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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Moms-saka - et eksempel p
sosialdemokratenes arbeiderfiendtlige politikk.
Et av midlene som borgerskapet mOtte den
voksende krisa i kapitalismen med, var det
nye skattesystemet, m om s e n. Kjernepunktet her er gradvis a velte all statsskatt
over pa arbeidsfolk og redusere skatten pa
kapitalistene. DNA gikk til angrep pa
Borten-regjeringas skatteforslag for a ta
arbeidsfolks militante anti-moms-aksjoner
til inntekt for seg sjOl. Men samtidig lanserte de sitt eget moms-forslag som bare
var en "sukra" utgave av regjeringas, for
a sikre "arbeidsfreden" i en overgangsperiode. Dette illustrerer meget godt sosialdemokratiets funksjon i arbeiderbevegelsen:
P5 den ene sida fOrer det en politikk som
tjener monpolkapitalistene - pa den andre
sida gjennomfOres denne pa en slik mate at
arbeiderklassens m- Island nOytraliseres og
undergraves.
SF - et venstresosialdemokratisk og anti-marxistisk parti.
SF sier seg 5 v--re et parti for arbeidsfolk. Stemmer dette? Nei . Vi kan trekke
fram ei rekke eksempler pa at dette ikke
er tilfelle. La oss f.eks. ta SFs program
og malsetting. Kjernepunktet er her
"fredelig overgang til sosialismen" ved
"parlamentariske og demokratiske virkemidler": Med sosialisme forstar SF
"demokrati og flerpartisystem".
Dette partiet har allerede i sin prinsipperklring fastslatt at det vii be hold e
borgerskapets statsform, det vil saleis
beholde det borgerlige statsapparatet,
som ikke er noe annet enn et redskap
for borgerskapet til a opprettholde ut
u t by t ti ng a og kapitalistenes maktposisjonert

Det fins ikke et eneste eksempel fra arbeiderklassens kamp for sosialismen pa at
gjennomfOringa av denne har kommet som
et resultat av parlamentarisk arbeid.
Derimot finnes det ei endelOs rekke eksempler pa hvordan partier som har henfalt til
borgerlige illusjoner om "fredelig overgang"
totalt er blitt knust av kiassestatens voidsapparat i krisesituasjoner.
SF har videre programfesta aystandstaken fra rupdvendigheten av at arbeidsfolk,
etter a ha erobret makta fra borgerskapet,
knuser det borgerlige statsapparatet og
oppretter proletariatets demokratiske diktatur, som betyr demokrati for det store
flertallet av det arbeidende folk, men diktatur over dem som vii gjenreise kapitalismen. Det to er et kjernepunkt i marxismenleninismen. SF framstar saleis som et
anti-marxistisk:e parti:
At SF ikke er et parti for arbeidsfolk
ay speiles i like stor grad i den daglige politiske praksis, i kampen for arbeidsfolks
dagskray . Partiet gar ikke ubetinge',: mot
arbeiderfiendtlige rasjonaliseringstiltak. Partiet gar med sma forbehold inn
for "Nordcpk", dvs. planene om et samarbeid mellom nordiske monopolkapitalister
og som har til oppgave a intensivere strukturrasjonaliseringa og eke presset pa
arbeidsfolk i de nordiske land, og dermed
lette inngangen i EEC. Videre er hele partiets o nomi s ke politikk prega av sosialdemokratisk reformisme. I moms-saka
hadde f.eks. partilederen Gustaysen opprinnelig ingen innvendinger av prinsipiell
betydning. Forst da SF sa arbeiderklassens
militante aksjoner, ilte de til for a gjOre
moms-saka til valgflesk for seg sjol.

Oder v--&rt et revolusjoneert parti. Etterat
den revisjonistiske Furubotn-klikken blei
nedkjempa i 1949, sank den nye partileiinga
straks ned til ei haplq5s, parlamentarisk
linje. Manglende masseskolering i marxismen-leninismen har blitt til grobunn for
sosialdemokratiske og revisjonistiske ideer.
Riktignok finnes det mange bra, revolusjoneere kamerater i NKP, men det er revisjonistene som har makta i partiet. Det er den
revisjonistiske partileiinga som star for
partiets politikk utad, og det er den vi ma
vurdere.
Reidar T. Larsen, partiets formann, er et
utmerket eksempel pa partiets utgliding i revisjonistisk retning. Hans "kongstanke" er
samie "venstrekreftene" i ett parti pa "marxismens grunn". Her skal altsa furubotnikker,
sosialdemokrater, SF-smaborgere, Dubcekrevisjonister, agenter for Sovjets sosialimperialisme osv. samles i ett og samme
parti:
revolusjonrt blir dot i hvert
fall ikke.

DNA, SF og NKP - borgerlige
statspartier.

Det som er folios for de sakalte "arbeiderpartiene", fra DNA, SF og NKP, er deres
arbeid med a spre borgerlige illusjoner om
parlamentarismen, fredelig overgang,
sverte proletariatets diktatur osv. Ved sida
Ogsa NKP skjOnnmaler den borgerlige klasse- av dette er denne ideologien fulgt av en mer
staten. "Demokratiet ma utvides" er en ide
eller mindre konsekvent arbeiderfiendtlig
som stadig gar igjen. Revisjonistene i NKPpolitikk. Alle disse partiene er i ferd med a
ledelsen ser det som sin hovedoppgave a sore bli finansiert av statspenger. De er - eller
illusjoner om "fredelig overgang". Partiet
utvikler seg til a blistatspartier, dvs.
ser det som sin eneste viktige oppgave a fa
korporative organer som skal vwre
"kommunister" pa Stortinget. Men den eksdet borgerlige statsapparatets redskap til
treme revisjonistiske utglidinga som NKPa be he r s k e arbeiderbevegelsen. Faktisk
ledelsen representerer unngar sjolsagt ikke
er det slik at DNA og de to andre mindre
a sette spor etter seg. Partiet skrumper inn
revisjonistisk/reformistiske partiene har
til ei lita sekt, uten evne til rekruttering.
en form for arbeidsdeling.
DNA tar seg av arbeidet med a kontrollere
den store massen av arbeidsfolk generelt.
NKPs hovedoppgave era utvanne og splitte
opp den revolusjonEere delen av arbeiderklassen, mans SF, som har liten innflytelse
blant arbeidsfolk, skal tjene samme funksjon
blant de Ovrige lag av folket: smaborgerskapet og andre som ikke tilhOrer arbeiderklassen, men som lever av eget arbeid,
akademikere og folk i "Frie yrker".

NKP - dominert av revisjonister.
Heller ikke NKP er i dag et revolusjorrt
parti for arbeiderklassens
'et enn i fOlge
partileiinga sjOl. NKP har
ilsomt i peri-

Men dot e- saerlig i sitt forhold til den internasjonale, revolusjonre arbeiderbevegelsen
at lederklikken i NKP har vist sitt sanne ansikt. Partiformannen var f.eks. med pa den
revisjonistiske hetskampanjen mot folkets
Kina i Moskva nylig. SjO1 om Reidar Larsen
& co. forsOker a framsta som "kritiske" til
Sovjet, er de i virkeligheten den sovjetiske
sosialimperialismens beste leiesvenner i
Norge. De er fullstendig ute av stand til
virkelig fordOmme Kreml-klikkens forbryterske politikk mot verdens folk (f.eks.
angrepene p5 Kina, overfallet p5 Tsjekkoslovakia , vapenstOtte til kontrarevolusjonre fascistregimer osv.osv.)

Slutt med disse dumhetene, sa vi far
innfort sosialismen -

Ingen av de s.k. "arbeiderpartiene" er
arbeidsfolks partier. De er tvert i mot en
alvorlig hindring i kampen for sosialismen.
Dares innflytelse og demagogiske propaganda
i arbeiderbevegelsen ma ayslOres og brytes
ned totalt. Stadig Here arbeidere og progressive har skjOnt revisjonismens og reformismens
arbeiderfiendtlige karakter. Men disse kreftene
ma samordnes og lodes av en organisasjon som
er vaepna med arbeiderklassens revolusjonre
ideologi, marxismen -leninismen, Mao Tsetungs
tenkning. Bare et konsekvent, revolusjonwrt
klassekampparti kan bli arbeiderklassens virkelige redskap i kampen for sosialismen.
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ae parti a stemme pa
--I hOst blir jeg sittende hjemme,sier Rosa
Seierstad,tidligere styremedlem i Solidaritetskomiteen for Vietnam. Etter at jeg i var
meldte meg ut av SF har jeg mer og mer
innsett nOdvendigheten av et revolusjonwrt
klassekampparti og a satse pa massearbeid
i faglige og anti-imperialistiske frontorganisasjoner.
Hva med a stemme NKP ? NKP Med en
partiledelse som stutter Brattelies "Vietnambevegelse",og som drar til Moskva for a
delta i hetsen mot Kina ? Nei ,Reidar T.
Larsens folk har ingen skikkelig antiimperialist tillit til.
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- - Stemme ved valget? Vi arbeidsfolk har
jo ikke noe parti a stemme p5, sier Leif
Granmo, medlem av styret i fagforeninga
ved MosjOen Aluminium. Her i Nordland
er SF-kanditaten en reindyrka sosialdemokrat, og NKP's fOrstemann var i vinter mest
opptatt av hvordan en skulle sikre SF og
Reidar T. Larsen en plass i Stortingssola.
Nei, revolusjonre arbeidere bOr boykotte
valget og konsentrere kreftene om a bygge
et kommunistisk parti pa grunnlag av marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning,"
stutter Granmo.

OLDSAPPARATET - GARANTI FOR

TALDIKT AT URET
LP'
tjenenste nar det gjelder den politiske overvendig.Disse fascistiske lovene blei sjOlsagt vedtatt med sosialdemokratenes velsignelse.Og beredskapslovene gjelder ogsa
idag.
Overvakingspolitiet - spionsentral mot det arbeidende folket.'
Et av de viktigste redskapene som
statsapparatet har nar unntakslovene skal
tre i kraft, er sjOlsagt lister over aktivister blandt arbeidsfolk og intellektuelle. Slike
personarkiver blei brukt ved de fOrste masse-arrestasjonene i Hellas i 1967. Nettopp
fordi overvakingspolitiet i et kapitalistisk
klassesamfunn hovedsakelig registrerer
aktive klassekjempere og andre progressive
kunne alike lister ogsa benyttes av Gestapo
til arrestasjoner i Norge og Danmark under
krigen.
Asbjorn Bryhn, som Leda det norske
overvakningspolitiet fra 1954 til 1966 innrOrnte i et intervju i Aftenposten 30. juli
1966 at det hemmelige personarkivet ogsa
idag fOrst og fremst driver med registrering av venstreorienterte. Bryhn nevnte
spesielt folk som far andre "til a protestere mot fellesmarkedet". Denne spionasjen er altsa fOrst og fremst retta mot det
arbeidende norske folket, og swrlig mot
de som gar i spissen for streiker, aksjoner
og demonstrasjoner.
NATO- medlemskapet gir USA
"rett" til invasjon.'
Medlemskapet i NATO gir ikke bare
norske myndigheter plikt til a solidarisere
seg med de kriger andre medlemsland matte bli blandet opp i, det gir ogsa USA - imperialismen omfattende militaere og politiske rettigheter i Norge.
Allerede idag er samarbeidet intimt
mellom norsk og amerikansk etterretnings-

vakninga av progressive nordmenn. US Air
Force kan f. eks. bruke norske flyplasser
til spionasjetokter, polarisubatene benytter
norske sambandsanlegg, amerikanske vietnam soldater har ofte deltatt i NATO cpvelser pa vart territorium osv.
I en krisesituasjon for det norske
borgerskapet vil NATO tre stOttende til med
militrhjelp, via NATO - medlemskapet
har USA faktisk "rett" til a okkupere Norge
for a folge opp NATO - "solidariteten".

