importOrer
som avgjcpr hvilke utenlandske filmer som
skal bli forelagt Statens Filmkontroll og
kinomyndighetene.
Disse importOrene er ofte sjO1 alliert mea
oiler direkte underlagt de store filmselskapene. "The Green Berets" er For eksempel
hentet til Norge av den amerikanske monopolkapitalens egne agenter ; Warner Bros./
Seven Arts (Norway) A/S.

Takket vre en stork motstand i folket ble
filmen "The Green Berets" ikke vist pa Foreningen Fri Films generalforsamling. Derimot fikk demonstrantene tydelig demonstrert
politiets klassekarakter; de tre hundre demonstrantene ble mcbtt av borgerkrigsutrustv3vaaona med langkoller og hjelmer.

tarismen og det borgerlige demokrati , og
derfor er tvunget til a gripe til terroristiske regjeringsmetoder i innenrikspolitikken; som et tegn pa at det ikke lenger
er i stand til a finne en lOsning pa grunnlag
av en fredelig utenrikspolitikk og derfor
er tvunget til a gripe til krigspolitikk."

I Morgenbladet har politiet uttalt seg i truende ordelag. Politilederne vii ha hevn:
- Personlig er jeg likeglad i relasjon til
til filmen (The Green Berets), men prinsippielt gar jeg inn for at den skal vises.
Sma grupper skal ikke fa bestemme hva
film-publikum i Oslo skal fa se. Teenage
Fair kom ikke i gang , men nu haper v filmen vii bli vist", sier • politiinspektOr Rolf
Salem til Morgenbladet.

FASCISMENS KLASSEKARAKTER
11n101n11101•

Fascismen or ikke en form for statsmakt
som star over beggo klasser, - proletarisom F.eks. Otto
atet og borgcrskapet
Bauer bar pastatt. Den or ikke "det opprorske smaborgerskap som har satt seg i
besittelse av statsapparatet", som den engelske "sosialist" Brailsford hevder. Nei,
fascismen er ikke en rnakt som star over
klassene, og ikke smaborgerskapets eller
filleproletariatcts makt over finanskapitalen.Fascismen er selve finanskapitalens
makt, den er den organisasjon som skal
holde arbeiderklassen og den revolusjonre del av bOndene og intelligensiaen node
med blodig terror. I utenrikspolitikken er
fascismen sjavinisme i dens mest brutale
form, som framelsker at dyrisk hat til
andre nasjoner.
Fascismens virkelige karakter ma understerkt fordi den i ly av
strekes
sosial demagogi i en rekke land fikk mulighet til a rive med seg smaborgerlige
masser, som krisa hadde kastet ut av
"vanlig gjenge" , og til og med deler av
proletariatets minst utviklede lag som
aldri vine ha fulgt Fascismen om de hadde
forstatt dens virkelige klassekarakter ,
dens sannc natur.
Fascismens utvikling og selve dot fascistiske diktatur enter i de forskjellige land
forskjellige former , altetter de
historiske , sosiale og Okonomiske forhold,
alt otter vedkommende lands nasjonale
sregenheter og internasjonale stilling. I
Forts. neste side

Bare i fjor ble planlagte filmer som tok opp
heimefrontsarbeidet under krigen, "ungdomsopprOret" og den hemmelige politiovervakinga nektet stOtte.

POLITIET FORBEREDER
ANTI-IMPERIALISTISKI

Et borgerskap i krise
trenger fascismen
Donne artikkelen er et utdrag av Georgi
Dimitrovs tale pa Kominterns 7. verdenskongress 1935 i Moskva.

stOtte fra monopolkapitalens mast lydige redskap, det borgerlige statsapparatet For 5
kunne produsere. Men dermed har staten
ogsa sikra sag kontroll over hva som skal
lages. FOr pengene blir bevilget skal nemlig Kirke- og undervisningsdepartementet
godkjenne opplegget/manus til filmen. Og
uten at noon kan pasta at srlig mange norske filmfolk star pa arbeiderklassens standpunkt, s5 blir likevel noksa mange filmer
awist fordi de ikke er Fullstendig p5 linje
med den herskende klassens ideologi.

Klassekampen tok i mainummeret opp
de norske beredskapslovene, som tillater

innfOring av et reint militrdiklatur nar
"Statens sikkerhet or i fare", Vi viste samtidig hvordan NATO-medlemsskapet gjor at
disse junta-love.ne kan bli brukt direkte i
USA-imperialismens tjeneste.
I vart forrige nummer behandlet vi opprorspolitiets utviklin g Ira Menstadslaget til i dag.
Utgangspunktet var start sett politireservens
ble
treningsleir nylig der Ovelsene
konsentrert om "massetjeneste" med bruk av
langkoller og maskinpistoler.
Politiets brutalitet i forbindelse med den
fredelige demonstrasjonen mot "The Green
Berets" utenfor Rosenberg kino Oslo, og
politiledelsens uttalclser til pressen etterpa,
viser oss imidlertid at klassestatens representanter n5 tar siste pa a mote sj01 den minste aksjon mot kapitalens og borgerskapets
interesser med bruk av vpnet makt.
Som Svein Johnsen uttrykker dot i Friheten:
- Politimester Gjerde vii ha hevn:

Politimester Johan Gjerde er holler ikke
snauere. Hans trusler er klare og tydelige:
" - Nar jeg tenker pa politikorpset og min
egen arbeidsplass sa vil vi spare oss for
en masse strev om "The Green Berets" ikke kom opp, men dot er hoyst betenkelig at
en liten gruppe skal bestemme hva andre
skal se, og derFor Onsker vi at filmen blir
satt opp," sier politimester Johan Gjerde.
Nar politimesteren har gitt sin tilslutning til
at fascistfilmen skal vises, - hva er mer
naturlig enn at Morgenbladet spar:
" - Hva med beredskapen i politiet?"
Politimesteren svarer:
" - Beredskapen skal tikes." Han henviser
til slagsmalet som utspant seg p5 Karl Johan natt til mandag og klaget over darlige
bevilgninger.
Morgenbladet spOr: " - Er dot noon andre
etater som politimesteren kan tilkalle i pakommende
" - Ja, fcprst og fremst vare nabo-politikamre•og dessuten folk fra Politiskolen. I siste
instans kan cgs& militaere styrker komme inn,
men da ma det foreligge eksepsjonelle forhold - her er instruksen meget streng,"
opplyser politimester Gjerde.
1 Morgenbladets lange intervjuer med Salem
og Gjerde brukes taktikken med a blande
sammen aksjonen mot "The Green Berets"
og at tilfeldig slagsmal i sentrurn av Oslo,
natt til mandag. En episode som hadde sift
utspring i en nakenbader, men som utviklet

Oslo-politi amok

Danske ny-nazister gar lOs pa demonstrant utaFor Saga kirc
i KObenhavn, der "The green Berets" ble salt opp.

Kvelden fOr demonstrasjonen mot "The
Green Berets" skjedde det en form for
"opptoyer" i Oslo sentrum som hadde 6n
hovedarsak: Politiets inngrep mot ungdom
som start sett gjorde FOlgende ulovligheter:
De sparket fotball i Studenterlunden og badet i den sakalte Spikersuppa.

Ingen vii kunne pasta at "opptOyene" hadde
noon som helst politisk karakter. Men bade
borgerpressa og politiet utnyttet kjrkomment anledningen til lOgnaktig a Framstille
demonstrasjonen mot "The Green Berets"
som nermest identisk med hendingene i
Studenterlunden.

Arrestasjonen av noon av disse fOrte i sin
tur til mer altar mindre voldsomme reaksjoner fra publikum n. side. En stund var
naermere 5000 mennesker ,flesteparten vanlige arbeidsfolk som skullc bruke ukas frikveld til a "gjore by'n", engasjert i en blanding av nysgjerrig sammenstimling og aktivc
protester mot politiet.

Og konklusjonen var klar bade i VG og has
politimester Gjerde: Politict trenger mer
materiell, dvs. hester og hunder, langkoller og andre slagredskaper for '5 kunne mestre "pObelopptOyene".
Dot skulle ogsa sommerturistene i Studenterlunden fa merke. Ikke for hadde at par tre
stykker plasket lift i Spikerksuppa helaa otter

O

-

Klassekampen årgang 1969 – nettpublisering 2010 ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie etter avtale med avisa.
Noen utgaver er delt i to filer for lettere nedlasting – se www.akp.no/ml-historie/pdf/klassekampen/.

for folk nes frigjoring

I eara 1965-68 ble det importcrt til sammen
1390 langfilmer til Norge. Av disse var hele
43,1% fra de store amerikanske konsernene.
F jer nsyne t har i tidsrommet 1960-68
vist 330 kinofilmer. Av disse var 162, dvs.
nesten halvparten, produsert i USA. Felix
Greene's dokumentarfilm "Inside North Vietnam" ble nektet inntatt av samtlige importOrer. Det var bare takket
massenes
press og Det Norske Studentersamfund at
den likevel ble vist offentlig i Oslo en kort
tid, riktignok uten norsk tekstl
Evensmos statskontrollerte saks, som bare
klipper litt sex og void fora gjOre borgerskapets masseforfOring litt mindre plump,
er derfor fullstendig uten betydning i forhold til den sensuren som filmkapitalistene
s j 01 utOver.
Friheten til a produsere, distribuere og
framvise film Jigger i dag ikke hos oss, hos
folket, den er i praksis monopolisert av den
herskende klassens kapitalsterke filmsetskaper og deres medlOpere, i stat og kommunc.
Monopolkapitalens makt over filmproduksjonene er imidlertid bare en del av bildet. Nar
dot gjelder aviser, forlagsvirksomhet,
radio, tv og lignende massekommunikasjonsmidler er nemlig tendensen til konsentrasjon
i store private konserner, eller til direkte
a legge dem under statsapparatet den samme.
I Norge har et resultat av dette vrt at hell
siden Vietnamkrigen ble intensivert fOrst i

60-ara sa har norsk presse og kringkasting
systematisk servert de amerikanske oressebyramonopol enes redigerte pressemeldinger dvs. vap rt et talerq5r for USA-imperialismens offisielle propaganda mot det vietnamesiske folkets seierrike kamp.
Dette viser med all tydelighet hulheten i borgerskapets fortvilte skrik om at de som protesterer mot framvisning av "The Green Berets" krenker "ytringsfriheten".
F-7 olkets eneste frihet i dette spOrsmalet bestar nemlig bare i a kunne velge mellom 5
se ulike typer borgerlig ogt fascistisk film..
eller a bli sittende hjemme: Til a velge
mellom Aftenposten og Arbeiderbladet - til
a lytte til Dagsrevyens amerikanskproduserte
nyheter eller skru av tv-apparatet:
Men vi har ogsa muligheten av 5 reise oss
til kamp , til a avvise og bekjempe en
propaganda som bare tar sikte pa 5 bidra til
a opprettholde kapitalistklassens makt.
Kapitalen kontrollerer ytringsmidlene. A
beskytte dens frihet til a benytte seg av disse til propaganda for Okt utbytting , krig og
imperialisme era motarbeide vare egne
interesser.
Kampen mot monopolkapitalens diktatur over
folket, til forsvar for arbeidsFolks rettigheter, kampen mot undertrykkelsen av verdens
folk, ma derfor bade fq5res mot USA-imperialismen i Vietnam, mot de norske myndigheter som ci5r imperialismens Arend og
mot de krefter som Forvalter ytrings"friheten" i imperialismens tjeneste.

, MASSIV VOLD MOT
DEMONSTRASJONER
seg til et storre slagsmal. Politiledelsen
har i intervjuet imidlertid ingen skrupler
med 5 blande hendingene sammen - .

ikke far slippe til pa Oslo-kinoene. Systemet
med private filmimportorer garanterer det.
Saledes har Oslo politikammer tatt en politisk beslutning allerede for filmen er
satt op p til offentlig framvisning. Og forberedelsene er i full gang fra politiets side..

Utdragene av intervjuene med Gjerde og
Solem anskueliggjOr i hOyeste grad hvordan politiet er en del av statsapparatet.
siste rekke vii det bli brukt som redskap
Denne opprustningen er bare et nytt eksemfor borgerskapets diktatur nar folkemassens pel pa hvordan statens voldsorganer - polikamp vokser. Med god reaksjonr teft
ti og
- vii bli moblisert i en situaskriver saledes Morgenbladet at det er
sjon da folket vil to makta i sin egen hand.
"bred enighet i politikretser om at filmen
"The Green Berets" ma kjOres; det er tyde- Argumentene for a gripe inn vii bli de samme.
lig at man na stir p5 denne filmen som litt.
av en proveklut for rettsstaten Norge. "GaForsvarsminister Quisling brukte dem i 30tens parlament" skal ikke gis noen gratisara, da han utkalte
avdelinger for a
sjanse til a fremme sin vilje."
skyte pa arbeidere pa Menstad. Politiets ledere bruker dem i dag, og de vii bli brukt i
Ingen er i dag i tvil em at sporsmalet om a
Framtida. "En liten gruppe..." "Gatens
vise filmen The Green Berets er et politisk
parlament..." - alt for a forsvare borgerspOrsmal - i siste rekke et klassekampspOrsmal. Argumentasjonen om at det drei- skapets og imperialistenes maktstilling.
er seg om "ytringsfriheten" er a yslOrt. In- Men ogsa folket vii bli nOdt til a treffe de
gen vil kunne pasta at filmer med heroisernodvendige Forholdsregler.
ing av imeperialistisk brutalitet og raskap

Folkets svar: Masseaksjon
mot The Green Berets
I lOpet av de siste ukene har en rekke progressive organisasjoner protestert mot
framvisning av den amerikanske propagandafilmen "The green Berets".
Denne filmen heroiserer amerikanernes
Folkemord i Vietnam, den gjOr kort og godt
reklame for USA-imperialismen. Men
kan det vre sa viktig a kjempe mot en
film?
All historisk erfaring viser oss at hver eneste klasse i et samfunn legger grunnlaget
For sin politikk og for sine politiske framstOt gjennorn propaganda. Veda bru'-ce nyhetene, aviser, bOker, kunst og kultur
sOker bade kapitalistklassen og arbeiderklassen a konsolidere og skape Okt oppslutning om sin politikk. Det er derfor ikke noe
sporsmal o rn en avis, ei bok oiler en film
har et klasseinnhold, bare om hv ilken
side den star pa i klassekampen; arbeiderklassens eller borgerskapets.
"The green Berets" soker a legge grunnen
til rette for USA-imperialismens framtidige
framstot i Vietnam og oilers i verden. Derfor er det viktig For enhver son') stOtter
folke.nes frigjOringskamp a bekjempe den.
Men er det ikke nok av reaksjonre, borgerlige filmer, hvorFor konsentrere seg om
nettopp denne? For dot fOrste Fordi "The
green Berets"er ekstra grovt og apent fascistisk. For det andro Fordi filmen propsgandorer USA-imperialismens sak i en konflikt der hovedoppgjOret mellom verdens folk og USA-imperialismen idag pagar,
nemlig i Vietnam.
Forts. Fra Forrige side
noen land, framfor alt der hvor fascismen
ikke har noen brei klassebasis, og hvor
kampen mellom de enkelte grupperingene
i dot Fascistiske borgerskapets cgen leir
er temmelig stork, be.slutter den seg ikke
straks til 'a likvidere parlamentet, den lar
de andre borgerlige partiene og ogsa sosialdemokratiet beholde en viss legalitet.

med langkoller
fOr Gjerdes stormtropper var pa valplassen.
Og publikum fikk savidt hOre noen spede tilrep via en megafon om a forsvinne, fOr 50
politiFolk var i gang med a rydde hele gateomradet rundt Studenterlunden For folk.
Med svingende langk011er gikk de lOs pa alt
fra gamle darner til ungdom, ja til og med
barn, Flere matte forlate omradet med
blOdende sar etter slagene.
"...det er ikke usannsynlig at politiet neste
gang det blir opptOyer kommer til a ga atskillig mer drastisk til verks hvis det skulle
v- renodvendig", er politimester Gjerdes
kommentar til et klageskriv til politimyndighetene Fra en tilskuer.

Men hvorFor settes denne polititerroren inn
mot et vanlig sommerpublikum i Studenterlunden? FOrst og fremst av rein despe r as j on over ikke a ha fullstendig kontroll over en folkemengde som stort sett bestar av
vanlige arbeiderungdommer. Dernest Fordi
politiet Onsker a "statuere et eksempel".
Den som braker nar politiet ikke vil, far ei
kolle i hodet. Pa denne maten skaffer politiet seg i tillegg t r e n i n g i den voldsbruk
som mer og mer blir satt inn mot p o 1 i tiske demonstranter, en konkret trussel om vpnet makt mot enhver meningsytring som gar pa tvers av borgerskapets retningslinjer.

Fascismens maktovertakelse betyr ikke at
den ene borgerlige regjering s i m p e 1 the..
e r s ta t tes av en annen, men at den ene
statsform for borgerskapets klasseherredOmme - det borgerlige diktatur - avlOses av en annen form, det apne terroristiske diktatur.
Dette forminsker imidlertid ikke betydningen av den kjennsgjerning at de borgerlige regjeringer fOr det fascistiske diktatur opprettes, sorry regel gjennomgar en
rekke trinn og gjennomfOrer on rekke reaksjonre forholdsregler som Forbereder
og umiddelbart Fremmer Fascismens maktovertakelse.
Den som pa disse forberedende trinn kjemper mot borgerskapets reaksjonre Forholdsregler og mot den Framvoksende fascisme, er ikke i stand til a Forhindre fascismens seier, men fremmer den tvertimot.
ARBEIDERKLASSENS ENHETSFRONT
MOT FASCISMEN:
Kamerater: Millioner av arbeidere og andre arbeidende i de kapitalistiske land

Det store flertallet av alle arbeidende
nordmenn fordommer USAs krigfOring i
Vietnam. DerFor bOr vi cgs& av all kraft
satse pa a organisere en massemobilisering
mot USA-imperialismens filmpropaganda
til stotte for FNLs seierrike kamp.
De kapitalkreftene som star bak "The green
Berets" har allerede lidd et betydelig moralsk nederlag ved at anti-fascistisk ungdom
stoppet filmen i Kobenhavn. I Norge ble
filmen avvist i Foreningen Fri Film takket
vire progressive medlemme.r i organisasjonen og en militant demonstrasjon utenfor
kinoen. Men dette er bare en begynnelse.
Rroteststormen mot "The green Berets" vii
utvilsomt vokse seg sterkere og sterkere.
Resolusjoner mot filmen er allerede i ferd
med a bli tatt opp i fagforeninger, intersseorganisasjoner anti-NATO-utvalg
Vietnam-komiteer og i andre fora. Men
kampen vil neppe steppe her. Oslo Politikammer har varslet at det Onsker fascistpropagandaen vist "for enhver pris".
Politiets brutalitet, (Jets bevpning og
voldstrusler under og etter demonstrasjonen
utenfor Rosenborg kin g i Oslo, viser oss at
statsapparatet nok enga.ng tyr til Fysisk
maktbruk nar monopolkapitalens interesser
er truz.•t, sjol nar det bare gjelder framvisning av en fascistisk propagandafilm. Anti.
imperialistene vii ganske sikkert gi et resolutt svar pa denn3 undertrykkelsespolitikken; fore kampen over fra protester til
dens annen fase: Direkte rnasseaksjon mot
USA-imperialismens taleror - FascistFilmen "The green Berets".

spOr: Hvordan skal en forhindre at fascismen kommer til makten, og hvordan skal
en styrte fascismen nar den har seiret ?
Komintern svarer: De t fors te sorr
ma gjpres - starten - er
dannelsen av enhetsFronten, oppbygginga av arbeidernes aksjonsenhet i hver fabrikk, hvert distrikt, Evert land, i hele verden.
Proletariatets aksjonsenhet i
nasjonal og internasjonal malestokk er det mektige vapen som
ikke bare setter arbeiderklassen
i stand til a fcpre et vellykket
a rette
forsvar , men ogsa til
en framgangsrik motoffensiv mot
fascismen, mot klassefienden.
Det or nOdvendig a skape aksjonsenhet mellom alle dolor av arbeiderklassen, uavhengig av hvilket parti og hvilke organisasjoner
de tilhOrer, til og med fOr arbeiderklassens
flertall forener seg til kamp for kapitalismens fall og for den proletariske revolusjons seier.
Er det mulig a virkeliggjore denne proletariske aksjonsenhct i de enkelte land og
i hole verden ? Ja, det er mulig. Dot or
mulig med det samme. Komintern stiller
ingen som heist betingelser for aksjonsenheten med unntak av en eneste elementr betingelse som kan aksepteres av alle
arbeidere, nemlig at aksjonsenheten skal
rette seg mot fascismen, mot kapitalons offensiv, mot krigsfaren,
mot klassefienden. DeLervare betingelser.
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VERDEN I OPPROR
Folket i Colombia vmpner seg med Maos leaking
Mer enn 200 bOnder fra Port Randoni t
Arauca-provinsen i Colombia okkuperte
et storgods i februar i ar. Storgodseieren
provde med vpna hjelp 5 to godset tilbake,
men bondene forsvarte seg besluttsomt. I
mars okkuperte jordlOse bonder minst seks
storgods i Sucre-departementet i landet, og
forsvarte seg militant mot politi og tropper
som var sendt ut fora undertrykke dem.
Dette er bare eksempler pa den stadig
okende kampen og motstanden mot militatrregjeringa i landet.
Colombias folk tar vegen med
folkekrig.

greidde ikke folket a forsvare seg p5 denne
maten, og heilt opp til midten av 60-ara har
dot v-rt mye sporadisk og spredt gerilja i
fjelltraktene nmr Bogota. Det er srlig 3
gerilja-rOrsler som har dominert. Den eldste
er FARC (Colombias Revolusjonre Vpna
Styrker) som hadde sitt utspring i de tusener
av byboere som flykta fra Bogota etter de
voldsomme anti-amerikanske opptOyene i
1948. De var redde for represalier, sa de
slo seg ned som jordbrukere i aysides fjelltrakter rundt hovedstaden . De beholdt
vapna, og regjeringa hadde ingen effektiv
kontroll over fjellomrada. Det politiske
lederskapet la imidlertid hos del MoskvaColombia er hovedsakelig et jordbruksland
orienterte Kommunistpartiet, som var imot
og dot store flertallet av folket er fattige
enhver veepna konfrontasjon med regjeringa.
bonder. Der godseierne eier jorda, og det
med sikte pa a styrte den. I 1964-65 satte
er de fleste steder, foregar det ei Okt under- regjeringa iverk en USA-stOtta offensiv
trykking av bOndene. I en del distrikter har
mot "de uavhengige republikkene", som reregjeringa i landet etter ordre fra latifundsulterte i en fryktelig massakre p5 menn,
istene (storgodseierne) og USA-eide selska- kvinner og barn. Hus blei brent og buskapen
per diktert oppretting av sakalte "utviklings- slakta ned. Dette laerte aerlige elementer
soner". Form5let med disse er A legge forinnafor "kommunist"-partiet en god del, bl.a.
holda til rette for dyrking av de jordbruksat dot er som Formann Mao sier:"Politisk
produkter som passer best, i dette hOve
makt vokser ut av gevrlOpet". Disse elebananer. De store bananplantasjene i distmentene forlot Moskva-partiet og gikk etterriktet (flere av dem eid av det berykta United pa over til andre progressive organisasjoner.
Fruit Company) er interessert i a overta
FARC er idag lite aktiv og uten fast ledersmabondenes girder. Samtidig har det vaert skap.
satt i gang ei kampanje mot lokale og kjente
Den andre gruppa or ELN (Den nasjonale
bondeledere, der den kapitalistdominerte
Frigjoringshwren) som blei leda av den
pressa typisk nok framstiller folkeheltene
kjente katolske presten Camilio Torres,
som banditter. Dessuten er det fortsatt ei
inntil han fall i februar 1966. Hwren ledes
merkbar auke av politistyrken og gendarme- av folk utgatt av regjeringsheeren
riet i omraciet. Stadig flere amerikanske
"eksperter" og "militere radgivere" er
se i landet. Dette er bare noen eksempler
pa hvordan den folkefiendtlige regjeringa
hi Lleras Restre_To flur USA-imperialistenes aerend og tyr til fascistiske tiltak for
A blidgjOre sine herrer i Washington.
Det sosiale systemet er ikke pa noen mate
rettferdigere i byene, med slum, arbeidslOyse og polititcrror. Det er mot denne bakgrunn en ma se den sterke gjringa blant
landets bonde- og arbeidcrmasser, og radikaliseringa ays studentene. Mens revolusjo-.
mere og kommunister blir forfulgt som "banditter" , er dot typisk at de virkelige bandittene gar fri. Dot Moskva-tro revisjonistpartiet f.eks. opperererhelt &pent. Et parti
som prater om "fredelig veg til sosialismen"
og har herrer i Kreml som til og med gir
militzerteknisk hjelp (fjell-oiler) til fascistjuntaen i Bogota , representerer jo ingen
trussel mot den sosiale orden.

flOyen i dot kristelig-demokratiske partiet.
ELN stOtter Castro og Che Guevara og bestar av maksimum 100 mann, hovedsakelig
tidligere studenter og intelektuelie som har
darlig kontakt med befolkninga pa landsbygda. ELN er et eksempel pA den feilaktige Che Guevara og Rdgis Debray-inspirerte linja med
kamp for folket"
isteden for 5 forene seg med folket og la
kampen ledes av et revolusjonert klassekampparti. ELN-folka lar gevret inneha
kommandoen over partiet og setter den
kampen foran alt. Men dot riktige er sjolsagt del som formann Mao sier,
og Isom praksis har vist, nemlig at "partiet kommanderer gevret, det ville vre
utillatelig a la gevret kommandere over
partiet." Dette har cgs& stadig flere colombianske frihetskjempere forstatt. I 1964
blei Colombias Kommunistiske Parti (m-1)
(PCCm1) danna, og det utgjOr den drivende
krafta i den most framgangsrike frigjoringsrorsla i Colombia, ja i heile Latin-Amerika,
nemlig Folkets Frigjoringshwr. (EPL).
Forklaringa p5 framgangen til EPL Pinner
en i at geriljaen ledes av kadre fra PCCm1
som bygger pa marxismen-leninismen,
Mao Tsetungs tenkning og setter Formann
Maos folkekrigsteorier ut i
En av geriljalederne, Julio Guerra - landarbeideren som her v--&rt erklwrt "did 6
ganger" forklarer skilnaden pa. EPL og
gruppa til Che Guevara:
"Geriljaen i Bolivia var bare "oyer" eller
"grupper" av kjempere isolert fra massene.