Voldsapparatet blir brukt na:
Bare den som ikke v i l se kan derfor
benekte at enhver form for arbeider- opprOr
eller fors* pa a frata borgerskapet makta
og innfore sosialisme, vii bli mq5tt med
vold. Dette ayslOres enda tydeligere ved at
klassestaten allerede n a , i en ikke- revolusjoneer periode, mOter enhver meningsytring som gar pa tvers av myndighetenes
retningslinjer med brutal undertrykkelse.
Hunder og langkoller blir idag satt inn mot
demonstranter ved det minste awik fra
politiets bestemmelser og ordrer. En rekke anti - imperialistiske demonstranter har
ogsa blitt fengslet eller idomt hOye boter
for a ha deltatt i fredelige demonstrasjoner
"uten politiets tillatelse". Politirnester
Johan Gjerde kunne i et intervju med Morger.bladet like etter demonstrasjonen mot
The Green Berets pa forsommeren opplyse
at det ogsa finnes en egen instruks for
bruk av
styrker mot slike
politiske meningsytringer, dersom myndighetene finner dot pakrevet:
Arbeiderklassen ma knuse
borgerdiktaturet:
Monopolkapitalens diktatur over
folket blir vernet om av den borgerlige staten gjennom parlamentet, de borgerlige

Partipampene far 8 millioner
FOR A LEDE ARBEIDERNES KAMP INN I PARLAMENTARISK BAKHOLD
tra viktig a kamuflere diktaturet med parEt offentlig utvalg, det sakalte "partifinanlamentariske spillfekterier. Partifinans- ring
sieringsutvalget" , har na foreslatt ei generell statlig stOtte til de politiske partiene pa ieringa skal nettopp finansiere dette.•Ved
8 mill. kroner. I utvalget er dot representan- a knytte statsstotta til stemmetallene, forsOker borgerskapet a forplikte de sakalte
ter fra alle de politiske partiene, og enig"arbeiderpartiene" til fortsatt stemmefiske
heten strekker seg fra Hcpyre til SF. Bare
hvert fjerde ar. Og opportunister og rerepresentanten for NKP gar imot direkte
statsstOtte.
formister av forskjellige slag tar seg ikke
be to ganger.
Riktignok er ogsa stortingspartiene uenige
seg imellom. Hver for seg argumenterer de Ideelt sett skal dot ikke knyttes betingelser
stOtta , og den skal gis til partiene uansjcplsagt "objektivt og nOytralt" for den prak- til
tiske ordninga som vii gi nettopp de m mest sett program. Men vi kjenner utallige eksfra andre land hvordan klassemulig penger. Men de er alle, fra H til SF, ampler
fullkomment enige om "den betydning partiene staten nekter a tillate eller nekter a gi
stotte til partier som gjennomskuer og
har for dot politiske liv og den parlamentabekjemper dot borgerlige "demokratiet".
riske og lokalpolitiske virksomhet".
"StOtte bare til demokratiske, lovlige
Men som det minste av de demokratiske stortingspartiene, har SF sjolsagt noon awikende partier" , "stOtte bare til ansvarlige og naoppfatninger. Mens de store partiene vil for- sjonalt ledete partier" osv. gir alltis padele statsstOtta i forhold til stemmetallet og skudd til a nekte stotte til partier som
bryter den borgerlig-parlamentariske
sette ei nederste grense ved 2,5% av stemklassefredsidyllen.
mene, vil SFs mann i utvalget, direktOr
Bonnevie, fordele stOtta likt mellom alle
Partifinansieringa er et av borgerstatens
partier med over 1% av stemmene. Det er
mange redskap til a bekjempe organiseringa
tydelig at SF ogsa for framtida har tenkt a
av arbeiderklassen. Det er svaert velegna
spille rollen som det lille radikale halehen- til a styrke opportunistiske og reformistiske
get som skal trekke faderhuset "mot venstre" "arbeider"partier overfor revolusjonre
partier. De "ansvarlige og demokratiske
Mange vii undre seg hvorfor borgerskapets
stat er interessert i a gi penger til bl.a. so- arbeiderpartiene" som fOlger de parlamentariske spillereglene, far okonomisk opp-•
sialistiske partier. Med det kjennskapet vi
muntring til a intensivere dot parlamentarhar til "demokratiet" under kapitalismen,
veit vi jo at borgerskapet ikke gjOr Bette uten iske arbeidet. Politisk dOde partier kan
fortsette sitt parlamentariske skinnliv lenge
a regne med a fa noe igjen for dot.
otter at dot har mista kontakten med det arEn periode der kapitalismen gar gjennom ei beidende folket, takket veere subsidieringa
krise, med hardere utbytting og darligere
fra borgerstaten. Dette betyr at arbeiderkar for arbeidsfolk, star dot borgerlige "de- bursjoasiets forreederi mot arbeiderklassen
mokratiet" fram for stadig stOrre dolor av
og deres kamp mot kommunistene og andre
det arbeidende folket som borgerskapets
revolusjonaere elementer i arbeiderbevegeldiktatur over folket. Og derfor blir dot eks- sen blir betalt over statsbudsjettet. Arbeiderbursjo asiets partier er blitt borgerstatens ytterste forsvarsskanse.
Dette betyr sjolsagt ikke at marxist-leninpartiene, sosialdemokratiet, statsbyraistene er prinsipielt imot a motta penger fra
kratiet, domstolene osv.
borgerstaten. Men vi ma hele tida vwre
Men dot alle y viktigste redskapet,
klar over hva borgerskapet har til hensikt
klassediktaturets innerste kjerne, er utviloppna med en slik stOtte. Den er beregna til
somt dot statlige voldsapparatet medrekna
a finansiere parlamentarisk spillfekteri og
de lovregler som gjOr at dette kan settes
ikke til a finansiere revolusjonre arbeiderinn mot dot arbeidende folket. Derfor kan
es klassekamp. Derfor ma slik stotte aldri
arbeiderklassen ogsa bare seine dersom den narre oss til a tru at kapitalismen er blitt
kvitter seg med alle illusjoner om en parl"snillere". Utbytterne og deres statsapparat
amentarisk og fredelig overgang til sosiamedragna arbeiderbursjoasiets partier, kan
lismen, knuser den borgerlige staten gjenna som for bare knuses gjennom en revolunom en revolusjonwr omveltning, innforer
sjon som baner veien for arbeiderklassens
demokrati for folket og oppretter proletaegen stat.
riatets diktatur over kapitalistene:

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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Kampen mot momsen ma trappes opp!
War kapitalismen rammes av krise, forsoker alltid kapitalistene a velte byrdene over
p5 dot arbeidende folket. Momsen er et slikt
forsOk pa a twinge arbeidsfolk til a betale,
pa linje med rasjonalisering og strukturrasjonalisering.
Borgerskapet forsOker a fortelle oss at det
nye skattesystemet skal gjennomfOres
fordi det er "enklere og mer oversiktlig
cnn det gamle", overgangen til moms betyr
ei "opprydding i skattejungelen" . Men arbeidsfolk lar seg ikke lure av slikt. Alle
slags tekniske bortforklaringer kan ikke
skjule de viktigste trekkene ved momsen:
Statens inntekter i form av skatter
skal Okes.
StOrre deler av statens inntekter skal
overfOres til kapitalen,
til monopolkapitalen.
Arbeiderklassen, andre vanlige forbrukere som bOnder, fiskere, studenter osv. og
mindre kapitalister, skal overta de byrdene
som for de store i nringslivet blir til lettelser.
Dette er de viktigste trekkene ved momsen
pa litt lengre sikt. Pa kortere sikt vii de
midlertidige overgangsordningene delvis
skjule hovedtrekkene i momssystemet. Og
den "intense" valgkampdebatten om A-moms
og B-moms mellom sosialdemokratene og
regjeringspartiene gar nettopp pa disse
overgangsordningene. Men mens folkets
oppmerksomhet testes til denne skinn-debatten, innfpres sjOlve moms-sys temet

under et rOykteppe av borgerlig propaganda.

A ay slOre DNA i denne saka er ikke saerlig
vanskelig. Bade de og regjeringspartiene
satser alt fora fa Norge inn i EEC. Og
dersom vi kommer inn der, er vi traktatforplikta til a innfOre et fullstendig merverdisystem der all skatten legges pa det
endelige forbruket. Utenlandske aksjeselskaper som etablerer seg i Norge vii pa
linje med andre "norske" selskaper f5 store
lettelser i selskapsskatten. Momssystemet
er nettopp lagt opp spesielt med henblikk pa
at de store monopolkapitalgigantene skal fa
best mulige vilkar innalor et storst mulig
omrade. Om avgiftssatsen til a begynne
med er 15 eller 20% er av underordna betydning:
Men det arbeidende folket lar sjolsagt ikke
monopolborgerskapets overgrep pas'sere
uten 5 ta opp kampen. Den kraftige aksjonen
mot momsen som Oslo-arbeiderne satte
igang pa forsommeren demonstrerte klart
arbeidernes klassekrefter. En slagkraftig
enhetsfront klarte a mobilisere over 50.000
fagorganiserte til skreik og demonstrasjoner
over store deler av landet. Fagforeninger,
som i generasjoner er blitt forkrOplet av
sosialdemokratiet, stilte na under klassekamp-paroler.
Der er ingen tilfeldighet at denne aksjonen
blei sa vellykka.
For det forste er momsen et ledd i mono-

polkapitalens offensiv mot arbeidsfolk, og
kommer i tillegg til andre tiltak for okt
utbytting. De fleste har tidligere erfaringer
fra andre slike tiltak, sv--rt mange har
vaert med pa aksjoner mot tidsstudier og
rasjonalisering, derfor blir pratet om
"modernisering av skattesystemet" fort
gjennomskuet.
For dot andre har marxist-leninistene agitert kraftig mot momsen. Gjennom massespredning av brosjyrer og annen propaganda pa alle stOrre industristeder, og gjennom
diskusjoner rundt om pa arbeidsplassene,
har agitasjonen gitt mange et mer helhetlig
syn pa momsen og gjort det vanskeligere
for DNA-pamper og borgerpressa a spre
sitt rOykteppe av bortforklaringer.
For det tredje har initiativet til aksjonen
blitt tatt av fagorganiserte pa grunnplanet.
Den politiske linja blei trukket opp av aktivistene i klubbene og fagforeningene, og de
beholdt kontrollen over aksjonen. Pamper
fra de politiske partiene hadde ingen del i
utviklinga av fronten, og den breie oppslutninga kom som et resultat av ei korrekt
politisk linje og ikke partipolitisk hestehandel.