Folket: organiserer seg.
Streiker, demonstrasjoner og sammenstOt
har det v.rt mye av i Colombia, men Bette
er ikke bare av nyere data. Heilt tilbake til
slutten av 40-ara har del v-rt ytt motstand
mot USA-infiltrasjon og godseiervelde i
landet., og det pa viepna vis.
I tida 1948-53 organiserte bOndene seg i NordOst-Colombia i noe de kalte "ROde Divisjoner".
Divisjonene var ei matter sammenslutning
bcpndene imellom for a forsvare sine eiendeler
og girder mot politiets overgrep. I lengda

mom
Kamerat Mao Tsetungs teori om folkekrigen er blitt anvendt
gjennom lana lid i den kinesiske revolusjonen. Den har vist
seg a vaere i overensstemmelse med de objektive lovene for
slikc kriger, og den har vist seg a veere uovervinnelig. Den
er ikke bare gyldig for Kina, den er et enestaende bidrag til
de revolusjonre kampene som fcpres av undertrykte folk og
nasjoner verden over.
- Lin Piao -

Renegatene i Kreml a ys/art for
verdens folk
Den sakalte internasjonale "kommunist"konferansen som nylig blei holdt i Moskva,
markerte et nytt hpydepunkt i Sovjetrevisjonisten9s forsok pa a egge til antikinesisk hysteri. Det var ingen tilfeldighet
at Kreml-hOvdingene under den gigantiske
revisjonist-farsen satte igang nyc vpna
provokasjoner mot folkets Kina pa grensa
mot Sinkiang-provinsen, samtidig som de
fordomte formann Mao Tsetungs proletariske revolusjonre. linje. Bresjnev-Kosyginklikken forsaker av alle krefter 5 spille forfulgte uskyldigheter,, men de er gang pa
gang ayslort av verdens folk som en bande
sosial-imperialister - sosialister i ord
men imperialister i handling.
I dot siste har revisjonistene i Kreml salt
igang ei rekke intense politiske, okonomiske
og militaere aktiviteter recta mot Kina. pa
"kommunist"konferansen foreslo Kosygin at
dot skulle opprettes on asiatisk sikkerhetspakt. En slik pakt har vmrt forberedt i lang
lid, og allerede kort lid otter Stalins clOd la
krusjtsjov-klikken vekt pa a knytte forbindelser med land som India og Indonesia
framfor Kina. Og idag bruker de reaksjoneere regimene i disse landa sovjetiskevapen
til 5 slakte ned folket i desperate forsOk p5
stanse FrigjOringskampene. Videre arbeider revisjonist-lederne iherdig for a "styrke
de ve.nnskapelige forbindelsene" med
Thailand, Formosa og Fillipinene, og de
har salt igang store Okonomiske "hjelpe"programmer i Singapore og Malaysia.
Disse framstOtene fra Kreml-hovdingene
kommer samtidig som Washington Oker sin
aktivitet i Asia. Da Kosygin bessbkte India
nylig, ankom hcpye amerikanske e.mbetsmenn til New Dehli samtidig. I Afghanistan
var han sa heldig 5. ankomme pa den samme

dagen som den amerikan-ske. utenriksministeren William Rogers. M. Kapitsa, en hOy
tjene.stemann i del sovjctiske utenriksdepartementet, kom til Bangkok den samme
dagen so-n Rogers. Og Rogers besOk i SorOst- A sia fall samrnen mod president
Podgornijs bes-Ok i Mongolia.
Donne kryssinga av amerikanske og sovjetiske propaganda-framstOt har dot felles at
de ikke bare fant sled pa samme lid , men
ogsa i omradet rundt Kina. Det er tydelig
at disse besOkene har ett felles mil: Styrkinga av bandene mellom amerikanere og
russere for a forsOke a ringe inn folkets
Kina.
Disse bestrebelsene fra forrderne i Kreml
har fullstendig ayslOrt deres sosial-imperialistiske og revisjonistiske karakter. Omgitt
av vanskeligheter bade hjemme og ellers i
ve.rden, tyr de til fascistisk militrdiktatur
for a opprettholde regimet hjemme , samtidig som de intensiverer sin sjavinistiske
utbyttingspolitikk utad. De streber av alle
krefter otter faste garantier for a fa USA
pa sin side i en kommende krig med Kina.
En sovjetisk militrattach6sa del slik til on
amerikansk diplomat : "Del er forskjell
mellom USA og oss, men USA ma innse at
alle vi med europeisk kultur og sivilisasjon
som bakgrunn ma sta sammen overfor den
felles pule fare".
Men dette anti-kinesiske hy-steriet og denne
styrkinga av bandene mellorn sovjet-revisjonismen og USA-imperialismen od reaksjoncre regimer verden over, har
renegatene i gapestokken cp vil bare fram:"..- •
-nee.
skynde revisjon , tee e endelige nedcrlag.

OPPSVING i KLASSEKAMPEN
I ARGENTINA
Arbeidernes og studentenes kamp mot
Onganias militzerklikk n5r stadig nye
hoyder. Demonstrasjoner mot den brutale
undertrykkelsespolitikken til den proamerikanske juntaen nadde et forelopig hoyde
punkt den 30. mat , da arbeidere over hele
landet gikk til generalstreik. Nesten hele Argentinas neeringsliv var lammet streikedagen.
De fleste universitetene og gumnasene var
ogsa stengt samme dag. Dette var den stOrste streiken i landet siden milliteerkuppet
i 1966, og var retta mot den sterke prisstigninga pa rnatvarer, mens lOnningene blir
holdt node.
I den viktige industribyen Cordoba klarte ikke
engang en regelrett militaer okkupasjon av
byen 5 skremme arbeiderne og studentene
fra A demonstrere. Flere tusen mennesker
strOmmet gjennom gatene bade den 29. og
den 30. mai,troppene apna ild mot demonstrantene.Disse svarte millitant pa angrepet
med a kaste stein tilbake
I Tucuman i Nord-Argentina demonstrerte
ogsa flere tusen jernbanearbeidere mot juntaen. Flere barrikader ble reist i gatene, og
kampene mot det reaksjonre politiet og
troppenc varte i Gore timer. Ogsa i andre
byer var del store demonstrasjoner.
Den 17. og 18. juni ble del igjen erkIrt
generalstreik i Cordoba. Trapper rykket inn
i byen igjen, og spesielle domstoler ble opprettet fora undertrykke massene. Likevel
demonstrerte 5000 arbeidere og studenter
disse dagene. Da milita>.re styrker gikk til
angrep, bygde arbeiderne barrikader og
satte seg kraftig til motverge.
I Fiore andre byer ble dot holdt liknende demonstrasjoner mot besOket til
Rockefeller, Nixons "spesielle utsending".
I La Plata ble kontorene til den pro-amerikanske avisa "La Prensa" brent. I Rosario

De matte handle hemmelig og skjule seg for
bOndene. De var ikke under ledelse av et
revolusjonart parti som kunne legge planene
for dem.Derimot er var gerilja fOdt av
bondemassenes opprOr, som ledes
av proletariatets parti, del leninistiske kommunistpartiat,-".
(Fra Solidarit6P6rou , nr.23-24,)
Folket vinner seirer i folkekrigen veepna med Maos tenking.
Siden det colombianske folketfikk et parti
som bygger pa Marx', Engels', Lenins,
Stalins og Mao Tsetungs
til 5 lede
frigjoringskampen mot imperialismc, godseiervelde og reaksjon, har folkekrigens
gnister bredd seg over stadig stOrre deler
av landet. Det er i dag gerilja-avdelinger
under EPLs ledelse i distrikter som Attu
Sinu, San Jorge, Bayo Cauca, San Jerc.)nomo, Arribe osv. Mer enn 10.000 regjeringssoldater har i lOpet av stste aret vrt
i sammenstot med folkets vpna styrker.
Det er bare lift over ett ar siden EPL blei
danna, og i dag er del nasjonale frigjOringsrad og partisanstyrker i flere
landsbyer enn noensinne. Saerlig sterkt star
EPL i provinsene Cordoba og Antiochia, der
det ogsa er oppretta lokale patriotiske kornit6er og Nero grusomme latifundister er
blitt tilborlig straffa.
Frigjoringskampen i Colombia fOres ikke
uten tap. Nylig ble Padre Vasquez, forstesekret.mr i PCCmI og politisk kommissmr
for EPL drept i kamp med regjeringstroppene. Pedro Vasquez var en stor marxistleninist som viet hole silt liv til folkets frigjoring og uavhengighet. I 1964 reiste han
m arxismen-leninismen 7Mao Tsetung-tenknings banner hOgt og sto i spissen for opprettinga av PCCml.
EPL er on virkelig folkeh i r, en hoer corn
bestir av bonder og arbeidere, kvinner og
ungdom. En hr som ikke trenger a skjule
seg for folket og som fienden ikke kan skille
fra folket. "En hair som ikke kjemper for
en snever gruppes interesser, men heile
folkets interes-sser," som formann Mao sier
"Del er ei ulykke at venstrekreftene alltid
skal vmre splitta," or et gammelt omkvede
en ofte horer i samband med revolusjonre
partiers kamp, framgang og tilbakeslag.
Men hvor vtlle det colombianske folket, frigjoringshmren og PCCm1 statt dag, dersom de ikke hadde knust revisjonistenes
"fredelige overgangs"-politikk og avvist
fidelistenes revolusjonsromantiske eventyrpolitikk. For dot er gjennom kamp mot
feilaktige ideer og farlige avvik at partiet
styrkes, og et sterkt parti er folkets beste
redskap i nasjonal frigjOringskamp som i
all klassekarnp.
Under Mao Tsetung-tenkingas rode Pane
gar det colombianske folket fram mot seier
i folkekrigen:

ble det amerikanske "kultursenteret steinet
av Folkemassene, til tress for at stort oppbud av politi og millitzertropper. Grepet av
panikk erkl.rte millitaerjuntaen unntakstilstand, men til tross for dette fortsatte demonstrasjonene.

PATHET LAO VINNER STORE SEIRE
Styrker fra Laos' Patriotiske Front (Pathet Lao) vent en star seier da de i dagene
20 - 23 mai gjenerobret den store byen
Xieng Khouang. HOyretroppene flyktet i
vill forvirring. Av taktiske grunner hadde
de patriotiske styrkene trukket seg tilbake
fra byen den 20. mars under- en sakalt
"offensiv" fra de USA-understOtta hoyrestyrkene. Pathet Lao lurte fienden langt
inn i del revolusjonere baseomradet, og
slo til mot fienden med folkekrigens fulle
styrke. I de fOlgende to manedene ble over
1000 fiendtlige tropper sett ut av spill i
den omkringliggende provinsen og 29 Fly
ble Skutt ned. Slaget om byen Xieng Khouang
begynte den 20. mat. Den 21. mai ble
Phukhe og Dongdan like vest for byen tact,
dette er to strategiske hoyder. Pa kvelden
den 22. mai ble hoyrestyrkenes stillinger
i sjOlve byen stormet, og byen ble befridd. I
de ire dagene slaget varte, mistet hOyretroppene 152 menn og to fly ble skull ned.
FrigjOringsstyrke.ne tok straks opp forfolgelsene av de Ilyktende hOyretroppene, og tilfOyde dem store tap.

Klassekampen årgang 1969 – nettpublisering 2010 ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie etter avtale med avisa.
Noen utgaver er delt i to filer for lettere nedlasting – se www.akp.no/ml-historie/pdf/klassekampen/.

Avvis mono polkap italens propaganda for lydighel!
Norske skoler tar i stigende grad i bruk
nye metoder i undervisninga, mer avanserte tekniske hjelpemidler osv. Mye
av dette har sitt opphav i USA. Betyr de
nye metodene uten videre et framskritt?
Vi mener at det avgjOrende for om undervisninga er god eller darlig ikke er utstyret, men om undervisninga ligger i
hendene pa proletariatet eller borgerskapet. Bare hvis undervisninga styres av de
proletariske prinsippene for opplring
og kunnskap kan den komme folket tilgode.
Dette lille eksempelet skulle vise hva vi
mener:
3M (Minnesota Mining and Manufacturing
A/S) har utarbeidet billedserier (som
f.eks. kan vises medprojektor) som et
hjelpemiddel i undervisninga i forskjellige
fag. La oss se pa "kontorlre", beregnet
pa yrkesskoler for handel- og kontorfag
og handelsgymnasenes sekretzerlinje. Som
innledning til billedserien om oppfOrsel,
holdninger og former pa et kontor finner
vi denne advarselen:
"UndersOkelser i USA viser at 87 % av
kontorpersonell som blir ayskjediget,
mister arbeidet pa grunn av manglende
samarbeidsevne og darlig oppfOrsel pa
arbeidsstedet. Arbeidsgiverne legger
stadig mer vekt pa de positive karaktertrekk hos den som sOker en stilling om vedkommende er interessant a samarbeide med. De som innehar bade personlige og faglige kvalifikasjoner, blir i
f Orste rekke foretrukket."

Til hvert bilde er en vegledning for leereren, som sier hva han skal to opp i forbindelse med bildet og hva elevene skal
diskutere seg fram til. Til bilde 1 heter
det:
"I a=reren bOr her forklare hvordan saklig
kritikk fra sjefen fOrer til at utcpveren Irer
raskere a kjenne sine sterke og svake sider
i arbeidet."
Bilde 2:
"Hva ville hende hvis det ikke (antes ledere
pa en arbeidsplass ? Forklar nOcivendigheten av a ha en ledelse. ...en ordre bor
utfores med et smil." pa solve bildet

stardet:"Respekter og vwr glad for a ha
en ledelse"
Bilde 3.:
"Regler ma til i ethvert samfunn - i
skolesamfunnet savel som pa arbeidsplassen. Disse reglene er til for at dot skal
oppsta minst mulig "friksjon" mellom de
enkelte medlemmene. Brudd pa slike regler pa en arbeidsplass kan (pre til fra den
minste innsigeise til cbyeblikkelig ayskjedigelse - alt avhengig av hvor alvorlig det
begatte brudd er."
Dette"kurset"har lite med kunnskap a
gjOre - det som doseres er ideologien til

den ratne undergangspregete monopolkapitalen - lren om klassefred, om at
underkastelse er nOcivendig og "vii du fram
i verden sa bukk".
Sjpl om vi bestandig skal kjempe for a avslOre den reaksjonre ideologien som doseres i skolen, ma vi ha klart for oss skolesystemet, .30M er en viktig del av klassestaten, bare kan fa en progressiv karakter nar dot kommer i hendene pa arbeiderklassen. Det sier oss at fOr vi kan fa en
skole som tjener folket og ikke overklassen,
ma borgerskapets statsapparat knuses og
proletariatets diktatur opprettes.
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NGS hyrdkrati bongerskapets tjeneste
Var plikt era stille oss ansvarlig overfor
folket. Hvert ord, hver handling, hver politikk ma vaere i samsvar med folkets interesser, og hvis det gjOr seg gjeldende mistak,
ma de korrigeres - det er det som ligger i
5 vaere ansvarlig overfor folket.
Mao Tsetung.
Fora forsta hvor Norges Gymnasiastsamband (NGS) star i dagens skolepolitiske sit-

uasjon er det ncpdvendig med et kort historisk
tilbakeblikk.
NGS ble stiftet av en forsamlina som otter et
enstemmig vedtak ansa seg selv som representative for de krefter som skulle representeres i den nye organisasjonen. Helt fra begynnelsen ble NGS en organisasjon som arbeidet p i topp-pianet, nesten uten kontakt
med den brede elevmassen den skulle representere. Typisk er denne uttaleisen fra

Reaksjonwr terror i Stavanger
I slutten av april blei en 17-arig skolegutt slat ned og fikk brukket kjevebeinet.
Dette skjedde i en av Stavangers hovedgater i kveldinga. Grunnen var at han
hadde at merke av Mao , Tsetung pa veska
Si.
Saka blei meldt til politiet, men enna
er ikke overfallsmannen sa mye som innkalt til forhOr engang. Da foreldrene eller
gutten sjO1 henvendte seg til politiet for a
forhore seg om saka, blei de avvist med at
"den ville ga sin gang". Dette forundrer
oss ikke, nar vi horer at overfallsmannen
tilhOrer "sosieteten" i Stavanger. Han er
sonn av en av byens stOrre rnonopolister ,
eieren av fleire gullsmedforretninger.
Alts en solid borger.
Skolen , representert ved rektor og den
reaksjonre klasseforstanderen, brukte
denne saka til a forfolge eleven for hans
politiske meininger. Det fOrste de gjorde
var a sende melding hjem med t russel orn
utvisning: "Skolen ma forlange at B.holder
orden pa sine skoleplikter sersom han
cpnsker a vaere elev her." Dette var otter
at eleven trass i kjevebeinsbruddet bare
hadde forsOrnt to dager. (Han har alltid
hatt gode karakterer.)
Den "uheldige" Stavangerkameraten
kunne bare fa i seg flytende fOde og hadde

JUGOSLAVISK "SOSIALISME".

I fplge det jugoslaviske telegrambyraet
Tanjug, nadde tallet pa arbeidslOyse i
landet 395 000, som er ny rekord. Fjerdeparten av de arbeidslclyse, over95 000
personer, er faglrt arbeidskraft, mens
231 000 arbeidere er ufaglrte. Med fagarbeidskraft menes, ifolge det samrne
telegrambyraet, ungdom som nettop har avslutta skolegangen, og 90% av disse er under 30 ar.
Disse tallene visor likevel ikke hele sannheten. Ikke tatt med i statistikken er de
flere hundre tusen jugoslaviske arbeidere
som har forlatt landet og jobber i utlandet,
ettersom de ikke kunne fa arbeid i heimlandet.
Klassekampen skjerpes stadig i Jugoslavia.
I folge Tanjug, la over 700 kaiarbeidere i
Piece ned arbeidet den 5. juni i protest
mot arbeidstilhOva pa kaia, og at lOnna ikke
star i forhold til det arbeidet de yter. Av
samme grunn streiket dokkarbeiderne i
Rijeka noon dager for.

samtidig vanskeligheter med sOvnen. Derfor
fikk han beskjed av legen om a ga en tur
hver kveld. En kveld benyttet han denne anledningen til a dole ut lopesedler med progressivt innhold. Dette forarsaka en eksplosjon fra rektors side. Han meinte visst
eleven skulle bruKe n e t c rriticia tit skate arbeid. Gutten blei utsatt for et hardt forhO:hvor rektor forlangte a fa vite alt hva han
foretok seg utafor skoletida.
Borgerskapets representant pa skolen,
rektor, var ails& ikke det minste interessert
i a hjelpe B. otter at han var overfalt.
Tvert om brukte han anledninga til a legge
et ekst ra hardt press pa B. for om mulig a
kvitte seg med en svmrt aktiv og bevisst, og
derfor sv-rt farlig elev. Sammen med
klassepolitiet sOrga han for (rite den brutale borgerjyplingen for alle "ubehageligheter" , ved i stedet a velte vanskelighetene
over pa den revolusjoneere skoleeleven og
hans familie. Men rektoren tar feil om han
trur at "urolighetene" i skolen forsvinner om
man fjerner enkelte "brakmakere". OpprOret
mot den borgerlige undertrykkinga er ikke et
resultat av noen fa kameraters isolerte. strev.
Dot de fremste aktivistene gjor er a oppsummere, sammenfatte og lode massenes
kamp. Og elevmassene vii ganske visst sla
tilbake alle forspk pa utvida "rektor-terror":

det forste styret: "Dot styret som ble valgt
pa konferansen (stiftelsesmOtet) har k on stituert seg selv, og danner det sakalte L.andsstyret"". Dette "Landstyret" har
i tiden otter konferansen v-rt beskjeftiget
med lovarbeid, planlegging av NGS's arbeidsfelt og metoder, knytning av kontakter
og a scpke a utbre kjennskapet til organisasjonen." Alt dette hadde landsstyret gjort
helt alone, og i denne uttaleisen ay slorer de
til Tulle sine byrakratisk-sentralistiske tendenser.

I anledning av motet i Oslo skolestyre om
EU, dette skolepolitisk utvalg i NGS ut on
brosjyre om "Menneskerettigheter for elever" til medlemmene i Skolestyret og pressen. En tvers igjennom borgerlig trykksak
som var recta utelukkende til skolestyremedlemmene. Dette visor klart hvordan folk i
NGS bruker dagens skolepolitiske situasjon
til a mole sin egen kake.

Da de progressive elevmassene pa Oslo Katedralskole gikk til kamp for a fa. tillatelse
til a fore veggavis-debatt, stilte et styreEttersom tide gikk klaget dot ene styret otter medlem i NGS, en kjent SF-ungdom, opp
dot andre pa darlig kontakt med elevene,
pa rektors kontor med et ferdigsydd forslag
men dot ble aldri gjort et eneste forsok pa a
til "praktisk lOsning" pa "konflikten". Gjenforandre dette. Hvorfor? Av den enkle grunn nom lOgnaktig a utgi seg som representant
at selv om ledelsen stadig klaget, sa likte
for EU, (alt han elevene i ryggen og handla
den pa den annen side situasjonen slik den
pa en mate som var til skade for deres kamp.
var. De likte A kunne sla seg pa brystet og
Den siste tingen pampene i NGS skulle gjOre
si: "Se pa meg. Jeg representerer alle
for a stOtte elevenes kamo. var a sende tit
landets gymnasiaster."
uttatetse om
L ,,,coLen ,
Men na er plutselig NGS stilt overfor en ny
pa den maten a gjOre det oppkonstruerte
situasjon corn de ikke har dot minste begreb skillet mellom lrere og clever enda storres
Dette ble utsatt til hOsten, men dot ma vre
om hvordan de skal tackle. I dag blir here
helt klart at denne saken blir tatt opp igjen
og here elever bevisst sin egen stilling, og
da. Pampene i NGS er nemlig avhengig av
de reiser seg til storm mot borgerskapet&
skolesystem. I denne situasjonen skulle NGS et motsetningsforhold mellom elever
og leerere. Dersorn disse to gruppene skulle
stille seg solidarisk !Tied elevene, men hva
ga til samlet kamp mot de departementale
gjor de pampene som na leder organisasjoregler og instrukser, ville NGS bli sti:tende
nen? Et sentralstyremedlem gar til apen
mellom barken og vedcr, og ikke vite verken
kamp mot Elevutvalget for Oslo og omegn
fram eller tilbake.
(EU), fordi dot otter hans reaksjonre politiske syn har brutt et reglement corn ikke
Ut over landet er dot mange elever som ikke
finnes. Den samme person oppretter, i "full cr klar over hvor langt NGS har fjernet seg
forstaelse" med monopolkapitalens lakeier
fra elevenes kray . De er blitt overveldet av
i statsapparatet , Oslo Gymnasiastutvalg,
den enorme papirmengde som kommer fra
SOM bygger pa et klart elevfiendtlig fundasentralt hold, og ser ikke hvor lite NGS i
ment. Han uttaler at utvalget skal vre upol- virkeligheten har utrettet. Derfor er dot vikitisk og at alle skoler kan vaere medlemmer,
tig at alle progressive na Oker innsatsen for
men at medlemmene ma holde seg innenfor
a avdekke NGS's reaksjonere innflytelse.
gjeldende toy og reglement, og vaere villige
Var oppgave er a tjene folket, men NGSsamarbeide med skolemyndighetene.
pampene vii bare tjene penger.
Alts5, et nytt samarbeidende organ til avlOsning for dot etterhvert sa uregjerlige EU.

Monopolkapitalen sensurerer progressiv
skoleavis
For kort tid sida blei den progressive skoleavisa pa Teisen Realskole og Gymnas i Oslo "Tribune", nekta trykt av DUS-klubbens
trykkeri i Akers Spare.bank."Tribune" hadde
derma gangen et klart progressivt politisk
innhold. Avisa summerte elevenes interessekrav, tok ay stand fra den ny-fascistiske
opprnarsjen som vi har sett flora eksempler
pa under de siste tiders aksjoner og massedemonstrasjoner i Oslo og oilers i landet,
og propaganderte for elevenes enhet med
arbeiderklassen i kampen mot momsen.
(Samtidig var ogsa skolens reaksjonre
mindretall representert ved egne artikler.)
Manus for avisa blei levert til DUS-klubben
(De Unges Spareklubb) til trykking, men
lang tid gikk uten at redaksjonen sa noe til
avisa. Omsider fikk de beskjed om at avisa
ikke ville bli trykt, angivelig fordi den ikke
var "politisk nOytral". Dette gjorde at
avisa matte trykkes privat, noe som sjolsagt skapte store Okonomiske varisker for
"Tribune". Da avisa omsider var blitt
spredd til elevene, fikk redaksjonen beskjed
om at den ikke fikk gi ut flere nummer.
Gjennom kontakten med DUS-klubben hadde
skoleledelsen igjen tatt opp kampen for a
undebtrykke elevenes rett til a hevde sine

meininger, og samarbeidet mellom monopolkapitalens forskjellige bruhoder fungerte
attcr utmerket.
Det som skjedde med "Tribune" er ikke noe
enkeltstaende tilfelle. Gang pa gang har vi
sett hvordan skoleaviser som har formulert
elevmassenes rc.,.ttferdige krav or blitt inndratt, og ofte har ogsa redaksjonen blitt avsatt av rektor. De reglene som monopolkapitalens lakeier i kirke- og undervisningsdepartementet har trykket nE_%.dover hodene
pa skoleelevene, gjOr de lokale tyranner rektorene - til suverene sensurinstanser.
Det sensuren av "Tribune" viser, er at
borgerskapet har sorga for a ha en sikkerhetsventil i bakhanda, for a kunne hindre at
elevmassenes meininger kommer fram sjol
nar elevene klarer a presse rektor til innrOmmelser.
I tilfellet "Tribune" var dot DUS-klubben
som stoppa avisa. De aller fleste av skoleavisene i Oslo trykkes her, fordi det koster
lite eller ingenting. Redaksjonene or avhengige av denne Okonomiske fordelen for
overhodet a fa gift ut avisene. Dette hores
jo uskyldig ut, men gransker man DUS-

klubben nOyere, finner man at dette sa langt
fra er noe veldedighetstiltak.
Det viser seg nemlig at DUS-klubben er en
rein underavdeling av storfinansen,
ere bestemt Aker Sparabank. Monopolkapitalon kontrollerer trykkeriet, og trykkeriet
bestemmer sjOl hva dot vii trykke. Dette
har i den seinere tid fOrt til at flere progressive skoleaviser, som omsider har
klart seg gjennom byrakratenes korridorer,
har blitt stoppa i DUS-klubben. Ved minst
to anledninger er ogsa manus blitt stjalet og
overlevert til den reaksjorre skoleledelsen.
Sensuren av "Tribune" er ikke noe enkelttilfelle, og representerer holler ikke noe
isolert "fenomen". Samtidig som "The
green Berets" og Morgenbladets jubileumsnummer (- som blei dell ut gratis som
klassesett til flora skoler) blir beskytta av
ytringsfriheten, blir skoleaviser som tar
opp massenes rettferdige krav, sensurert
og nekta trykt fordi de ikke er "nOytrale".
Sann fungerer klassestaten og det borgerlige "demokratiet",

Klassekampen årgang 1969 – nettpublisering 2010 ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie etter avtale med avisa.
Noen utgaver er delt i to filer for lettere nedlasting – se www.akp.no/ml-historie/pdf/klassekampen/.

POSTVERKT - statsbedrifti kapitalismens tjeneste
Sosialdemokrater hevder at statsbedrifter
under kapitalismen representerer en form
for sosialistisk og demokratisk produksjon.
Postverket, som er landets 3. storste statsbedrift med 14 000 ansatte, har nylig gjennomfOrt ei ny administrasjonsordning. La
oss se hvordan demokratiet og arbeidernes
interesser blir ivaretatt her.

Hver gang en arbeider be r om a fa ta
overtid utover den "lovlige" kvote, blir
han resolutt awist med henvisning til
denn loven. Men hver gang det er stor
trafikk, som f.eks. fOr jul, kan en ga
bade ett og to hundre timer overtid uten
at en horer sa mye som et grynt om arbeidervernlover.
Postverket har ei innflOkt arbeidsdeling,
og den gjor det mulig a holde postarbeiderne nede med splitt og hersk-metoder.
Foruten inndelinga i Postdirektoratet og
"den praktiske del" av etaten, er arbeiderne inndelt i fleire hovedgrupper: Administrasjonsgruppa (den sakalte 0-gruppa)
rangere hdgst pa stigen, bade lonnsmessig og sosialt. Videre er etaten deft inn
i Cl kontorgruppe, ei postpakkemestergruppe og ei bud og transportgruppe ved
sida av ei postapnergruppe og ei landpostbudgruppe. Innafor hver av disse gruppene
er det oppretta fleire avansementsstillinger.
Alle som tilhorer administrasjonsgruppa
blir i den tida de er inne pa de forskjellige
kurser indoktrinert til a akseptere at de er
de "Wile" ledere og at deres lederskap er
en absolutt betingelse for a Fa awikla "trafikken" pa en forsvarlig mate. I ei pensumbok til bruk pa dot higrc postkurs star del:
"Forutsetningen fora kunne lede er at man
bar mynd i g he t og au tor i te t". Videre:
"Tidligere mente man at utformingen av
arbeidet og arbeidsmiljOet kunne skjq5ttes
utelukkende av ledelsen. Na skjer delta i
Okende grad i samar be id mellom ledere og medarbeidere".
Nar del f.eks, .• gjeldcr postpakkemestergruppa, foregar Bette "sarnarbeidet" ved at
det der blir "utplukka" sakalte arbeidsledere
av de mest samarbeidsvillige folka. Disse
"lederne" har bl.a. til oppgave a passe
pa at arbeidskameratene gjor jobben sin,
noe som sjOlsagt fOrer til at arbeidernes
generelle misnOye slar over mot dem.