er sine klassekrefter. Velorganiserte streiker og massemonstringer i form av mOter og
demonstrasjoner viser kapitalistene at dot
arbeidende folk er villig til a sette makt bak
sine krav, Deres -eaksjon otter arbeidsnedleggelsen 21. mai, etterlater ingen tvil.
ArbeidskjOperne truet mod Arbeidsretten,
og borgerlige parlamentarikere skreik opp
om "gatens parlament" og "undergraving
av Stortingets myndighet". DNA-ledelsen
corn hole tide hadde gatt imot Oslo-arbeidernes aksjon, blei redde da de sa styrken bak
aksjonen, og gjorde et ynkelig valgkampforsOk pa a ta den til inntekt for A - momsen.
NKP-ledelsen og SF har gjort store numre
i valgkampen av at de er de eneste partiene
som gar imot all moms. Men hvilken rolle
har disse opportunistiske gruppene spilt i
kampen mot momsen ? Den breie fronton
mot momsen blei skapt fordi SF- og NKPpampene sto utafor, slik at man slapp
unna den vanlige "tverrpolitiske" heste;Iandelen og kunne skape enhet pa grunnplanet,
For dem er kampen mot momsen bare et
velegna agn til hOstens store stemmefiske.

En stemme til SF eller NKP vil derfor ikke
bety noon styrking av kampen mot momsen.
Hele d‘res valgkampopplegg har bare bare
til hensikt a lode kampen inn i parlamentariske former, dvs. , lode den pa avveier.
Bare massiv massemobilisering av dot arbeidende folket kan rette harde slag mot de
Erfaringene Ira aksjonen pa forsommeren
svake punktene til monopolborgerskapet og
forteller oss hvordan arbeidsfolk demonstrer- deres lakeier og sla deres angrep tilbake.
Kampen mot momsen har fatt en vellykka
start. Videreforinga av kampen vil kreve
stadig sterkere innsats Fora sla monopolkapitalens overgrep tilbake. P5 hvilken mate
ma kampen bringes videre?

Politiskmilitwrnekter fikk okt
Amerikansk «tilbaketrekning»
i Vietnam skal dekke okt aggresjon fengselstraff pà grunn av
USA-imperialismen star pa stortromma
i disse dager. Innen utgangen av august
skal 25.000 amerikanske soldater trekkes
tilbake fra SOr-Vietnam, og vestlig presse
har USA vist at
applauderer
det onsker Fred , - og na ma motparten yte
sitt" , er dot vanlige omkvedet.
Finnes dot noon som kjenner USA-imperialismens sanne natur som lar seg lede
til a tro a. f amerikanerne frivillig gir
slipp pa noe de innbiller seg a ha
vunnet? - Nei :

Med andre ord: USA akter ikke a forlate
SOr-Vietnam pa noon som heist mate,men
de ser svrt gjerne at andre er villige
dem,---til a gjOre grovarbeidet
staling i vapen
selvfolgelig mot kontan
eller dollars. I fcbrste omgang er det
Saigon-hre n som skal overta de tyngste
byrdene.

USA-imperialistene har salt igang et
intensivt treningsprogra. for a lwre
tilfeldige tvangsutskre\;
landarbeidere
hvordan de pa best mate skal utrydde
Og ganske riktig. Ved reerrnere under"Vietcong" og forsvare det systemet som
scpkelse. viser det seg at disse 25.000 som
generasjoner her holdt dem nede. Det
na skal trekkes ut, alle sammen tilhorer
forundrer ingen at cieserteringsprosenten i
overskuddsenheter som skulle veert sendt
Saigonhwren_ligger et sted mellom 30 og
tilbake til USA for lenge siden, da fleste- 50. Og denne heeren skal altsa pata seg
parten allerede har statt over regulwr
de oppgavene som amerikanske soldater
tjensetetid.
ikke klarte. Nixon fcpler vel kanskje at
Og gar en de amerikanske meldingene
snev av tvil selv, for han har uten tvil
neermere etter i schrnmene vii en oppbedt sine allierte lakeier om cpkt troppedage at pa langt ricer alle sammen skal
stcptte under sitt Asia-bescpk. Oppnar han
tilbake til USA. Flere avdelinger vil bli
dette kan ban v..-re forrpyd. Amerikanske
stasjonert pa Midway-qya, Okinawa og i
soldater kan trekkes hjem uten at den
Japan med kort vei til den s(prvietnarnesamerikanske innFlytelse gar tapt,og den
iske slagmarka om noe skulle komme pa
hjemlige opinionen kan i stedet For snakke
i all hast.
om naboens scpnn som ikke kom tilbake
fra Vietnam, konsentrere seg om maneVidere: dot er et lite korn av sannhet i
ferder og annet sirkus som USA-imperNixons tilbaketrekkingserklring, men det
ialistene setter i scene For a avlede
er dot i alle lghgner dersom de skal ha
folkets oppmerksomhet fra deres undernoe hap om a bli trodd. Hjemlige cpkonom- trykte stilling.
iske og politiske problemer kan tvinge
Nixon til a dra tropper tilbake fra VietMen imperialistene er blinde. "De
nam. Dette har Nixon innsett, og dot er
lcpfter store steiner bare for a slippe dem
ikke uten grunn at han nettopp har reist
pa sine egne fcptter", (Mao). Uansett
Asia rundt for a bescpke sine reaksjoneere
hvilke kriminelle planer Nixon og hans
forbundsfeller fra Suharto i Djakarta, til
bande logger, vii folket i Vietnam og
Thieu i Saigon. Det er chnskelig a spare
alto andre steder der USA-imperialistamerikanske liv da den offisielle tapsene strekker sine rovfuglklghr, (pke sin
statist*ken snart ikke taler flere "solmotstand til inntrengerne er jaget bort
stikk" eller "trafikkulykker" med dOden
til siste mann.
til fOlge. Heller ikke "aareskirkegarden"
pa Arlington, kan vi tilfghye.

AVVIS "ARBEIDER"PARTIENES

NORDIN< BETYR : STATEN SKAL
SUBSIDIERINGA AV MONOPOLKAPITALEN

OKE

I dot store og hole er altsa Nordcpk et samarbeid mellom statsbyrakratiene i de nordiske landa som tar sikte pa a subsidiere
monopolkapitalens strukturrasjonalisering,
og dermed bidra til a cpke utbyttinga av
dot arbeidende folket. Ved siden av jordbruks- og fiskerifond skal dot ogsa opprettes et generelt finansieringsfond,
som kan "gi Ian eller garantier pa fordelaktige vilkar" til storindustri som ikke
klarer l,pse sine problemer pa egen hand.
(S. 40.) Norges samlete bidrag er bereknet
til on halv milliard kroner av skattebetalernes penger for den fcprste 5-arsperioden.
ARBEIDERKLASSEN MA s.IOL TA OPP
KAMPEN MOT NORDOK.
Det er altsL innlysende at Nordok, i likhet
med f.eks. EEC er rettet mot arbeiderklassens interesser. At det hOyreorienterte
1111111aieciem -kratiet, DNA, i denne situasjonen

medlemskap i SUF
Den 23. juli ble militEernekteren Tor Mostue
^ ikke a ha
dOrnt til 6 maneders fengsel
mutt til innkalt tjeneste. Dt
er dobbelt
sa lang tid som "vanlig". I premissene for
dommen heter dot:
"Rotten er av den oppfatning at det gjor seg
gjeldende sterke generalpreventive hem;yn
og at dot derfor ikke kan bli tale om betinget
dom. Riktignok er det
enal""t sanneynlig
at man i sa=,rlig grad kan
c tiltaltes
politiske n.•
, men dot burdo varc
goat nap om a Kum, parirKe annen norsk
ungdom som ennA ikke er blitt organtsert og
programbundet.

Militrnekterne er fullstendig prisgitt myndighetenes vilk5rlige handlemate. Sivilsakone , der milirnekternes politiske standpunkt blir bedomt, dvs. avvist, er idag en
ron farce pa rettsbehandling. Bade dommen
og domspremissene er avgjort lenge fOr
saka overhodet kommer opp Lit dome. I den
siste Lida har mange politiske milit ae rnekterc ogs5 built fratatt retten.til a ha on sivil
prosessfullrnektig som kan rodogjore for
doro, standpunkt p5 en fsorsvarlig mate..
Argurnentec ner er at yet ptutsettg times
"swrlige grunner" til ikke a oppnevne disse,
fordi de sjcbl har nektet militzertjeneste.

I skjerpende retning ellers bcpr
tas hensyn til at tiltalte inntar
on ledende posisjon i SUF og
mener seg prograrnforpliktet
tit a propagandere for a nekte
gjOre militaertjeneste under de
navwrende forhold i Norge."(Var
uth.)

Men hva som er en srlig grunn avgjOres helt og holdent av rettsapparatet.

Det er her apenbart at rettsapparatet blir
brukt til a undertrykke progressive politiske
organisasjoner. Norsk ungdom stilles overfor valget mellom enten a ga i fengsel oiler
a gi avkall pa si.) potitiske overbevisning.
Gjennom denne dommen har Oslo Byrett
stadfestet at medlemskap i SUF faktisk regnes som en kriminell handling, noe som f0rer tit en ekstra strong straffereaksjon fra
statsapparatets side.

Den rettspraksis som na blir gjenomfcprt er
kort og godt on rein klasse-jus , det borgerlige statsapparatets lovregler blir brukt
til a undertrykke norsk arbeiderungdom og
andre som gar aktivt mot USA-imperialismen og NATO. Sarntidig har ogsa anti-imperialistiske og revolusjonwre aktivister,
deltakere i demonstrasjoner o.l. mer og
mer blitt kriminalisert.
Men progressive organisasjoner vil utvilsomt mghte denne utviklinga med en kamp
som med Rudolf Nilsens ord "gar tvers
igjennom low til seier".

Hvor lenge vii dot vane fcpr de norske marxist-leninistene vil bli mOtt med direkte 1 ovf o r bud fra de "demokratiske" myndighetenes side?
Bade dommen mot Mostue og behandlinga av
andre politiske militeernektersaker har fullstendig ayslcprt den tiltakende fascismen i
rettsvesenet.