Nyordninga bestir bl.a. av et postrad med
15 medlemmer, som igjen ledes av et
styre pa 5. Dette styrct her som en av sine
oppgaver 5 pase at bedriften blir drevet
rasjonelt og etter forretningsmessige he n s y n i den utstrekning dette
er forenlig med samfunnsmessige
he n s y n . (:) Nestformannen i et av fagforbundene innen etaten sitter som medlem av dette styret. Da ei gruppe arbeidere
ved hovedpostkontoret i Oslo for ei tid sida
ville nekte overtidsarbeid p.g.a. arbeidspresset, presterte denne "tillitsmannen"
a true arbeiderne mod politianmeldelse og
25 000 kroner i bot, subs-. 30 dagers Fongsel. Pa bakgrunn av dette skjonner en hvorfor en slik "tillitsmann" er blitt medlem
av del radet som skal "styre" Postverket.
Av andre "demokratiske" organ som er
oppretta innafor etaten kan en nevne
Samarbeidsutvalga som er satt sammen av folk fra Administrasjonen og fra
de ansatte forOvrig. Formalet med disse
utvalga er klart og entydig definert i formalsparagrafen, hvor et aysnitt lyder:
"Samarbeidsutvalgene skal behandle tiltak for a oppna okt effektivitet og
for en riktig og sunn gjennomforing
av rasjonaliseringstiltak."
Resultatet merker de ansatte pa kroppen:
Stadig meir overtidsarbeid, nattarbeid
og hardere arbeidspress, som i kapitaliststatens dyne bade er sunt og
Den sakalte Arbeidervernloven, som bl.a.
skal bc.,.skytte arbeiderne mot for mye
overtidsarbeid, virker i praksis slik:

MENSTAD... forts. fra

s.

Solidaritet -

Fdrste kvelden garden la pa Gratenmoen
var dot en mindre omtenksom bondemann
som solgte melk til dem pa forespOrsel.
Neste morgen gjorde han istand melkespannene til alle melkekundene sine. Spannene
sto der, blanke og pene. Men noon kunder
kom det ikke og hentet dem. "Fivor i sliverden blir dot av kundene i dag?", sa han. En
mann som tilfeldigvis var der sa: "Men du
sc2igce., ju
gardistene i gZir kvt:ILIt"
"A fan:" sa bonden.

•n••n•n••nn•

Den revolusjoneere fagopposisjon.
Handlingen, aksjonen, kampen mot streikebryterne pa Menstad ble ledet og organisert
av den revolusjonre fagopposisjon. Greit
og utmerket ble det hale ordnet og gjort,
sier arbeiderklassen. Bra gutter: Ingen
frykt og kneskjelv. Samorganisasjonen med
sin "ansvarsbetyngedc ledelse", med en
sekretar Johnsen og en formann Bratsberg
holdt seg p5 sitt kontor. Alt de foretok seg
var offentlig og hOytidelig a fralegge seg ethvert ansvar. For dem kunne sikkert streikebryterkrypct raft arbeidet i Fred i tusen ar.

Manufakturforretningen har ikke
sorte skolisser.
n••n•=01111

Tre statspolitikonstabler kom inn til en stor
manufakturhandler i Porsgrunn og ba om
fa kjope sorte skolisser. Mannen bak disken
meddeler at dessvcrre har ban ikke skolisser. De spar p5 nytt fordi de sync det bores
rart ut. "Nei", sier forretningsmannen, "vi
har ikke skolisser og forresten skal jeg fortsette a leve ogs5 etter denne dag".

Arbeiderklassen er ogsa klar over dette.
Ingen spOr-mer ctter herr sekrebren eller
om hans mening. En som forOvrig Skiensarbeiderne er blitt patvunget av den hoyere
"allmektige" pengeledelse i LO's sekretariat.

Statspolitiet konstaterte noe om blodrdde
kornmunister og forsvant.

Den revolusjonre fagopposisjons stilling
cr stark og urokkelig.
Uten oppfordring s5 a si gir arbeiderne penger til fagopposisjonen fora sette den i stand
til a lOse sine oppgaver og forpliktelser. Hydroarbeiderne ved HerOya var samlet til
monstringsmote en dag. De har va rt i lockout i 8 uker. En kamerat sa: "Vi ma vare
opprnerksom p5 at fagopposisjon er fattig

Tobakkbutikkene i Skien har ikke
tobakk.
En ettermiddag stikker en loytnantspire innom on tobakkbutikk i Skien og forlanger en
eske tobakk. Den Lille nette damen bak disken ser pa loytnanten og svarer: "Vi har
ingen tobakk:"

Det var styret i bussgruppa som gikk i
spissen fora utvide enmannsbetjeningen til
inspirert av
gjelde alle bussruter
produktivitetseksperten P. Furubotn. Det
gjaldt a eke produksjonen og produktiviteten.
Cg ved a forespeile betjeningen lonnsforbedringer — ved a forhandle om det okte
produksjonsresultatet, lykkedes det a lure
mange. Og ved a hevde at det var ulovlig og
tariffstridig a ga mot rasjonaliseringa ble
den utvida enmannsbetjening gjennomfOrt
uten nevneverdig motstand. Det ble tatt
opp forhandlinger med bedriftsledelsen om
a fa en del av dct Okonomiske utbyttet som
rasjonaliseringa rnedfOrte. Etter press fra
betjeninga k • ied hovedstyret et klassetillegg for buss, trikk og T-baneforere. Bedriftsledelsen innrommet bare et klassetillegg for bussfcprere. Men saframt en gjennomfOrte enmannsbetjening pa trikk og Tbane ville de Fa det samme lonnstilbudet.
Hovedstyret kapitulerte for rasjonaliseringslinja til bedriftsledelsen. De vedtok dette
uten a kontakte medlemmene. Vedtaket om
dette fikk betjeninga beskjed om ved oppslag som administrasjonen hengte opp i de
forskjelligste hvilehytter. Til pressa utcalte direktoren ved Oslo Sporveier at raf, jonaliseringa var kommet i gang i full
e-eca.else med betjeninga. Resultatet som
oppnadd var en seier for Deoriftsteaelsen. htdde vi fort en klassekampiinje kunne vi ha recta pa mange lonnsmessige

Samhold.

Lockoutunderstottelsen er liten. Familiene
hos mange er store. De fa orene i uken er
ytterst vanskelig a fa tit a rekke. Men de
klarer seg som best de kan. Hjelper og gir
hverandre en hanc.isrekning etter evne. Hver
fredag er dot stor kjott-, flask- og fiskebutikk pa Folkets Hus i Skien. Arbeiderne har
organisert det slik at de kjOper kua, kalven,
sauen eller grisen direkte fra sm5brukerne
og bondene. De parterer, fordeler, veier og
beregner slik at prisen bare blir den de har
betalt for slaktet.

Melkekundene blir borte.

Gjennom en 10 ars periode har en god del
av trikkelinjene blitt nedlagt. Men riktig
fart i rasjonaliseringsprosessen har det
blitt i de siste par ara. En har allerede
dekket store deter av den Ostlige bydel med
T-bane. Alle bussruter gar na som enrnannsbetjcnt. Det er og planer om a innfore enmannsbetjenc pa trikkene om kveldene og pa son- og helligdager. Det er ogsa
antydot 5 dra inn sperrevakter pa T-banen.

skiftarbeid blir langt mer utbredt enn for.
Ei anna form for rasjonalisering som blir
stadig mer vanlig , er a benytte seg av billig arbeidskraft. Dette gjOres sann at en
tar inn ufagIrte folk og bruker dem til all
slags arbeid som de kan greie uten noe
videre skolegang , og avlOnner dem etter
de laveste satsene - som dagsarbeidere.
Kvinner blir i stor utstrekning benytta til
slike jobber.
All denne omlegginga finner sted uten at de
ansatte blir tatt med pa rad,og uten at det
gis skikkelig informasjon pa forhand. Dette har sjolsagt skapt stor misnoye blant
arbeiderne. Rasjonaliseringa viser at alt
vakkert snakk om bedriFtsdemokrati
fra administrasjonens og "tillits"pampen
side bare er tomme Fraser. I spoken med
stadig sterkere monopolisering av kepitalen er det nOdvendig for kapitalistene
gjennomfore harde rasjonaliserings-og
effektiviseringstiltak for a sikre profitten. Rasjonalisering og effektivisering betyr
for kapitalistene at arbeidsfolka skal presses til a produsere mer og mer For samme
eller til og med lavere 'Orin, at de skal utbyttes hardere. Ek.semplene fra Postverket
viser oss at den okte utbyttinga som rasjonaliseringa fOrer med seg, merkes like godt
pa sakalte demokratiske statsbedrifter som
pa privateide. Staten er, som En gels sier,
den ideelle felleskapitalisten, og har alle
kapitalistens egenskaper i overmal, enten
den administreres av sosialdemokrater eller
andre borgere.
problemet med rasjonalisering og effektivisering av produsjonen kan forst loses
til arbeiderklassens fordel etter at arbeiderklassen har tatt makta over produksjonsmidlene og bygger sosialismen alter de
proletariske revolusjonzere prinsipper.
Postarbeider i Oslo
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Oppdager de en landhandler eller en melkebutikk som selger til streikebryterne gar
ordren som ild i krutt: "Ca ikke dit mer.
Det er nok av andre butikker. La ham ha
streikebryterne som kunder".

RASJONALISER1NG.. .forts

At den personalpolitikken som blir fOrt
innen etaten er arbeiderfiendtlig,gar tydelig fram av den hensynslOse rasjonaliseringa
som er satt i gang de seinere ara. Formannen i Postdirektoratets rasjonaliseringsrad er den ikke ukjent sosialdemokraten
Idar Nordstrand. Her er et par eksempler:
Tidligere blei mye av posten sendt med og
sortert ombord i egne postvogner som
Postverket leide av NSB - de sakalte jernbanepostekspedisjoner. De fleste av disse
blir na nedlagt, og posten blir isteden sendt
fram med bil og fly. Staten hevder sjO1 at
den vil spare inn ca. 3,8 mill. kroner arlig ved a legge ned disse postekspedisjonene.
Det er imidlertid interessant a merke seg
at pa de strekningene dot na blir oppretta
bilruter, benytter Postverket seg i utstrakt
grad av privat le ide biler, isteden for
a ga tit innkjop av sine egne. Og dette
truss for at det pa lengre sikt vii bli langt
dyrere a leie biter. Arsaken til omlegginga
er da sjOlsagt holler ikke at man angivelig
kan spare inn 3,8 millioner. Utviklinga av
monopolkapitalen krever at kornmunikasjolsmidlene cgs& forbedres, og ved at man
bruker bil og Fly isteden for toget, kommer
forretningsposten mye raskere fram. Men
som vanlig ved rasjonalisering og effektivisering av produksjonen under kapitalismen,
er det arbeidsfolk som far svi: I Oslo ma
over 40 mann som tidligere reiste med
togekspedisjonene skifte over til andre
avdelinger som fOlge av omlegginga. Dermed taper de den tidligere godtgjOrelsen
de fikk i form av diettpenger m.v. - med
fratrekk av on liten kompensasjon de blir
tildelt ved tvangsflyttinga. Videre taper de
den gunstige pensjonsaideren som gjelder
for reisepersonalet. Men den verste fOlgen av denne omlegginga er imidlertid at
ei rekke folk sorn ikke er fast ansatt, na
rykker nod i lavere lOnnsklasser. Og omlegginga medfOrer at nattarbeid og ugunsti.,
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kamerater. Den nar ingen midler. Men del
koster penger a slass.Husk at vi har hatt
musikk bestandig. Vi skramler litt:" Et
hundre og fortiatte kroner og femti ore
skramlet arbeiderne sammen og overleverte
til rette vedkomrnende. Pa det mote i Skien
som fagopposisjon holdt hvor borgeravisene
sa det var 300 mennesker tilstede innkorn
ved skramling i lucr og hatter 148 kroner
i form av 5-orer, 10-Orer og enda mindre
skillemynt.
Kampen

ma

utvides og skjerpes.