Forts. fra 1. bilagsside
gar inn for disse planene gir seg nesten sjghl.
De stcptter sa og si ethvert tiltak fra monopolkapitalens eller USA-imperialismens side.
Det som er mer ay slcprende er imidlertid at
to partier som enna hevder a ta arbeiderklassens standpunkt, nemlig SF og NKP,
har slatt lag med borgerskapet i jubelkoret
om det nye cpkonomiske samarbeid mellom
"grannelandene". Da Bratteli fremmet at
prinsippforslag i Stortinget i var om styhtte
til NordOk-planene, stemte SF for.
NKPs "cpkcnomiske ekspert", sentralstyremedlem og professor Leif Johansen, understreket f.eks. i et intervju i Friheten nr.
18 - 69 at partiet na matte "ga sterkt inn
for Norden". Dette viser klart hvor avgrunnsdypt bade SF og lederskiktet i NKP
har sunket.
I stedet for a vise arbeidsfolk hvorfor
monopolkapitalen i Norge na Onsker et
stOrre marked, og bidra til a mobilisere til
k amp mot forsaker: pg1 chi,
• -:;:-tinc
stctcre usikkerhet for dot arbeidende folket
gjennom Nord*, sa gir bade reformister
og revisjonister sin stOtte til markedsplanene.

I begge disse partiene har dot ogsa framkommet rghster som ser Nord,* som et
al t e r n a ti v bade til EEC og NATO. Men
dette ma karakteriseres som bade billige
unnskyldninger og cpskedrOmmer.
For hvis dot er noe Embetsmannsutvalget
kraftig understreker, sa er dot at Nordghk
bare er begynnelsen til innlemmelsen
i at stOrre europeisk marked, dvs. EEC.
I kapitlet om "allmenne malsetninger"
sies dot rett ut: "For samarbeidet i Norden
ma dot saledes gjelde at dot gis en slik innretning og slike former at dot letter bestrebelsene otter on utvidet europeisk Okonomisk integrasjon". (s.6.) Og i inntiinga
til rapporten sies dot klart fra at NordOk
"ikke bercprer de enkelte landenes utenrikseller sikkerhetspolitikk", (s.7) dvs. bl.a.
Norges NATO-medlemskap.
Idag er det derfor ingen andre enn arbeiderklassen sjcp1 som kan ta opp kampen mot
Nordcpk. Vi ghnsker ikke A styrke monopolkapitalens diktatur over, folket, uansett i
hvilken form dot skjer.
Nei til EEC betyr nei til NorciOk:
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Smabrukarar drivne frd gard
og grunn
Gjeldande jordlov gjev grannane forkjOpsrett nar gardsbruk eller del av gardsbruk
skal seljast. Somme trur at dette er ei
b y som er til beste For smabrukarar, men
denne lovreglen er mykje nytta til rein
spekulasjon.
I Modum blir no to smabrukarhuslydar
drivne fra gard og grunn av jordstyret og
landbruksdepartementet, med lova i hand.
Brukarane har kjOpt gardane og drive dei
to- tre ar. Det er dugande folk som driv
godt, og dei lever av bruka.
Det eine bruket, Stigerplassen, var til sals
i tre ar utan at kjOpar melde seg. Sa langt
om lenge, etter at dei som kjOpte eigedomen har slat seg til og drive garden opp,
lyt dei flytta fra bruket. Ein annan vil ha
det. Og han skal ha det, for det seier jordstyret, og viser til den reglen i jordlova
som gjev grannar forkjopsrett til jordbruksjord.
At denne "grannen" bur
kilometer borte
og saleis i alle hOve ikkje kan drive jorda
betre enn dei som bur der, at han ikkje ein
gong melde seg da jordstykket var til sals,
at ein huslyd her blir driven fra gard og
grunn, alt dette ser jordstyret bort fra. Ja,
dei kan fa bli buande, dei kan fa ha husa,
heiter det, berre den andre far jorda. Det
er sjOlvsagt best for han, som da kan fa
jorda svrt billeg.
For nokre ar sidan var det ei liknande sak,
der eit smabruk var teke over av to unge
folk, og der ein "liebhabarn som lag pa lur,
nwre pa hadde fat tuska til seg 55 mal jord
for 5000 kroner. Dei som var pa bruket,
skulle fa ha husa og to mal jord. Den gongen vart overgrepet stogga, og dei som
hadde kjcppt garden, fekk ha han. Men
Stigerplassen ma brukslyden flytta fra.
Eigedomen er pa 50 mal dyrka jord og
30 mal skog, og er hOveleg a driva som sjOlstendig bruk. Han som far ta over Stigerplassen, har stor gard, og meir enn nok
jord Ira fpr.
Bade jordstyret og ein fylkesagronom gjekk
inn For a la grannen
km borte fa forkjcppsretten no etterpa fir fylkeslandbruksstyret
gjorde vedtaket. Avgjerda vart anka inn
til Landbruksdepartementet, som ayslo
ankemalet.
Det andre bruket, Grinda, har dei nye eigarane haft i tre ar. Dei fekk 35 mal jord i
gAve, men, dette gjekk ikkje gjennom t jordstyret, som nekta konsesjon fordi eigedomen
var for liten. Var han stOrre, skulle det
bli lcpyve. Dei kjppte sa 60 mal til, jord og
skog som ligg godt samla. Folket pA bruket
har drive godt, men det hjelper ikkje.
Grannen, som har stor gard fra Fqr, skal
fa tilleggsjord. Det er ein skog han
interessert i, og jorda treng han for a leggja
veg fram til tomter han skal selja.
Jordstyret har til offisiell oppgave a sja til ,
at jorda i heradet blir forsvarlig nytta.
ser vi at jordstyret i Modum ikkje berre
godkjenner, men gar inn for nedlegging av

jordbruk som er i god drift.
jordstyret
far tilslutnad bade fra fylkeslandbruksstyret og departementet. Arsaka er at
dette er i samsvar med norsk jordbrukspolitikk.
Jordstyret er eit kommunalt organ, og heile
apparatet med staten, fylkesstyringa og
kommunale styre skal tena kapital- og eigarinteressene, av di staten er eit organ for
den herskande klassen. Og sa beinhard er
kapitalismen neblitt at eit jordstyre gar i
mot det som skulle vera oppgava for eit
slikt styre, fora tena makthavarane sine
interesser.
Kva som hender nar eit jordstyre gAr inn
for folket sine interesser og steller seg pa
smabrukarane si side, vart tydeleg i Rogaland, i Tysv--r kommune i Ryfylke for ei
tid sidan. Der gjekk jordstyret imot. at
grannen, som hadde stor nok gard fra fcpr
skulle f5 ta over eit bruk som var stort nok
til sjOvstendig drift. Det som da hende,
var at fylkeslandbruksstyret underkjende
avgjerda i jordstyret. Grannen fekk kjcppa,
men kva hende med den jorda han hadde fatt
konsesjon til av fylkeslandbrukstyret. Ho
vart seld som hyttetomter til skipsreiarar
og rikfolk fra Haugesund. Alt tyder pa at
gardbrukaren var stramann for dei ved
gardhandelen.
I Tysvr hadde jordstyret i fleire saker
teke sakleg avgjerd ut fra folket sine interesser og ut fra omsynet til dyrka jord , og
resultatet var at jordstyret var blitt underkjent gong etter gong. Til slutt hadde jordstyret fatt nok, og medlemmene sa fra at
dei ikkje ville sitja lenger. Dei var ikkje
viljuge til a leggja ned eit stort arbeid som
berre vart gjort opp i inkje.
Modum jordstyre har forscbmt seg pa fleire
vis. Det har sett mellom fingrar med at
dyrka mark, sakalla bakkut lende er blitt
liggjande unytta og ikkje blitt hausta pa
flere ar. Det har heller, ikkje gjort noko
med at store berg medborkavfall fra Geithus Bruk blir liggjande pa god dyrka jord.

Etter jordlova kan Landbruksdepartementet
ay setja eit jordstyre som ikkje fyller oppgave si. Sake med dei to smabruka og for-

scpmingane til jordstyret kom opp i Modum
heradstyre. Da ayslOrte dei kva side dei
star pa ner det kjem til styKket alle partia
som sa gjerne talar om distrikta, utkantane
og jordbruket.
Den gamle kommunistem Gudbrand Granum
tok opp saka i ein interpellasjon der han
gjekk inn for at heradstyret skulle be departementet frita jordstyret for oppgAvene sine.
Eit framlegg Granum sette fram gjekk ut pa
at avgjerda i Landbruksdepartementet ved
salet av Stigerplassen var urett og skadeleg og at Kommunestyret helst sag denne
saka omgjort.
Eigedomen Grinda skulle kommunestyret
krevja av departementet at brukaren
gjennom tre ar, Ole Fr. Steen, skulle fa
konsesjon til, samstundes med at kommunestyret skulle minna om at det for to ar
sidan hadde tilradt at han fekk konsesjonen.
I framlegget skulle heradstyret vidare uttala at kvar nedlegging av smabruk er ein
bustad mindre og saleis ei uttynning pa
bygdene og at hovudfOremalet matte vera
a gjera smabruka stOrre, og ikkje som no
ei likvidering av smabruka som hovudsak.
Alle parti gjekk imot framlegget og tok avstand fra interpellasjonen. Med refine ord
slo talarane fast at det ikkje var noko mal
a halda oppe smabruk folk lever ay.
OrdfOraren, Arne Fossum, hevda at fOremalet med jordlova ikkje era gjera sma
bruk stOrre, men at siktemalet era FA
bruk sa store at dei blir drivverdige. Drivverdige for kven?var eit spcprsmal ordfOraren ikkje tok opp. At brukarane Finn
dei drivverdige har ingen ting a seia, det
Jordstyreformannen, Ole Sprensen, peika
i si utgreiing pa at eit siktepunkt i general.
planene for Modum er a fa gardsbruk pa
reinr
230 mal. Dette
.sagt
at smabrukarane
vekk.

«BEREDSKAPSPLAN» FOR NIERINGSLIVET
I NEDRE EIKER

Med full stOtte av SF's representanter
og NKP's fOrstemann pa Buskerudlista,
Edvin Wang.

Befolkningen i Nedre Eiker vil i era
framover i srlig grad merke fOlgene
av de strukturproblemene kapitalismen
sjcpl har skapt. Omlag 50 % av arbeiderne er sysselsatt i treforedling og tekstil , nettopp de industrigreiner der strukturrasjonaliseringa har kommet lengst'
og pagAr med uforminsket kraft.
Nedre Eiker kommunestyre har enstemmig og uten debatt vedtatt en nringspolitisk "beredskapsplan" som skal Legge forholda til rette for strukturrasjonaliseringa. Kommunestyret ser det som
npdvendig a stOtte kapitalen og paskynde
de endringer i markeds- og bedriftsstrukturen som gjOr det mulig for kapitaleierne A chke sin profitt ved manipulering av arbeidskrafta.
I den lokale borgerpressa er beredskapsplanen framstilt som et vesentlig samfunnsmessig tiltak. Det slAs stort p5
at Nedre Eiker er landets eneste kommune som har utviklet og vedtatt en slik
ncringspolitisk plan.
La oss da se pa noen av de viktigste vedtaka i planen.
Kommunens fond for ekstraordincre
arbeidstiltak endres til "fond for tiltak
ved sysselsettingsvansker" - og kan anvendes til alle slags tiltak som ma settes i verk fora lcbse eventuelle sysselsettingskriser.
Dette kommunale fondet vil ved Arets
uticbp vaere pa ca. 270 000 kroner, og
det er et heir libetvdelio belOp fora mcbte
de enorme vansker lokalsamfunnet vil
komme opp i i tida framover. Men det
viktigste er at vedtaket aksepterer hell

og full y strukturrasjonaliseringa som et
middel for kapitalen til Okonomisk vekst.
De sysselsettingskriser storkapitalen
skaper gjennom strukturendringene, forsOker borgerstatens organer a dekke
over. Men selv dette er kapitaleierne
lite interessert i a betale for. De mid-

ler staten disponerer til dette formal,
ma derfor tas fra arbeidsfolk gjennom
skattene. En ser her helt tydelig hvordan statens organer forvalter var kapital mot vare samfunnsinteresser.
Varen 1967 ble det opprettet et kontaktutvalg mellom kommunen og industrien.
Utvalget bestar av en byrakrat, to kommunale samarbeidspamper, to dirc.,.ktorer for storindustrien og en representant for smaindustrien.
Hvor er sa representantene for arbeiderne?
Jo, den nye beredskapsplanen bringer
dem behendig inn i bildet: " Ved storre bedriftsinnskrenkninger
eller bedriFtsstans sOkes utvalget supplert med representanter for
vedkommende bedrifts ledelse og de ansatte. Dette utvalget skal sa ta seg av
spchrsmalet om omskolering- og opplringstiltak, eventuelt opprettelse av
vernet sysselsetting for arbeiderne
som pa grunn av alder eller
and re hand ic ap vanskelig vil kunne
arbeidsplasseres pa vanlig mate eller
i ekstraordinr sysselsetting m o v."

Videre heter det: Det henstilles til
arbeidskraftsmyndighetene a arbeide
for a sybke istandbrakt en ordning i likhet med den svenske form for "Halvskyddad sysselsAttning" om ncbdvendig
med delvis kommunalt tilskudd. "Ordningen i Sverige kom i stand i fjor.

Den gar ut pa at det i storre bedrifter
kan opprettes srskilte avdel inger for sysselsetting av handic appe de . For slike arbeidsplasser
betaler den svenske stat et bidrag til
bedriften pa 5000 svenske kroner pr. ar.

I beredsskapsplanen heter det at ordningen anses som god dersom det inn under
gruppen "handicappede" regner
ogsa de som pa grunn av alder
har vanskeligheter for a fa
vanlig arbeidsplassering. Vi
ser har hvordan nye keep tas i bruk for
a splitte opp arbeiderne. Segregasjonen
blandt arbeiderne skal tilta og gjOre dem
politisk ufarlige. Borgerstaten vil tilmed subsidiere storkapitalen for a tappe
arbeiderne for de siste ressurser.
Sosialdemokrater, SF-folk og LarsenNKP'ere stiller seg fullstendig passive
overfor den nye forma for utbytting av
arbeiderne. Disse folks er ubrukelige
ledere for arbeiderklassen.

KJOP OG LES
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Organ for
Sosialistisk Ungdomsforbund
Boks 6159, Etterstad, Oslo 6
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AvslOrande. Det offentlege arbeider ut
generalplanar som gar stikk imot folket
sine interesser. Alt skal no tilpassast ein
meir og meir beinhard kapitalisme, og sa
gar et bud fra generalplanutvalget: 230
"utii.
mal".
Saleis blir jordbruk avvikla, og smabrukarar drivne fra gard og grunn. Vi
veit at 90 prosent av gardsbruka i Noreg
er mindre enn 100 mat, dei fleste ein god
del mindre. Det er vrOvl at gardsbruk pa
50 - 100 mal ikkje er drivverdige, men
norsk jordbrukspolitikk gar ut pa tilpassing
til EEC, og det vil seia nedlegging av ein
stor del , kanskje storparten av det norske
jordbruket. Prisane skal ned, omsetnadsordninga For mjcplk skal det bli slutt med,
og ein skal over til "rasjonell drift". Det
er dette dei Legg opp til , dei partia som talar
sa vakkert om a ta vare pa dyrka jord , dei
som talar om "distriktsutbygging". Dei
meiner likvidering av jordbruket og dei
som held oppe det norske jordbruket, smabrukarane.
Talsmannen for Senterpartiet, Reidar
Snustad, kunne i Modum heradstyre tillata
seg a hevda at det ikkje var om a gjera
halda oppe sa mange bruk. "Jordstyret
skal ikkje driva sosialpolitikk" slo han fast.
No var det om a gjera a skapa levefOre
brukseiningar.
Senterpartitalaren hadde fleire kjekke utsegner: "A hOre Granum er som a hOre
tonen for 50 ar siden. Det er ikke nok a
ha jord til to geiter i dag", sa han. Dei to
bruka det var ordskifte om kan fcp mange
kyr. Dei er pa mellom 50 og 100 mal, men
det var "to geiter" for Senterpartitalar
Snustad , "talsmannen for bOndene". "Jeg
haper en ikke tar hensyn til alt lOst snakk
og den interpellasjonen som behandles na.",
sa Snustad, og den vona gjekk i oppfylling.
Sa lite omsyn vart det teke at jordstyreformannen i sitt "forever" kunne sja heilt
som var saka„ Om borkhaugen

tggjande pa dyrka mark pa Geithus
. at det i samband med konsesjonen.
s k uolglberdu kr ri voas
r e tmpaal ftoursv
deasrsvs, sa ggarden
ttua it ogradr_d skulle
leg vis
selskapet, Union Co. , treng han til industrifOremal, og lagring av bork var industrifOremal, sa jordstyreformannen.
AvslOrande var det og at SF-gruppa, med
Carl Martin Borgem, andremann pa stortingslista i Buskerud, tok pent aystand fra
interpellasjonen og rOysta mereaksjonen.
Vi skal nok fa hOyra mykje fra. SF om utkantar, jordbruk? og smabrukarar i valkampen. Men det er berre snakk .
Det kapitalistiske systemet krev stOrre og
stOrre offer av folket, "Fora styrkja
ringslivet". Ein far ikkje slutt pa dette systemet gjennom val til styre og utval som
har til oppgave a administrera kapitalismen
for den herskande klassen, ikkje ved a rOysta pa dei partia som kallar seg radikale og
sosialistiske, men som svik arbeidsfolk sine
interesser, sa snart det gjeld. Arbeidsfolk
i bygd og by ma sjolve organisera seg til
kamp, slast for sine interesser og gjera
ende pa dette systemet.
si

STATEN OG ANDERS JAHRE SLAR
SMAKVALFANGERNE KONKURS
Smakvalfangernehar na mattet innstille sin
virksomhet. Arsaken til Bette er at de ikke
far noen ay setning mer pa grunn av det enna
ligger lagret 200 tonn kvalkjOtt fra Sprishavet. Dette er restpartiet av hele 1200 tonn
kvalkjOtt som millioneeren og skipsrederen
Anders Jahre fikk tillatelse av staten til
importere i 1967. Derfor ma fangstfolket
innstille, og ialt har 800 mann pa 93 fartcpyer blitt rammet.
p a grunn av lagringstida har det importerte kjcbttet ikke noen god kvalitet lenger, og
dette vil i sin tur medvirke til at folk (lest
lar v-&re a bruke kvalkjOtt i det hele tatt.
Nordland Smakvalfangerlag vedtok pa sitt
arsmOte i juli on skarp protest mot statens
politikk, som kan fare til at all smAkvalfangst de kommende ar kan komme til a
stoppe opp.
Pa nytt har statsapparatet vist at det er
redskap for monopolkapitalistene mot arbeidsfolks interesser.

KJIP OG LES

fr vietnara.
Nr. 2 1969 kan na bestilles fra
Solidaritetskomit4en for Vietnam
Boks 558, Oslo sentrum
Postgironr. 20 2981
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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/.

VERDEN I OPPROR

ARBEIDERKLASSEN MA TA LEDELSEN I DET
ANTI-IMPERIALISTISKE ARBEIDET
hovedUSA-imperialismen
fienden til verdens folk:

tatur. Vi skal ikke her komme inn pa hvorDen norske kampen mot imperdan Bette har vrt mulig, men bare peke pa
ialismen.
enkelte trekk yed dot samfunnssystemet som
Motstanden fra verdens folk mot imperialismen
na er utvikla.
I dag er NATO farst og fremst et voldsAker i styrke, hver dag og hver time. SamtiDen byrakratiske kapitalismen er for det
apparat bereknet pa a sla ned arbeiderdig blir imperialistenes undcrtrykkelse stadig
farste dominerende pa alle omrader. Profittklassens revolusjonre kamp i Vest-Europa,
mer desperat.
motivet dirigerer produksjonen. Bedriftsog ikke on militrallianse rettet mot et
ledelsene, statsbyrakratiet og "kommunist"Folkemassenes starste fiende er U S A- imSovjetunionen som har opphart a v--re et sosia
-partiet
er
gjennomsyret
av
borgerlige
eleperialismen, dens mal era underlegge seg sa s to
listisk samfunn. At Sovjet-hetsen enna varer
menter, og disse byrakratene raver ogsa
re deter av verdens som mull g , akonomisk og
\ried skyldes rett og slett behovet fora lage et
til
seg
meat
mulig
av
fruktene
av
arbeidsfolks
militzert. USA-imperialismen er ogs5 den deaskudd for opprustningspolitikken som dekker
slit, av produksjonsresultatet. Gjennom
siderte lederen for den internasjonale monopolmest mulig over NATOs egentlige oppgave og
sitt
eget
fellesmarked,
"Com"-econ,
kan
kapitalen, og gjpr desperate anstrengelser for
funksjon.
Kreml-klikken ogsa dirigere produksjonen
tilrane seg stcprre makt, noe som samtidig
P5 samme mate fungerer Warszawapakten i
i
de
ast-europeiske
landa,
og
pa
imperialistkan trygge de rikdommene den allerede har.
cst-Europa.
isk
vis
patvinge
andre
nasjoner
sine
vilkar.
For a oppn5 dette tas alle midler i bruk, folDen anti-imperialistiske fronten i Norge ma
Overfallet pa Tsjekkoslovakia og de veepna
kemord i Vietnam, vapenstatte til de reaksjonadvendigvis konsentrere seg om USA-imperangrepene pa folkets Kina er tydelige eksemnre regimene i Indonesia og India, politisk
ialismens kommandohayde, NATO, og om
pler pa det Lenin kalte sosial-imperialisstatte til de fascistiske terrorregimene i
dens svakeste ledd, dvs. USAimperialismens
m
e
n,
sosialisme
i
o
r
d
og
imperialisme
Hellas, Portugal og Spania.
nederlag for folkekrigen i Vietnam. Samtidig
i handling.
Men For a na sine mat trenger USA-imperialpa grunn av den stadig akende anti-imperialist- er det nadvendig a to opp og forklare sammenhengen mellom USA-imperialismen-og sosialismen ogsa al lierte. Dette samarbeidet for
iske kampen, er hverken USA-imperialismen
imperialismen, mellom Vietnam-krigen,
undertrykke og utbytte verdens folk tar maneller herskerne i Kreml i stand til a beherge former. En av disse er militrblokker
ske hole vcrden hver for seg. Dette har med- Hellas-juntaen og okkupasjonen av Tsjekkoslovakia.
med monopolkapitalens regjeringer og reprefart at USA og Sovjet i praksis har Belt
Her i landet er det farst og fremst "Den norsentanter verden over. En annen form er samverden mellom seg i sakalte "innflytelske solidaritetskomite for Vietnam" som har
arbeidet med herskerklikken i Kreml , som
sessfrer", for a kunne utplyndre og konfart an i kampen mot USA-imperialismen,
har forvandlet det tidligere sosialistiske
trollere folkene i disse omradene sa effektivt
de anti-imperialistiske aktivistene har v-&rt
Sovjetunionen til et byrakrat-kapitalistisk og
som mulig.
en fortropp for den norske folkeopinionen.
sosial-imperialistisk land.
Pa alle omrader har det blitt stadig mar omVietnam-krigen har vaert hovedsaka for
fattende
samarbeid
mellom
Kreml
og
WasNATO - et redskap mot arbeiderSolidaritetskomiteen, men samtidig har
hington.
Dette
har
fatt
som
falge
at
USA-immassene i Vest-Europa.
den pekt mer generelt pa imperialisme n
perialismen far herje neermest fritt For sovi Norge; NATO-medlernskapet, den
Opprinnelig var NATOs viktigste oppgave
jetisk innblanding i store deter av Asia,
internasjonale monopolkapitalens oppkjap av
bygge opp en aggressiv sammenslutning mot
mens Sovjet far fare sin aggresjonspolitikk
norsk industri USA-imperialismens verdens
Sovjetunionen som enna sto pa sosialismens
i ost-Europa uforstyrret av USA. Samtidig
omspennendc ;trategi. Dersom komiteen hadgrunn. Men denne "atlantiske" alliansen,
strayer de med en felles innringings- og
de framstilt
;As forbrytelser i Vietnam
ledet av USA-imperialismen, hadde ogsa til
aggresjonspolitikk overfor det sosialistiske
som et "feil
og ikke som en konseoppgave a sla ned arbeiderklassens reisningKina.
er mot kapitalistisk utbytting i Vest-Europa.
Nar de nasjonale, kapitalistiske statsapparatene og deres vpnete avdelinger ikke
lenger kunne hanskes med progressive masHvem er vare fiender, og h ,, em er vare venner?
sebevegelser, skulle NATO tre stattende tit.
Pa grunn av utviklinga i Sovjet, og oppretDette sparsmalet har primer betydning i revousjonen.--- Det revolusjo acre parti
massetelsen av aksen Kreml-Washington, sa er i
nes leder, og ingen revolusjon kan
praksis NATO i' dag nesten utelukkende innfbre fram dersom det revolusjonre parti rarer
rettet p5 denne siste oppgaven.
massene p5 villspor. For a vre visse p g at var
I Hellas blei f.eks juntaen nettopp takket'
revolusjon ubetinget vinner seier og ikke farer
vare NATO-medlemskapet satt i stand til
massene pa villspor, ma vi serge for at vi fylker
gjennomfare sitt kupp, undertrykke folket
om oss vare sanne venner, slik at vi kan rette
og sikre monopolkapitalens diktatur.
slagene mot de virkelige fiender. For
kunne
USA/Sovjet-samarbeidet, en
skille de sanne venner frA de virkelig
iender,
kontrarevolusjonr allianse.
ma vi analysere de allmenne drag i klassenes
akonomiske stilling -- og deres holdning til
I lapet av de siste 15 ara har Sovjetunionen
revolusjonen.
forvandlet seg fra at sosialistisk land under
- Mao Tsetung proletariatets diktatur, til et byrakratkapitalistisk land under borgerskapets dik-

Sosial-imperialistisk framstot
mot folkets Kina
USA-imperialistene og de sovjetiske sosialimperialister gjcpr stadig nye framstat for 5
lage en jernring rundt Kina. I lapet av den
seinere tid har bandittene i Kreml tatt initiativet til to nye "planer" i Asia; begge med
hensikt a redde sitt eget skinn og isolere
Folkerepublikken Kina. Farst Pant de opp et
system For sakalt "kollektiv sikkerhet" i
Asia, seinere har de tatt initiativet til det
sakalte ^egionale akonomiske samarbeidet i
Asia.
Ogs5 Sovjet-revisjonistene kaller det for
"hjelp" til og pkonomisk samarbeid med underutviklede land nar de er p5 jakt etter akonomiske swrfordeler i de land som mottar
"hjelpen". Vi har hart slikt far. USA-imperialistene bruker det samme paskudd nar
de utbytter halvlaydale og halvkoloniale land.
Dette er noe av den pris verdens folk far
betale for samarbeidet mellom Sovjet-lederne og de herskende kretser i USA. Ved
utgi seg for tilhengere av "marxismenleninismen" og falge "proletarisk internasjonalisme" forsaker Kreml-havdingene a fa
verdens folk til a slutte fred med utbytterne.
For Kreml-havdingene er den revolusjonre kampen farlig, en trussel mot fortsatt
samarbeid med USA-imperialistene.
Allerede i 1959 sa Krustsjov i en tale under
sitt besak i USA:
"Deres (USAs) og vare akonomiske suksesser vil t Li hilst av hele verden, som venter at
vare to stormakter vil hjelpe de folkene som
ligger arhundrer tilbake i sin akonomiske
utvikling a komme raskere pa fate."
Sosialimperialistene i Sovjet og imperialistene i USA er sannelig de rette til i reliesskap hjelpe de undertrykte folk og nasjoner
komme raskere pa fote."1
til
Det tidligere sosialistiske Mongolia har fat
laic pa kroppen hva sosialimperialistisk
"hjelp" til tilbakeliggende land betyr. Sovjet har i lang tid hatt et stort antall soldater
og sakalte "eksperter" og "radgivere" i Iandet, og de har etterhvert skaffet Kreml-led-

erne kontroll over det mongolske kommunist-partict, statsapparatet og h.mren. Dette koloniale herredammet er blitt ytterligere styrka i de seinere ara, bl, a, gjennom
"traktaten orn vennskap, samarbeid og gjensidig hjelp". I ly av disse frasene blir det
mongolske folk stadig hardere utbytta av
sine sovjetiske "venner". Under henvisning
til "den internasjonale arbeidsdelinga" og
akonomisk "intergrasjon" har Bresjnevklikken forbudt Mongolia a rcise metallurgisk og maskinbyggings-industri. De tillater ikke landet a utvikle annet enn husdyrfarm. Revisjonistene raner Mongolia for
tre millioner dyr arlig, og selger industrivarer tilbake til Mongolia til overpris.
Bare pa import av husdyr og husdyrprodukter har Sovjet de siste ti ara tilrana seg en
profitt pa over 460 mill. rubler fra Mongolia. Skjult bak navnet "hjelpelan" tvinger
Sovjet Mongolia til a eksportere store mengder husdyr til lave priser for
a betale renter og avdrag pa "hielpelanene".
P5 grunn av den store Lvungne eksporten av
ungdyr og hundyr de seinere ara, har Mobgolias husdyrbestand blitt undergravd og
kraftig redusert. Landet lider av alvorlig
kjattmangel, og de breie massene av det
mongolske folket blir gjort fattigere dag for
dag.
Det sakalte regionals akonomiske samarbeidet i Asia har til hensikt a twinge enda flere
av Asias folk under sosialimperialismens
ak. Og de reaksjonrc regimene i India,
Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore,
Fillipinene, Formosa osv. underkaster seg
gjerne Kreml-lederne. Revisjonistene sarger for a holde de vaklende regimene pa
beina med vapenhjelp og sakalte "akonomiske hjelpetiltak", og skaffer seg pa denne
maten verdifulle allierte i kampen mot alle
reaksjoncre og imperialisters fiende nr.1,
- folkets Kina.
Mao Tsetung sier: "Der hvor det er undertrykkelse, er det motstand". Asias folk
reiser seg til kamp mot imperialister og
reaksjonre av alle slag. Det pakistanske

kvens av on imperialistisk politikk, ville den
tjent borgerskapets undergraving og uthuling
av den anti-imperialistiske kampen. Solidaritetskomi teen ville sviktet sin konsekvente anti-imperialistiske holdning dersom den
f.eks hadde unnlatt a fordamme sosial-imperialistenes overgrep mot det tsjekkoslovakiske folk.
Arbeiderklassen ma to ledelsen
i det anti-imperialistiske arbeidet:
Heller ikke kampen mot NATO kan isoleres.
Det er en plikt a rette sakelyset mot og bekjempe dot reaksjonre samarbeidet mellom USA
og Sovjet , et samarbeid som er en viktig
forutsetning for USA-imperialismens og
sosial-imperialismens forbrytelser mot
folkene pa den vestlige halvkule. Det er pa
samme mate nadvendig a to opp sosial-imperialismen og USA-imperialismen hver for
seg.
Og endelig ma h ove d oppg aven , kampen
mot et NATO som ogsa er rettet mot dot
norske arbeidende folket, tas pa en skikkelig
ma
Dot er en kjensgjerning at den organisasjonen
som skulle hatt ledelsen i kampen mot USAimperialismens vpnete redskap i Norge,
"Kampanjen Norge ut av NATO", ikke har
greid dette, sjal om dot lokalt er gjennomfcprt mange vellykte og militante aksjoner.
En hovedarsak er at den sentrale ledelsen
i Kampanjen ofte har kjprt en feilaktig politisk linje utad. NATO blir nesten aldri nevnt
som voldsapparat mot folkene i Vest-Europa,
den omtales bare som "en sikkerhetspolitisk
risiko" i seg sjal, eller som en "trussel mot
Sovjet".
Kampanjen har riktignok - og heldigvis tatt kraftig ay stand bra invasjonen i Tsjekk.-oslovakia, men har unnlatt a forklare Sovjets
sosial-imperialistiske karakter.
Hovedkomiteen i Kampanjen har ogsa vegret
seg mot a samarbeide aktivt med andre antiimperialistiske organisasjoner av redsel for
a miste sin "aktelse" i borgerlige kretser.
Men dermed har en ikke greid a mobilisere
og kanalisere den sterke motstanden mot.
NATO, USA-imperialismen og sosial-imperialismen som finnes i det norske folket.
Dette kan raskt endres. Men det forutsetter
at dot fares en riktig politikk, on anti-imperialistisk politikk som farst og fremst tar
hensyn til det arbeidende folkets interesser.
Det viktigste er a bekjempe NATO i Norge,
som at redskap mot norske arbeidsfolk og
andre progressive. Derfor er det viktig at
arbeiderklassen sjal tar ledelsen i
det anti-imperialistiske arbeidet.