Den revolusjoneere fagopposisjons parole er:
Proteststreik ved alle Skiensfjordens bedrifter og av alle arbeidsgrupper inntil statspoliti, mililaeret og krigsfartoyer er fjernet
fra distriktet. Proteststreik inntil streikebryteriet or opphOrt og demonstrasjonsforbudet opphevet.
Videre at kampen landsomfattende skjerpes
og utvides. Lockoutmake.rne ma rammes og
arbeiderne seire ved at skpfolkene i innenriks og utenriksfarten, havne og transportarbeidere, kommunearbeidere og typografer
i de borgcrlige avistrykkerier trekkes inn i
kampen,
Dette er alle arbeidere bade de lockoutede og
de son-) star pa arbeide enig i er den eneste
riktigc linje.
Ti handlingens vei er seicrens
vei.
Men reformistone - pampene pa toppene de norske, svenske og danske Amsterdammere, de organiscrcr i disse dager med
feberspent anstrengelse nederlagets, Forrde. iets linje,
Til de fredelige og naturskjOnne omgivelser
pa Frognerswteren ta de sitt mote. Der la

de pianen. Na er apparatet i full sving.Kampfronten skal spaltes. Doles opp og rives i
filler.
Men syerskene i Skien ga svaret. Enstemmic
besluttet de: Kampen skal Fortsettes. Det sarn•
me gjorde konfeksjonsarbeidere i Oslo- til
truss for herr renegaten Volans ri.rv.r og
hans trusler om at det ble ulovlig kamp. Da
en traust og tapper arbeiderkvinne minnet
ham om bygningsarbeidernes u 1 ov l i g e karnp
i 1928 og om hva den samme herr Volan den
gangen hevdet, forsvant han fra motet som en
and i en fillehaug. "
"Fortsett kampen til sager, pojkar:"var klas-sekjemperen Bergstroms ord til slavene i
Adalen.
Hanrilingen_s
.9:er
Til soldaten har do kjempende arbeiderno
gjennom don revolusjon.re fagopposisjon:
"Brodre i vapenfrakken: SOnner av arboidoro
og bdndor: Skyt ikke under noon omstc-mdighet
pa de lockoutede arboidcre: De kjemper for
hole arbeidsfolket mot do uten- og innenlanske kapitalister og de usle streikebryterne.
Brodre: Skyt ikke:Rekk oss broderhanden:
De svarer mod a si gjennom at telegram som
er sendt Kolstad - Quislingregjeringcn: Innkommandcrt militcar samlet tit mote protesteroe mot det skjendigz.i misbruk av landete militrmakt mot de norske arbeidere sum er i
konflikt."
Skogens proletarer i Ost i Solors grenscskoger gjor relies sak mod Skiensfjorden?; slaver -jag streikebryterne vekk:
Overall ma parolen veere:Skjrpet og ytvidet
kamp: Vekk med sreikebryterit'Vekk med politi og
Vekk med Kolstad - Quislingeegjeringen:
6 timers skirt, 7 timers dag: ingen lonsreduksjon:
Samlet oppgjort
Handlingens vei er

s. 4

skjevheter. Men en star ikke sterkt nar en
begynner a forhandle om lonnsvilkarene
etter en har bestemt a utvide enmannsbetjeninga. Det var en forutsetning at det
tillegget en fikk skulle holdes utenom det
kommende tariffoppgjOret. Men i tariffoppgjOret ble det ikke tatt noe hensyn til
dette. Det ble understreket for tariffoppgjOret at hvis spesialarbeiderne fikk en
lOnnsklasse, villa vi som hadde statt i
samme klasse fOlge automatisk med. Dc
fikk en lonnsklasse , men en gruppe av
vognbetjeninga ble ayspist med kr. 600.
— Mans bussforerne overhodet ikke fikk
noe tillegg. Dermed har klassetillegget son-.
an viftet med for a fa bussbetjeninga til
g5 inn for enmannsbetjening pa alle bussruter symrt redusert.
I det siste har det utvikla seg en aktiv
motstand mot at en liten klikk tillitsmenn
skal sitte sammen med bedriftens ledelse
og ta beslutninger som er av livsviktig
betydning for betjeningen, uten at de finner
det nodvendig 5 kontakte folka som de skal.
Pa siste arsmote pa Grefsen som er en stasjon for trikkepersonalet ble det oversendt
at skriv til direktoren ved Oslo Sporveier,
hvor det blant annet blc understreket "Vi or
motstandere av enmannsbetjening pa trikkene. Utviklinga med den stadig okte biltrafikk har oka presset og ansvaret for
betjeninga. Dette tiltaket vil eke presset
ytterligere. Vi anser helsa viktigere enn
alle planer som blir utarbeidet i administrasjonskontoret . Dessuten er et scent vedtak uansvarlig i en periods hvor arbeidsloysa oker i vart samfunn."
var at
Dette vedtak
av de stOrste grupperric,5ter sum er holdt pa
Grefsen etter krigen. Videre ble det pa et
mote senere oversendt at skriv til hovedforeningen hvor vi forlanger at hovedstyret
kontakter administrasjonen snarcst mulig.

I dette skrivet blir det kraftig protestert
mot det siste tariffoppgjoret. Vi forlanger
at dot blir satt i gang nye lOnnsforhandlinger
da vi ser det siste oppgjOr som et opplagt
1Oftebrudd overfor betjeningen. Og videre
at resultatcne av forhancilingenc skal forelegges do respoktive grupper til grundig
diskusjon for vi far et samlet mOte. Og
for a to 1rdom av det som skjeddo med
bussbetjeninga understreket vi at vi godtar
ingen form for rasjonalisering fOr vi har
fat godtatt lOnns- og arbeidsvilk5rene vare.
Dette vcdtak fikk ct overve,ldende flertall
pa truss av at samarbeidsfolka kjmpa imot
mcd nebb og kldr. som vi ser begynner
flertallet av sporveisbetjcninga a bli klar
over at skal vi rykke framover ma vi fore
klassckamp. Bade i kommunale og private
bedrifter finnner vi det samme monster,
en forsoker a lure folk til a vre. med pa
rasjonalisering ved a lokke med klassetillegg eller en annen form for lOnnstillegg.
Men rundt om pa arbeidsplassene begynner
motstanden mot denne politikk a gjorc seg
mer og mer gjeldende. Flere blir etterhvert klar over at skal vi Forsvare vare interesser og gjore nye framstOt, sa ma vi
kaste samarbeidsfolka og sette klassebevisste arbeidere i spissen. Klassebevisste
arbeidere som kan sette var organisatoriske
styrke mot at beidskjOperne, med andre ord
Fore klassekamp.

RUDOLF NILSEN...forts.
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Rudolf Nilsen Forst° ogsd godt at arbeiderklassen har sine egne kunstneriske kriterier, og sin egen estetikk. Han sier i en
artikkel :
"Hvem sier at en dynamo ikke er like
skjOnn som en fiol?" Langt pa vei klarte
Rudolf Nilsen i sine egne dikt a benytte
seg av arbeiderklassens egen estetikk ja, han framhevet den ofte sterkt - og
arbeiderklassens egne kunstneriske kriterier.

Rudolf Nilsen er - tildels med rette blitt kritisert for formelle foil, for at
versene hens halter og er "vanskelige
lose opp" (Overland). Bortsett fra at delta
rimer darlig mod at Rudolf Nilsen selv var
en velbrukt og skattet oppleser, ma man
voktc seg vel for a tro at dette er noe karakteristisk trekk. Tvert imot er det i mange
av diktene et formelt mesterskap som mange
kunne
meget av, nettopp fordi Rudolf
Nilsens form i sa hby grad undorstreker og
stutter opp om innholdet.
Rudolf Nilsen levde i tida fram til krisa i
1929, da kapitalismen brakk sammen i
alvorlige krampotrekninger. Han levdc i
en lid med relativt stor politisk og klassemessig bevissthot i folket. Han levde i en
lid da sosialismen mod Oktoberrevolusjonen hadde tatt et alvorlig steg framover
pa veien mot den endelig seier, og da
klassekampen var hard og skarp.
mange mater var hans lid lik var: na vakler cgs& kapitalismen under vekton av sine
egne indre rnotsetninger, folket bevisstgjores som en konsekvens av at dot marker
krisa pa kroppon, med Kulturrevolus-jonen
Kina har sosialismen igjen tatt et avgjorende skritt pa veien mot seieren. Og for
hver dag som gar blir klassekampen hardare og skarpere.
Rudolf Nilsen er var stOrste og baste, mest
bevisste proletardikter. Hittil har ingen
tatt arven app. Men dot er ingen tilfeldighet at interessen for Rudolf Nilsens diktning blir stOrre nettopp i dag. Det er ikke
noer tilfeldighot at ungo norske sosialister
som skriver dikt, skriver:
"Hai, Rudolf Nilsen,
jeg synger din sang,
for sjO1 har du sunget
for alle y siste gang..."
Rudolf Nilsens sang er proletariatets sang.
Den
sunget og husket ogsa av kommende generasjoner, fordi den cr fundamental, grunnmuren i den norske. proletarIvr•ikkon.

Klassekampen årgang 1969 – nettpublisering 2010 ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie etter avtale med avisa.
Noen utgaver er delt i to filer for lettere nedlasting – se www.akp.no/ml-historie/pdf/klassekampen/.
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arbeiderkiassens dikter
(Her bringer vi andre del av artikkelen.om
Rudolf Nilsens diktning. Fsbrste del sto i
KLASSEKAMPEN nr.4.)

merer med tarevate kinn, er uten tvil
"Nr. 13" - som fsblgelig ogsa er blitt hans
mest kjente dikt. Og det er da heller ikke
vanskelig a finne hovedsvakheten ved diktet.

"Nr. 13" inneholder nok en sterk klasseWeise, en sterk solidaritet med arbeiderklassen, Men denne solidariteten er s e n timental og medfOlende , og diktet
er temmelig blottet for k a mpv ilje. Her
er ingenting som Cyder pa at dot er nOdvendig med klassekamp, sosialismen i diktet
er redusert til drOmmer som "ganske'
unge menn" sitter oppe om natten og later
fram fra bOker: Det er ikke engang
solide drOmmer, men en "drsbm som natten avler og som dagen star ihjel"'„ Og
det sosialistiske samfunn, proletariatets
Ut fra dette skulle man tro at borgerskapet
demokratiske diktatur, som i 1926 eksiumiddelbart ville forkaste kanskje til og
sterte i Sovjetsamveldet, er reduser,t
med forfolge Rudolf Nilsens dikt. Det er
til "Atlantis, Utopia" - til ikke-eksisterimidlertid ikke tilfelle. Atskillige av de
ende fabellandt Det hjelper ikke meget om
borgerlige kritikerne trykket Rudolf Nilsen
dikteren tit slutt sier:
til sitt bryst allerede da han debuterte.
"( - - -) Vak og
Og idag leses enkelte av hans dikt i skolent
at du klart og nwrt og koldt igjennom
Skyldes dette at Maos utsagn ikke gjelder
drpmmens gyldne skjr
for norsk virkeligllet? Rudolf Nilsen ville
ser veien til et land hvor nr. 13 ikke
ha v-wrt . den fOrste til a le av en slik paer!",
stand, Arsaken
ma sOkes dels i feil i Rudolf
A
nar han foran har redusert denne veien til
Nilsens dikt, dels i at borgerskapet fornattevaking og drOmming."Nr.13"er sostalvrenger deres innhold. Hvordan kunne en
sa bevisst lyriker som dikteren av "Revolu- demokratiets Rudolf Nilsen-dikt:"Under
arbeiderstyret har vi vakt og drOmt og resjonens ROst" og "Svar" ha fell som er
formert oss inn i velferdssamfunnet der
alvorlige nok til at fienden kan finne det
nr.13 ikke ert" Og diktet reduserer masopportunt a utnytte dem? Svaret finnes
sene av kjempende arbeidere, ikke bare
selvsagt i Rudolf Nilsens materielle stilling
til en papirtiger ,men til en dressert papirog i hans omgivelser.
tiger,, som kan framfOres for det medlidende borgerskapets gratekoner:"Tenk,
Som tidligere nevnt var ikke Rudolf Nilsen
slik er det noen som har det :Er det ikke
selv arbeider. Etter artium i 1920 gikk han
skreeekkelig:" Det er et darlig dikt, fordi
via partibyrakratiet i sosialdemokratiet inn
i stillingen som journalist i Norges Kommu- det politiske innholdet er darlig. At det
er sa godt formelt, forandrer ikke pa dette
nistblad, og i de siste arena av sitt liv var
han "bare" dikter. Hans omgangskrets besto forholdet.
halter ikke hovedsakelig av arbeidere, man
"Nr, 13 mangler kampvilje og er hie revoav radikale intellektuellc, kunstnere og
lusjonrt. Borgerskapet med sosialdemskribenter. Det ser ut som Rudolf Nilsen
tross sin solide klassebakgrunn kom lift for okratiet i spissen har trykket det til sitt
bryst. Et dikt de har lift stcprre vanskeliglangt bort fra proletarmiljOet etter a ha
heter med a svelge er "Revolusjonens
sluttet skolen, og at dette ga seg utslag
Rost" ,som riktignok ofte leses i skolen
enkelte svikt i diktene hans.
(med den darlig skjulte pedagogiske hensikt.
a innbille elevene at diktet dreier seg om
Vi ma dessuten ta med i betraktningen at
Oktoberrevolusjonen som ikke kom til
marxismen-leninismens kunstteori var
Norge - etterhvert som klassekampen
mindre utviklet da inn na, at del ikke var
skjerpes og arbeiderne i stOrre og storre
FOr i 1942 at Mao Tsetung holdt sine begrad blir klassebeviste, vii diktet sikkert
romte taler pa Jenan-konferansen om litforsvinne fra skolepulten igjen). C.J.
teraturen og kunsten. Vi kan dra fordelen
Hambro ( som forsvartc "litteraturforbudet"
av dette og se klart Ling som Rudolf Nilsen
i Stortinget i 1921) skriver om dette diktet:
ikke gjennomskuel.
"...blandt Rudolf Nilsens allcr bedste:
n•••n•

IV. Litt om Rudolf Nilsens foil.
Mao Tse-tung har sagt: "Litteratur- og
kunstkritikken har to kriterier, ett politisk og ett kunstnerisk. (-) Enhver
klasse i et hvilket som heist klassesamfunn har sine sregne kriterier - bade
politisk og kunstnerisk. Men enhver klasse
i ethvert klassesamfunn stiller, alltid det
politiske kriteriet i forste rekke og det
kunstneriske i annen rekke."