Klasseundertrykkelsen skjerpe s i USA
1 ,7 MILLIARDER DOLL ARS TIL OPPRORSPOLITI
dette opprarspolitiet har i 1apet av sekstiUSA - imperialismen er inns i ei krise.
ara- spilt en stadig viktigere rolle for den
Trass i at alle tekniske ressurser har blitt amerikanske klassestaten. Et av do ledende
salt inn mot dot vietnar.esiske folket, gar
propagandaorganer for USA - imperialisfolkekrigen mot sin endelige seier. Den
men , U. S. News & World Report , opplysamerikanskeakonomien er allerede preget
te 30. juni iar at alike troppestyrker na
av stagnasjon, direkte ned og fattigdom
skal settes inn overalt i USA straks det
rammer stadig flere. Omlag 20 millioner
bare er tegn til militante demonstrasjoner
cr arbeidslase. Blandt negerungdom under
eller "opptayer". Som bladet skriver:
20 ar er arbeidslasheten over 30 present.
"La uorden true med a to overhand hvorSamtidig har ogsa den militante klassekam- somhelst i USA idag - og inn marsjerer
pen i USA fatt at nytt oppsving. Kampen
nasjonalgarden." Automatvapen og pass
mot USA - imperialismens herjinger har
er de viktigste vapnene som anvendes.
mobilisert store grupper av dot amerikanOgsa antallet opprprssoldater som har blitt
ske folket,
blandt ungdom. Streiker, utkommandert har akt kolosalt de siste
demonstrasjoner, okkupasjoner forekomm- ara.
er sa a si hver eneste dag i de starre byene. I tidsrommet 1945 til 1960 blei nasjonalSaerlig blandt den svarte arbeiderungdomgarden utkommandert 55 ganger med tilmen og pa universitetene har den revolusammen 33184 soldater. Bare i 1967 var
sjonre bevegelsen fatt akt oppslutning.
tallene henholdsvis 29 og 40 000, og i forMen akkurat som undertrykkelse avler opp- rige ar, i 1968, blei nasjonalgarden utkomrar, sa rarer ogsa militant kamp fra arbmandert 106 ganger med tilsammen 150
eidsfolks side til at staten Aker sin under000 soldater: De samlede utgiftene for clottrykkelse for a kunne stabilisere klassehe undcrtrykkelsesappratet er na arlig bediktaturet.
regnet til omlag 1,7 milliarder dollars.
nasjonalgarden
I USA er dot
Men dot arbeidende folket i USA er utvilsom utfarer de viktigste borgerkrigsoppsomt forberedt pa at forsvaret av folkets
gavene for de facierale rnyndighetene. Og
interesser krever en hard, militant og
har innsikten om
ofte vmpna kamp.
nadvendigheten av on voldelig revolusjon
vokst kraftig blandt svarte arbeidsfolk,
fattige hvite arbeidere og progressiv ungdom
Denne kampen er imidlertid spontan og
te koordinert . Gang
pa gang har det blitt demonstrert at den
hvite og svarte arbeiderklassen i fellesskap
er nadt til a skape et revolusjonmrt kommunistisk parti.
Men ogs5 pa dette omradet har arbeidet
gait framover. Over hole USA jobber na
marxist-leninister for a bygge opp en stamme av skolerte aktivister fra arbeiderklassens rekker, de studerer og sprer Mao Tsefolket har avvist Sovjets Forsak pa a danne
tungs tenkning. En annen hovedoppgave for
en sikkerhetsallianse mot Kina, og folket i
dam har vrt a forbinde den anti-imperialistiske og revolusjonre studentbevegelsen
India retter stadig hardere slag mot Nixons
med den amerikanske arbeiderklassen.
og Bresjnevs trofaste aerendspike Indira
For nar dot arbeidende folket organiserer
Gandhi og hennes forhatte regime. Overalt
seg, koordinerer kreftene under ledelse
ellers i Asia reiser undertrykte folk og nasjoner seg mot USA-imperialismens og
av arbeiderklassen og dens parti, og retter
et samla slag mot kapitalmakt og klasseSovjet-revisjonismens aggresjon og forener
shah, sa vil det ogsa komme til a seire.
seg i kampen mot sine hellos fiender.

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/.

13 Ottosenkomiteen er ikke stanset
Den vestlige kapitalismen er inne i ei krise
- og monopolkapitalen setter av den grunn
i gang ei rekke reaksjonaere rasjonaliseringstiltak for a sikre profitten og oke utbyttinga. Ved sida av at dette sjOlsagt i fOrste
"hand foregar pa arbeidsplassene, blir na omfattende rasjonaliseringstiltak satt i gang i
de institusjonene som skal utdanne arbeidskraft i pakt med monopolkapitalens behov.
For universitetene foreligger rasjonaliseringsforslaga i samla form i Ottosenkomiteens
innstillinger.
HVA ER OTTOSENKOMITEEN?
Ottosenkomiteen var en regjeringsnedsatt
komite som skulle utrede "framtidas universitet". Komiteens utgangspunkt var at
storkapitalen trenger mer arbeidskraft med
hoyere utdannelse, saerlig "teknikere" med
et par errs yrkesutdanning etter artium.
Gjerne s a mye mer at det oppstar • en viss
arbeidsledighet som kan presse lOnningene
nedover. Videre onsker storkapitalen a redusere sine kostnader, forbindelse med
forsking, utvikling av nye produkter, omskolering og etterutdanning av arbeidsstokken
osv.
Men en omfattende omlegging av forskninga
og utdanninga p5 trinnet etter eksamen artium, ville sjOlsagt koste enorme summer.
Det var fare for at kapitaleierne matte betale endel av dette i form av Okte skatteutgifter. Derfor satset de pa
Momsen, som velter byrdene ved okt
statlig innsats for monopolkapitalen over
pa arbeidsfolk.
Et forslag om vidtgaende rasjonalisering av universitets undervisning. Dette er et
kjernepunkt i Ottosenkomiteens innstilling.

Rasjonaliseringa blir det i forste rekke
studentene sour far kjenne pa kroppan, gjennom en ster Okning i arbeidspresset, hardere konkurranse og Okt "utsiling" (bare
en sjanse til a kvalifisere seg til videre
utdanning etter 2 err). Samtidig vil studentene
bli ramma av langt darligere okonomi. Rasjonaliseringa vil frata dem enhver mulighet
til ekstraarbeid og utenomfaglig aktivitet,
og de vil bli kasta ut fra studenthjemmene
og nekta mer, -studielan dersom de ikke klarer eksamen innen fastsatt lid. Hardest vil
sjOlsagt alt dette ga utover studenter med
arbeiderbakgrunn, som har liten eller ingen
mulighet til a fa okonomisk stotte fra foreldrene.
Videre er dot klart at monopolkapitalen ikke
bare vil ha flere studenter pa kortere tid og
med mindre omkostninger for seg sjol. Den
herskende klassen vil ogsa sikre seg at de
studentene som blir uteksaminert har fatt en
slik utdanning som kapitalen har meet bruk
for akkurat da. Ogsa pa dette omradet har
Ottosenkomiteen gjort en "god jobb". Effektiviseringstiltaka vil twinge instituttene til
legge stramme tinier ror stuaiene, mea ati
vekt pa dot som er nyttig for monopolkapitalen. Studentene ma tilpasse seg disse retningslinjene hvis de skal fa eksamen innen
fristene.
DISTRIKTSHØYSKOLENE.
En viktig side ved Ottosenkomiteens innstilling er forslaget om oppreting av distriktshoyskoler. Distriktshoyskolene er en
form for korte , yrkesprega kurs for folk
som har tatt eksamen artium. Siktemalet

Revolusjonwre lwrere onskes ikke
Det er en kjent sak at klassekampen stadig skjerpes i de norske skoler. Vi har i den seinere tid fatt
flere eksempler pa hvordan klassefienden har vaknet til aktiv inneats for a sla ned alle proleteere
elever som ikke tar seg undertrykke av borgerdiktaturet. Slike
tendenser er farlige for borgerskapets makt, og de forstar sjolsagt a matte forebygge denne utviklinga, dvs. a skjerpe diktaturet.
I slike tider er det farlig a ha lwrere som kan finne p5 5 stotte elevenes rettferdige kamp, dot
gjelder a ha laerere som er lojale overforborgerskapet , (eller
som det heter: 5 ha lrere som
"forstar 5 verdsette vare verdier"). Hva er sa siste nytt pa borgerfronten? Jo, en siler ut "farlige elementer p5 f.eks. opptaks. prOvene pa 3-arig linje ved Irerskolen. Aspirantene til Irerskoten ma gjennom noe som sa fint
heter "intervjuer". Her blir de
stilt overfor lektorer som skal
granske deres pedagogiske evner,

som skal finne ut om de er skikka
til "lrergjerningen".
La oss to en aldri sa liten Litt pa
denne "pedagogiske takeheimen".
Aspiranter som iar var oppe til
opptaksprove pa Hamer off.
rerskole hie i intervjuet stilt
blant annet folgende pedagogiske
spOrsmal:
"Hva mener du om SUF? Hva mener du om norsk medlemsskap i NATO? Er du medlem av noe politick
parti? Er du personlig kristen? Hva
mener du om deltakelse i EM i Hellas? Er det realistisk a tro pa nedtil politick
rustning? E•tva har du it
militrnekting? I-Iva tror du er grunnen til alle studentopprOrene?
Faren for et evntuelt framlidig "studentoppror" pa denne skolen har
diskutert i skoleradet for ei lid
tilbake,
Jet ble da papekt at dette matte
- Ingen kan beskylde laererskiktet ved skolen for
ikke a arbeide etter klare borgerlige retningslinjer.
Men den revolusjonwre stromningen blant norske skoleelver og studenter vi' 'ike folk aldri klare A
stance.