Diktet er skrevet i 1926. Hvilken revolusjon
kunne det vre snakk om i Norge i 1926 9 ar etter oktoberrevolusjonen og 5 ar etter
Hammerfestkommunen( se Nr. 3 av Klassekampen) ?
Og diktets art:
for hvem er det skrevet? "Revolusjonens
Rost" er nemlig ikke skrevet for hvem
som heist, alter minst for borgerlige kulturspradebasser som Hambro. Det er et
"kaderdikt" , skrevet for det kommunistiske partis kadre. Det er beregnet pa a
oppdra partiets kadre i de egenskaper som
er nodvendige for en sann kommunist. Og
fordi det henvender seg til kadrene , kan
det ogsa tillate seg a la klassestandpunktet komme mindre apent til syne.
Rudolf Nilsen var selvsagt ikke feilfri.
Men det or viktig a vre oppmerksom pa
hans feil, fora kunne here av dem og
unnga a gjenta dem.
Han hadde en tendons til a forfalle til idealisms, som i "Storbynatt":
"Her blinker ingen stjerner gjennom natten
som stumme trusler om en svighet,
her hvisker 'Lkke mulmet mot mit t cpre
sin uforstaelige hemmelighet."
oiler "Violinen og larmen":
"Og alltid bevinger den sinnet ved varsom
og lokkende trOst
til flukt mot det store og stille og gatefullt fjerne."
Denne tendensen gir seg ogsa utslag i at
han taler om sosialismen som "id6",
"drum" eller "tro", ikke son-I en historisk
nodvendighet, en visshet. Og den kan forklares ut fra hans klassemesige stilling,
fra de religiose sider av hans bakgrunn
(morfaren, som ville gjorc ham til prest,
medlemsskap i KFUM), samt ut fra en
omfattende lesning av borgerlig litteratur
og ncr kontakt med smaborgerlige kunstnerkretser. Men han har til motvekt mange gode materialistiske dikt, som f.eks.
"Akrobaten":
"so tordnet bifallsstormen mot ham slik
at rnannen nsten glemte dot var gjort for
foden."
Han hadde en tendens til ensidighet, som
spesielt ytret seg i diktene om byen og
landet: han er hjemlips og fremmed pa
landet, men elsker byen,
"for her er allting skapt av menneskebender fra lyset ned til stenen ved min fot."

Denne ensidigheten er ytterst forklarlig
ut fra Rudolf Nilsens ensidige erfaring
som bygutt, og ut fra tidligere norske
dikteres dyrkelse av naturen framfor byen.
I sannhet en usedvanlig omfavnelse. Ikke
Den hadde ogsa utvilsomt sin misjon i a
desto mindre peker Hambro pa en svakhet
understreke og understOtte arbeidernes
ved diktet: del mangler tilsynelatende klasse- samfolelse med byen, med deres eget
standpunkt. Det nevner ikke med ett ord
miljo, og i a propagandere arbeidernes
hvilken revolusjon som taler , dets skild- egen estetikk, som sier at byen er vakker,
ring av de egenskaper revolusjonen fordrer
nettopp fordi den er laget av mennesker,
av en kommunist kan Lett tolkes som en Isbsdvs. arbeidere.
revel skildring av egenskaper som hvilken
som heist borger kan prise. Men Hambro og Sist men ikke minst: Rudolf Nilsen hadde
en tendons til a bli pessimistisk, til a "gi
Det av Rudolf Nilsens dikt som borgerskaphans medsammensvorne glemmer to ting:
tapt for tvil", som i "Hverdagen":
et snakker alter mest pent om, det som
situasjonen diktet er skrevet i, og diktets
borgerskapet elsker hOyest og oftest deklaart
"Aldri en skinnende seier et osende nederlag,
men lusesma tap og gevinster
hver eneste dag.
Aldri fa vage en kamp for
dot land vi har drOmt,
men viljelos vandre og vandre,
til Orkenfreden fordsbmt."
I klassesamfunnet star hvert enkelt menneske
Eller som i dot ellers sa gode "Bekjennelse":
i en bestemt klassemessig stilling, og det
"...sely har du intet a hape.
fins ikke en eneste tanke som ikke har klasseLykken er ikke for dig."
stempel.
- Mao Tsetung Ogsa denne pessimismen lar seg Lett forklare: han hadde sett Oktoberrevolusjonen,

Det er en dyp og viktig forstaelse som
ligger til grunn for formann Maos ord om at
"vi ma stOtte alt som fienden bekjemper, og
vi ma bekjempe alt som Fienden stOtter."
War det gjelder a finne darlige og feilaktige
dikt i Rudolf Nilsens produksjon, kan vi
uten fare g5 etter de dikt som borgerskapet
snakker pent om - bare vi holder oss klart
For qye at dette kan skyldes et forsok fra
borgerskapets side pa a snu diktets innhold
opp ned.

"Revolusjonens ROst",er heller ikke prwget
av program eller partipolitikk; det
almenmenneskelig - almenungdommelig."

Brukskunstnerne
I artikkelen om kinesisk brukskunst i
Klassekampen nr. 2 , star det i siste avsnitt at norske brukskunstnere produserer
dyr brukskunst. Jeg vil forklare arsaken
med folgende eksempel:
En keramiker produserer krus til kr.8,pr. stykk. For a kunne lage sa mange krus
at han kan holde denne prison, kan han
ikke drive med salg av sine produkter ved
siden av verkstedarbeidet. Han ma derfor
levere sine krus til en av de fa' brukskunstforretningene i byen. Kapitalisten bak
denne luksusforretningen selger kruset
til kr.16,-. Hans fortjeneste pa all brukskunst er fra 85-100%. Dette fordi det er
"designs". Det er Forst og fremst monopolkapitalisten bak Tanum, Norway Design og Plus og hans likemenn som soper
inn pengene. Disse forholda gjelder for
Oslo.
Det er riktig at norsk brukskunst er ubrukelig i klassekampen, men det er ikke norske brukskunstnere som gjOr den dyr.
M.H.

dot voldsomme oppsvinget i den revolusjonre bevegelsen verden over omkring 1920
og s5 nedgangen: splittelsen i Norge, den
mislykte revolusjonen i Tyskland, osv.
Likeveler det tydelig at Rudolf Nilsen vet
at kommunister ikke ma forfalle til pessimisms i de lange periodene med msbysom melig og uheroisk arbeid, men alltid huske
pa at framtida er lys, og at seieren uunngaelig kommer i kampen for folkets sak.
I "Revolusjonens rust" hater del:
"Gi meg de brennende hjerter,
som aldri gir tapt for tvii,
som aldri kan kues av mismot
og trues av sorger til hvil,
men mater hver seier, hvert nederlag
med det samme usarlige smil."
Og i "Fanen pa Kreml" sier han:
"Og vi ma aldri la var tro fa farve
av gatedypet corn vi lever i.
Et granet hjerte bringer nederlaget -"
Som vi ser er alle Rudolf Nilsens foil bisider, ikke hovedsider, De gode, de riktige diktene er i absolutt flertall overfor
dem som inneholder foil.
V. Litt om det formelle.
Rudolf Nilsens form var tradisjonell, og,
enkelte anmeldere og skribenter har uttalt
sin forundring over at Rudolf Nilsen, som
var sa radikal i innholdet, ikke var radikal
i formen, dvs. ikke eksperimenterte med
modernistiske uttrykksmidler. Rudolf
Nilsen har selv svart pa dette i et intervju.
Pa sporsmal om hvilken form han benyttet
seg av, svarte han: "Jog benytter den
gamle. Ute i Europa har mange sakalte
"proletarforfattere" stall inn pa den ekspresjonistiske vii. Men enhver far bruke
den Form som faller naturlig. Selv i lyrikk
er ikke formen alltid dot viktigste. Dessuten skal man skrive slik at folk forstar
det. Det er meget a lre av de moderne
former. Men etterhvert vil ogsa formen ta
Fargo av de sosiale brytninger som arbeiderklassen lever midt oppe i."
Sitatet visor at Rudolf Nilsen langt pa vei
forsto ogsa teoretisk at del er vesentlig
for en proletarforFatter a skrive slik at dot
er forstaelig for massene av folket, og at
formen ma underordnes dot politiske innholdet. Nettopp dette er forutsetningen for
den plass Rudolf Nilsens diktning har fatt
hos norske arbeidere: han skrev for, om
og t i l arbeiderklassen,han tok utganspunkt i arbeiderklassens niva, og orienterte seg "i samme retning som proletariatet marsjerer. (Mao) Alle radikale dikteres formelle krumspring er ikke progressive, men reaksjonmre, fordi de or
en hindring for arbeiderklassen nar dot
Forts, s. 10.

under kapitalismen

Borgerskapet har fjernet helgenglorien
fra all ,rverdig virksomhet som for ble
betraktet med from ,mrefrykt. Det har forvandlet legen, juristen, presten, dikteren,
vitenskapsmannen til sine betalte lOnnsarbeidere.
(Marx/Engels i Det kommunistiske
manifest)
Det er ganske riktig som MH skriver, at
mange norske brukskunstnere sliter hardt
og lever temmelig trangt. Borgerskapet
utbytter og proletariserer kunstnerne , forvandler dem til sine betalte lonnsarbeidere. Men denne prosessen gir ogsa borgerskapet midlene til a presse kunstnerne
til a produsere kunst som passer borgerskapet - i og med at kunstneren selger sin
kunst, som er et andsprodukt, selger han
ikke bare sitt arbeid, men ogsa sin sjel.
En kunstner som lever av sin kunst under
borgerskapets diktatur, som i Norge i
dag, kan ikke produsere sosialistisk
kunst uten a mote alvorlige vansker. Full

frihet for kunsten er bare mulig i et kommunistisk samfunn - og bare i et sosialistisk samfunn kan den sosialistiske kunsten og kulturen sla ut i full blomst.
Det a v.-re proletarisert betyr ikke at man
produserer sosialistisk kunst - bare bevisste sosialister lager sosialistisk kunst.
Dette visor norsk brukskunst klart og tydelig: uten et fast grip om proletariatets
ideologi, kan man holler ikke produsere
kunst som fullt ut og i alle henseender tjener proletariatet.
Norsk brukskunst er stort sett sakalt "upolitisk" kunst dvs, den prOver a gi inntrykk av at den eksisterer utenfor tid og
rom, lsbsrevet fra enhver politisk sammenheng. Men i et slikt samfunn som dagens
Norge, der klassekampen skjerpes fra
dag til dag og proletariatet ruster seg for
dot endelige oppgjOr med borgerklassen,
er dot et kriterium for progressiv kunst
at den hjelper til med bevisstgjoringa av
massene, at den hjelper tit med a smi
vapen for proletariatet. A stille seg utenfor vapensmia, flar man har interesse
av at dot blir smidd vapen, vii i virkelig-

baton si a sabotere arbeidet innenfor. A
late som om verden ikke eksisterer, er
stotte til dot bestaende. A late som om
klassekampen ikke eksisterer, er a stille
seg pa borgerskapets side.
"Del er ingen klassekamp i Norge," hvisker borgerskapet gjennom sitt talersbr,
sosialdemokratiet Pa den maten prOver
de a trekke folk vekk fra proletariatets
hair. "Oct er ingen klassekamp", hvisker norsk brukskunst. Men takket ywre
prison, hvisker den dot start sett til borgerskapet, sa skaden den gjor er neppe
star.
Imidlertid vii sosialistisk brukskunst vre
on viktig del av den sosialistiske kunsten.
Det viste den kinesiske keramikk- og porselens-utstillingen oss klart og tydelig. Den
viste oss ogsa otter hvilke linjer sosialistisk brukskunst ma arbeide, hva som er dens
oppgaver. Jo FOr norske brukskunstnere innser nOdvendigheten av a lage sosialistisk
brukskunst - og sa holler selv tar hand om
salgsapparatet - j.o bedre. Og vi revolusjonre arbeidere skal vre de fOrste HI a
onske dem velkommen i rekkene.

Klassekampen årgang 1969 – nettpublisering 2010 ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie etter avtale med avisa.
Noen utgaver er delt i to filer for lettere nedlasting – se www.akp.no/ml-historie/pdf/klassekampen/.

GLIVIT FRA ARBEIDER BEVEGELSENS HISTORIE
2. urikkil

Redaksjonens kommentar:
Nedafor gjengir vi ei brosjyre om kampen
ved Menstad, utgitt av Den revolusjonre
Fagopposisjon av 1926 p5 Internasjonalt
Arbeiderforlag i 1931. Brosjyra er skrevet
som ei oppsummering av Menstads-slaget
i begynnelsen av juni 1931.
I ara etter den fOrste verdenskrigen, med
okonomisk krise og store lagre av varer
som kapitalistene ikke fikk aysatt, blei
det fra arbeidskjOpernes side fOrt en beinhard kamp fora redusere bade arbeidsstokken og arbeidernes lOnninger og
den maten sikre profitten.I denne kampen
sto arbeiderne svakt rusta. Opportunistene
i LO-ledelsen var ikke villige til a to opp
kampen for a sikre arbeidernes levevilkar.
Istedet fora kreve at arbeidstida skulle
reduseres slik at det kunne bli arbeid for
alle, forsokte de bare a redusere lonnsnedslagene. Svaret pa LO-ledelsens
forreederiske linje var danninga av Den
revolusjonre Fagopposisjonen av 1926.

Over hele Skandinavia satte kapitalistene
inn en storoffensiv i slutten av 1930. I
Sverige var allerede arbeidskjOperne i
aksjon bl. a.i treforedlingsindustrien, der
arbeidernes kamp mot streikebryterne fOrce
til klasseundertrj,kkelsen i Adalen:
styrker med revolvere og mitraljoser blei
satt inn mot demonstrerende arbeidere, og
5 mennesker blei drept.
Her i Norge blei det bestemt 5 stenge de
bedrifter og industrier som "trengte"
produksjonsstopp pa grunn av a y setningskrisa, og atterhvert utmatte arbeiderne fora framtvinge store ncdslag i
lOnningene. ogrsa ved det utenlandskeide
Norsk Hydro blei arbeiderne stengt ute
gjennom lockout. Men en del av arbeidet
matte holdes oppe,-bl.a. losse- og lastearbeid. Til Bette blei det brukt arbeidere som var ansatt pa 3 maneders kon-

Quisling som krigsminister? Her var en
ypperlig anledning for denne regjering til
vise sin beredthet til a fcpre krig mot arbeiderklassen. - Den mobiliserte sin krigsmakt
til lands og tit vanns for a gjcnopprette kapitalistsamfunnets prestisje og for om ncbdvendig a levere et blodbad pa de kjempende
arbeiderne i form av et norsk Adalen.
Hvordan stiller Det norske arbeiderparti og
dets presse seg til disse begivenheter? Neppe
noen gang har tranmlismen - sentrismen
i norsk arbeiderbevegelse - ayslort seg tydeligere. "Telemark Arbeiderblad" - kalt tante
Tea" grat over det som skjedde og tok hoytidelig aystand fra "voldsmennene".
Tranmael i "Arbeiderbladet" anslar samme
tone og skriver at "uansvarligheten driver sitt
spill".
Karakteristisk er Artur Berbys opptreden.
Han er en ekte sentrist - fyllt til randen av
billige revolusjonre fraser, men feig og
unnfallen i handling. Han er med fra begynnelsen, blir arrestert, sendt til Oslo, men
etter Pad fra DNAs ledelse kjoper han seg
fri ved a avgi lipfte om a oppholde seg i Oslo
og daglig melde seg for politiet. Her ble han
framf2rt i frihet hver dag pa DNAs moter
som et annet premiedyr. Kan man tenke seg
en mer ynkelig opptreden. Innga kompromiss
med politiet for a nyte friheten og livet i
hoveCistaden, fjernt fra kampplassen. Oct er
tranmlisme i renkultur.
Ogsa pa annen mate har DNAs ledelse bidratt
til a forfuske denne kampen. Sammen med
arbeidskjopernes ivrigste visegutt, Halvdan
JOnsson, sOrget DNAs formann, Oscar Toro,
pa motet av fagforeningsstyrene i Telemark
a bringe kampen inn i sakalte "lovlige former"
for derved,5 hindre og sabotere den videre
utvikling av kampen.
Revolusjon.mre arbeidere vokter sluse
ved Skotfoss mot statspolitiet.
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Da revolusjonxre arbeidere jagde statspolitet pa flukt
trakt, og arbeidskjcpperne lot disse fortsette arbeidet som streikebrytere. Dette
vakte naturlig nok stor forbitrelse i
Skien og Porsgrunn og de omliggende distriktene. Heroya arbeiderforening beslutta a ikke to del i noen forhandlinger
fOr streikebryterne var fjerna. Dermed
var kampen i gang.

Begivenhetene ved Menstad betyr et vendcpunkt i lockoutensutvikling.Etter at de lockoutede arbeidere i over to maneder under
det faglige byrakratis ledelse har befunnet
seg i passivitet og unnfallenhet- en taktikk
som m 5 fOre til et ydmykende nederlagskjerpet arbeiderne i Porsgrunn og Skien
kampen og rettet under den revolusjonre
'fagopposisjons og det kommunistiske partis
ledelse et kraftig slag mot del legaliserte
strcikebryteri. I og med begivenhetene ved
Menstad gikk arbeiderklassen fra en slOvende
dcfensiv, som forer til selvoppgivelse og
utmattelse, over til aktiv kamp. Dct er den
fOrste gevinst arbeiderklassen hOster av
begivenhetene ved Menstad.
Kampen mot streikebryteriet i Telemark er
et ledd i arbeidernes kamp for a forsvare
sine lonns- og arbeidsvilkar, Streikebryteriet er et attentat mot arbeidernes kamp for
forsvare sine lOnninger og andre rettigheter. Derfor er bitterheten mot de uste
kryp som utforer Jenne Judas-gjerning sterk'
og enstemmig i hele arbeiderklassen.
Derfor tok arbeiderklassen i Telemark kampen opp med revolusjonre midler, ikke
bare mot streikebryterne og arbeidskjoperne
men mot den vpnede statsmakt i form av
det vpnede politi. Politiet med den stortalende politifullmektig Thinn i spissen, innbilte seg at nar de bare stilte seg opp pa
veien i sine glinsende uniformsjakker og med
handen knyttet over kolleskaftet, sa skulle
arbeidermassene vike tilbake og det hele app•
lOse seg tit ingenting. Borgerskapet er jo
vent til de tranmlske truster og store ord,
som aldri har resultert i noe som heist.
Men her fikk politiet erfare at det ikke var er
flokk av frasefyllte tranmtske kaniner, som
flyktet med hengende cbrer og halene mellom
beina, men revolusjonre arbeidere, menn
og kvinner, medlemmer av Norges kommunistiske parti, savel som medlemmer av Det•
norske arbeiderparti, organiserte som uorganiserle , folk som ikke vek, men som
var beredt til a g5 inn for sin o"erbevisning
i apen kamp. De tok kampen opp og tilfOyde
politiet et forsmedelig nedertag.
Borgerskapet og dets presse ble stall med
forferdelse over det som skjedde. "Aftenposten" forkynte i et ekstrablad at "velbevpne.de kommunistiske rode garder overmanner politiet ved Menstad" og sa i sin
kommentar om begivenhetene: "Det er slat
et skar i samfunne.ts prestisje. Det bor ikke
komme flere. Foruten prestisje kan intet
samfunn besta".
Men fikk vi ikke nylig en fascistisk bonderegjering med provokatOren og spionen

Men is oss i korte trekk gi en skildring av
i spissen videre. Vannslangene blir kappet,
var som blai,t vekk fra hoidepiassene.
kampene ved Menstad og stemningen pa "krigs-erobret fra politiet og vannstratene sprOytc.r Det var ingen biler a fa. Og om de bi g ,purt
de uniformerte lakeier overende. De som
skueplassen".
nar de ble praict svarte do: "Vi kjcbrer ikke
hadde apnct krigen matte to fOlgene. I tOpet
politi. Vat- oppgave era kjOrc folk".
Pa Mcnstad, Norsk Hydros kjempemessige
av 15 minutter var kampen endt.Den hundrelagcrplass arbeider streikebrytere. Dette
tall store bevspnede politistyrke slatt: 3 be- En uheldig hotcllvert.
kryp som kapitalistklassen alltid har besnorede lakeier sendt pa sykehuset, og 14 nyttet for a undergrave arbeidernes kamp
15 forOvrig sendt til statspolitiets hovedkvar- En av "de store" hotellverter i Porsgrunn
har alltid og vil alltid komme til a bli Fredter i Porsgrunn for a pasettes plastertapper. var sa "gentit" at han stilte sin bil til poli1,pst pakk som ma utryddes. Forbitrelsen
Seieren var vunnet. Arbeiderne ble samlet
tiets disposisjon. Det burde han ikke ha gjort.
over Hydrokapitalistenes utfordring ved
pa nytt. Det blir holdt korte foredrag om fag- Et par timer otter at politiet hadde brukt
benytte disse streikebryterne vokste fra dag
opposisjonen, foreren for klassekampen og
bilen og satt den Ira seg, var del ikke lenger
til dag. I Porsgrunn ble det arrangert et
handlingens organisasjon. Demonstrasjonsnoen bil. Istedenfor en bil 15 det en ruinhaug
demonstrasjonsmq5te mot streikebryternes
toget settes opp panyog under Internasjona- pa plassen.
virksomhet pa Menstad. Skiensfjordens
lens toner marsjerer arbeiderne med sin
faglige samorganisasjon var arranger. Tilkampgarde i spissen tilbake til Porsgrunn
Vedkommende hadde ogsa motorbat liggenc.le
slutningen var meget stor. Sosialdemoog Skien.
Pa kaia. Den la der fredelig og sikkert for
kratenes mann, en landskjent kanin, sekhan
bort" bilen sin til statspolitiet.
retr i Oslo Arbeiderparti, Einar GerhardEn arbeider sa dagen etterpa at "stoltere
Men etter dot la heller ikke motorbaten der
sen, holdt foredrag. Det var et av de vansyn har ingen sett i Skien enn nar demonstra- longer, den forsvant. Neste morgen Pant en
lige , hvor man brukte sterke ord og velforsjonstoget med dot rOde flagg, musikk og
fisker baten drivende langt ute i fjorden.
mede Fraser, men ikke mente noe mer.
kampgarder i spissen marsjerte ut mot Men•
Dot ble vedtatt en resolusjon mot streikestad. Det var corn om dot var sagt oss at
Alle synger "Internasjonalen".
bryterne , men ikke mer. Arbeidermassene
intet ville mote disse som hindrer dem i
viste allerede der sin misnOye. De ropte pa
na sitt mal: fjerning av streikebryterne som Overall hvor du kornmer synges "Internasjofagopposisjonen, de ropte pa Lundin, pa
Hydro benytter pa Menstad. Stott var det
nalen". Skolebarn, piker og gutter, sma og
Heldal. Fagopposisjonens ledere forespurte
syn, men stoltere enda var dot a se dem
store, arbeidere, mcnn og kvinner, unge og
under den veldige forsamlings pahor motets
komme tilbake. Ikke en mann mindre enn
de gamle - alle synger "Internasjonalen" .
arrangor, herr sekret,mr Johnsen, om
nar de gikk, heller flere og i mellomtiden
Like godt oiler riktig synger vel ikke alle.
hadde ambulansebilen sust gjennom byen
fra talerstolen ville meddele at fOrstkomMange sikkert sa falsk at skjOnnere pa mumed slagne potitikonstabler. Mandag den 8.
mende mandag den 8. juni ville det bli orsikk og sang gjcpr grimaser. Men alle synger.
juni vii bli en minnerik dag for arbeiderne
ganisert kampdemonstrasjon mot streike"internasjonalen" er kampens sang - . "Op
i Skien."
bryterne pa Menstad. Apent, men ganske
slaver, nu til frihet from". Distriktets potavt meddelte disse reformister som nettpulreste sang.
Streikebryterne var fjernet.
opp hadde vmrt sa stortalende, at noe slikt
arrangement kunne de verken gi meddelelse
Barn, modre og kvinner er med.
Allerede tirsdag den 9. juni kl. 5 pa forom eller vre med a sette i gang. Men oppmiddagen er militret pa ptetten. Ekstrabudet am demonstrasjonen var hermed gitt
Forbitrelsen mot streikebryteriet, solidaritog med gardekompanier er oppsatt fra Oslo seringen med de kjempende arbeidere har aldri
og under den revolusjonre fagopposisjons
og fraktet tit Skien i full krigsrustning med
ledelse ble det organisert fra Porsgrunn
i vart lands klassekamphistoric gilt seg slike
stathjelmer,gevwrer, mitraljOscr, gassbom- utslag som i do spenningsfylte dagene otter
og Skien mandag den 8. juni dot senere sa
ber og marsjerer ut til den gamle ckserser- slaget ved Menstad den 8. juni. Over hole
beromte demonstrasjonstog mot Menstad.
plass Gratenmoen. Finanskapitalens nye re- distriktet, ikke bare i byene Porsgrunn og
gjering med den cngelske spion Quisling som Skien - men i bygdene Solum og Bcple er hole
Handling er seder. Handling skaforsvarsminister handler hurtig. Pa de innen- befolkningen levende interessert med i kamper respekt.
og utenlandske storkapitalisters minste vink pen. Streikebryternes barn kan ikke ga pa
mobilisereshr og (late mot de lockoutede
Dot var opplagt at med taler, papir og rcskolen. De blir pepet ut av de andre ungene.
arbeidere. 6 krigsfartybyer ankommer, anksolusjoner kunne kampen mot streikebrytDe gar fra skolen hvis streikebryterungene
rer opp pa forskjellige steder og vender sine er der.
erne ikke Icpres. I lopet av to dager ble det
organisert arbeidervern, kampgarder og med kanonmunninger mot land. Mobiliseringsordre
sendes ut i Ost og vest. Seljord og Grenlands I hvert friminutt leker ungene demonstrasjon,
dette i spissen marsjerte de tusener av forbataljoner innkommanderes. Skiensfjorden
bitrede arbeidere, menn og kvinner til Menstatspoliti og streikebrytere. Barhodet og med
befinner seg i beleiringstilstand.
stad. Statspolitiet var mobilisert. Den hylen lOvbuske - eller en rod filleklut pa en kjepp
dede politimester Thinn hadde overtatt kom
demonstrerer de og synger "Internasjonalen".
Forbitrelse, stemning, sympati.
mandoen,demonstrasjonsforbud er proklamert og politimesteren som hadde slatt ned
Hole distriktets arbciderklasse og ikke bare
pa de kjempende arbeiderne i Dokka skulle
Rutebilen fra Porsgrunn til Skien kommer
arbeiderklassen, men praktisk talt hale bemed sitt vel utrustede og velutdannede statsrusjende oppover den blanke makadamiserte
politi vise de opprOrske slaver fra industrilandeveien. Den begynner a kjOre sa sakte.
folkningen befinner seg i den stOrste forbihelvetet i Heroya og Skiensfjorden at na
trelse mot streikebryterne, politiet og milt- Hva er arsaken? Jo, foran pa veien gar en
skulle de tilpers. Under Internasjonalens
35 - 40 smagutter i 12 - 13-arsalderen i
tret og de statsmyndigheter med regjertoner, spilt av to musikkorps, kom arbeider- inga i spissen som foretar disse ting mot
demonstrasjonstog. Tre og trc ved siden av
klassen. Endel av de mer besindige av stats- de lockoutede arbeidere, som i tre maneder
hverandre marsjerer de og synger s i n
politiet sier: "Vi trekker oss tilbake", men
sang . Ved en fabrikkport svinger de inn.
har v -t kastet ut i sultekrigen.
herr politimester Thinns kraftige kommandoDc skal se om dot er streikebrytere der,
rpst lyder: "Ingen feighe.t her: Ga pat" Og sa
Forbitrelsen mot statspoliti og
apnet statspolitiet slaget mot arbeiderne og
Arbeiderkvinnone
- SjafOrene kjorer ikke
kollesvingerne gar brutalt pa. Vannslangene
politi.
med pasatt vanntrykk er utlant ng r•ttet mot
drOfter og diskuterer. Alle holder de med
arbeiderne, men arbeiderise sun vtker tkke. Nar Jet ankommer ca 80 - 100 stalspolitidem som handlet. De som gikk til Menstad
Under Internasjonalens toner marsjer•r de
og fikk disse fordcbmte streikebryterne vekk
konstabeler molder spOrsmalet om biler
oemonstrerende arbeidere med kampgarden
seg. Det sr jo fint folk. Sjalcbrene og drosjeForts. s. 10

ss