er klart uttalt: kursene skal utdanne administratorer til staten og noringslivet. Eneste
linje under prOvedrifta er Okonomiskadministrativ linje. All makt over distrikts-.
hOyskolene ligger i departementet, som ut'former del nye skoleslaget i intimt samarbeid
med "avtakerne av arbeidskrafta". PrOvedrifta er lagt til Stavanger, Kristiansand og
Molde, og det er lagt vekt p5 at disse stedene
kan by kontakt med ledende folk i dot lokale
Navnet pa skoleslaget er en vits.
Bade den geografiske plasseringa og dot politiske innholdet i skolene fremmer de kreften e som forer til kriser og avfolkning i utkantstroka.
Konklusjonen ma bli at Ottosenkomiteen har
gjort godt arbeid med a mynte ut "frarntidas
universitet", for monopolkapitalen, men
framtida tilhorer ikke monopolkapitalen:
Na blir sporsmalet: hvordan skal dette
studentfiendtlige og arbeiderfiendtlige opplegget bli forsOkt salt ut i livet?
MOTSTANDEN MOT OTTOSENKOMITEEN.
Motstanden mot Ottosenkomiteen utvikla seg
meget raskt blant studentene i Oslo for
1 err sia. SUF-stud var den drivende krafta
nar dot gjaldt 5 studere komiteforslaga og
a agitere mot dem. Studentpampene satte
seg i mot denne bevegelsen. Pamper av
alle partiay skygninger forsvarte sine partifeller i Ottosenkomiteen og forfekta det synet
som pa den tida hadde 100 % oppslutning i
stortinget (SF inkludert), og i de byrakratiske sirkler. Men bevegelsen blant studentene
utvikla seg hurtig i bredden og dybden, og
snarl blei det ikke opportunt 5 ga inn for
Ottosen.
Da studentenes fagforening i Oslo, Faglig
Studentfront (FSF), blei oppretta, gjorde
den kampen mot Ottosenkomiteen til ei hovedsak. I Bergen har ogsa dette stall i sentrum
dot siste aret, og na er dot oppretta FSF der
og. Det kan ikke vwre tvil om at studentere
Oslo og Bergen vil fortsette 5 yte apen motstand mot Ottosenkomiteens innstilling:
Avvis forsoka pa a innfore Ottosenkomiteen
bakveien:
Til na har studentene stall vakt ved hovedinngangen fora hindre at Ottosenkomiteen
blir gjennomfort. Hovedinngangen, det er
den regulre veien: komiteens innstilling
blir lagt tit grunn for en proposisjon om
hoyere utdanning, som blir fremmet for
stortinget og vedtatt eller ikke vedtatt der.
Forelopig har dot skjedd svceert lite pa denne
fronton, men dot ma ikke forlede noon til
tru at innstillinga er lagt pa is. For samtidig
som enkeltes arvakenhet svekkes ved at dot
er stille om Ottosenkomiteen, blir dot gjort
iherdige forsok pa a lure den inn bakveien,
gjennom del som skjer pa solve universitetet.
Untversitetsledelsen satser pa Ottosenkomiteens forslaa og artY"-- -:r med a endre studioAteter og institutter
oppleggene pa flere
retning Ottosen. Videre arbeides dot pa alle
nivaer, fra departementet til instituttene,
re ed a opprelte nye organer og forandre
reglementer og bestemmelser, slik at de
noctvendige vilkarene for a gjennomfore komiteforslagene blir skar` Sarnordninga av alt
A del siste title stilldette pA landsplan toU
gel I den full slendigc gjennomforinga av komitefor,lagene.

Bade pa samfunnsvitenskeplig og historiskfilosofisk fakultet er dot foreslatt on inndeling i smakurser med forskjellig poengverdi og med eksamen i hvert kurs. Dette
opplegget er direkte foreslatt av Ottesenkomiteen for a FA kontroll med studentene.
Veda sette deltakerbegrensnin , i pa kursene kan studente styres dit "avtakerne"
trenger dot. Det samme kan oppnas ved
skjerpe eksamenskravene i visse kurs og
sette betingelser om visse obligatoriske
kurs. Studentenes arbeidsbyrde kan tikes
ved a sette ned poengtallet eller tike pensum i et kurs, samtidig corn dot blir hyppigere kontroll med om studentene fOlger
normalt tempo. Herfra er det ikke langt
til 5 kutte ut de som ikke klarer arbeidspresset og tempoet, enten ved direkte utkasting eller ved at de kommer sist i kOen
nar dot gjelder a fa komme med pa nye
kurs.
Det er allerede blitt gjeldene ordr,ing pa medisinsk fakultet at de som ikke melder seg
opp til eksmaen innen normal tid, automatick blir strOket. Det er ikke lenger tillatt
bruke den tide en trenger. Dette betyr
sjOldagt at alt .arbeid utenom studiene ma
kuttes ut. Da skal det bade en god Okonomi
og stor utholdenhet til for a klare studiene.
Arbeidspresset og nervepresset oker.
Ordinga
medisin
star i fare for a bli
innfort
r hole universitetet, nar en gar
over til at pamelding til at fag ogsa er
melding til eksamen i faget til fastsatt tid.
Det skal vre mer "praktisk" a samordne
dette, Lies det.
Vider blir del na innfOrt nye studiekort,
som bare er gyldige sammen med et sakalt semesterkort, corn fas nar en melder
seg opp til et eller annet fag eller emne.
M.a.o.: Bare den corn fOlger et av de foreskrevne opplegg, regnes corn student.
For a fa studiekort ma studentene fra na
av ogsa fylle ut at skjema hvor dot sporres
otter hvor stort fravr man har haft hvert
semester. Universitetsledelsen vil finne
ut hvor mye lid som er "dcbd tid". Denne
tida kan sa rasjonaliseres bort med at
strammere studieopplegg. Dette innebaerer altsa tidsstudier og rasjonalisering
pa universitetet.
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REVOLUSJONIERT OPPSVING BLANT SKOLEELEVENE
Skolearet som gikk, markerte i for
hand
ei kraftig oppflamming clevmassenes revolusjoncre kamp. Under ledelse av marxistleninister og andre revolusjonre aktivister
gikk elevene til storrnangrep mot den reaksjonaere undertrykkinga. Pa gymnas, ungdomsskoler og andre skoleslag landet over , slutta elevmassene seg sammen i kampen mot dot
reaksjonaere innholdet i pensum, mot undertrykkende reglementsbestemmelser, mot
borgerskapets stet representert ved Kirkeog undervisningsdepartementel, og mot den
lokale skoleledelsen corn den direkte utover
av den borgerlige makta i skolen. Pa en
rekke steder gikk elevene til strcik, underskriftsaksjoner osv. og der kampen var kommet lengst, blei det oppretta elevfronter, de
sakalte interessekamp-organisasjonene.
"I menneskehetens historic er dot alltid
slik at de dOende reaksjonaere kreftene i sine siste krampetrekninger gar los pa revolusjonens krefter, og ofte er det enkelte
revolusjonwre som lar seg fq5re pa villspor en vise tid ved skinnet av styrke som
dekker over et rattent indre, slik at de
ikke evner a se dot virkelige bildet, nemlig at fienden snart vil vmre overvunnet
og de selv seierherrer."
Mao Tsetung
"Vendepunktet i den annen verdenskrig" 1942.
Borgerskapets reaksjon pa den revolusjonre bevegelsen blant elevene, viste tydelig at
de sa den som en alvorlig trussel mot sift
klassediktatur i skolen og i samfunnet forOvrig. Borgerskapets presse lanserte stadig villere hets-kampanjer der de serverte
de frekkeste logner og bakvaskelser mot
elevene generelt og mot de ledende aktivistene spesielt. Den kraftigste reaksjonen
korn likevel direkte fra borgerskapets statsapparat, i form av en rekke nye lover og
regler corn fullstendig berOvet elevene deres pa forhand minimale ytrings- og organisasjonsfrihet. ForelOpig blei reglene
bare gjort gjeldende for Oslo, men i
teten blei innholdet i dem realisert overall
der elevbevegelsen blei "farlig".
lOfte pa en stor stein bare for a slip"
pe den pa sine egne fOtter', sier man i et
kinesisk ordtak, nar man vil beskrive
hvordan visse toskqr oppforer seg. De reekslike tosker. Til sjusjonaere i alle land
ende og sist bidrar deres forfolgelse av de
revolusjonaere folk bare til a framskynde
folkerevolusjonene i et bredere og sterkere
omfang."
Mao Tsetung

Elevmassen lot seg sjOlsagt ikke drive til
veggs av reaksjonens offensiv. Tvert imot,

borgerskapets halvfascisme gjorde del cnda
klarerc for elevene hvem sum var deres
virkelige bender, noe som st5Isatte dem og
gjorde dot mulig a retie ender hardere angrep mot undertrykkelsen. Et godt eksempel pa Bette er hendingene psi Sandaker skole
i Oslo, der elevene trosset skole.led( !sons
terror, og ikke en gang ryggcl tilbake da
klas:.,e-politiet blei utkelt for ..idemme opp
for Anterssekampen.
For elevmassene i hele landet •.kapte de
halvfa•.cistiskc reglene en ny rorstiael:;e for
nodvendigheten av at elevene clutter rekkene
tettere sammen, at de organiserer sec) og
rciser seg corn en mann. Den allmene revolusjonre reisningen sammen riled marxist-leninistenes omfattende propaganda og
agitasjon har det siste aret bidratt til
hevc
elevmassenes politiske niva flere stag framover.
"Klassene kjemper innbyrdes, noon klasser
seirer, andre utslettes. Det er historians
gang, del harywrt sivilisasjonens historie
i artusener. A tolke historian ut fra dette
standpunktet er historisk materialisme, a
sette seg i motstilling til dette standpunktet
er historisk idealisme."
Mao Tsetung
Hva er arsaken til oppblomstringa i elevmassenes kamp? Det er klart at elevbevegelsen
ikke er noon tilfeldighet, ikke eer nee som helt
uventa har ramla ned fra himmelen. For
forsta elevbevegelsen ma vi Forst forsta skolesystemets rolle i kapitalismen
Skolevesenets framkomst og utvikling er et
resultat av kapitalens behov for stadig "dyktigere" arbeidskraft. Skolen har derfor, sa
lenge utbytterklassen hersker, den funksjon
at den skal utdanne arbeidskraft for u t by t terkl as s e n Denne utdannelsen bestar
ikke bare i a gi elevene reint teknisk kunnskap. Mer og mar patrengende blir monopolkapitalens behov for a innpode en borgerlig
ideologi , den s5kalte allmenutdanninga.
Elevene blir proppa Tulle av klasesamarbeidots ideologi , de laerer at monopolkapitalens
diktatur er et "demokrati", at NATO beskytter- oss alle, at den amerikanske imperialismen er et "forever for freden og friheten"
osv. Pa denne maten prover borgerskapets
utdanningssystern a forme arbeiderklassens
ungdom til 5 bli lydige lOnnsslaver.
Dette at skolen er at redskap for monopolkapitalens utbytting, gjOr sjOlsagt at den gryende krisa i kapitalismen ogs5 merkes
i skolen. War borgerskapet pa grunn av krisa
intensiverer utbyttinga gjennom en stadig hardere rasjonalisering skjer ikke dette bare pa
arbcidsplassene, men ogsa pa universitetene
og skolene. Pa universitetene er del Ottosen-

komit6ens innstilling som representerer rasjonaliseringa i s a m l a form , i skolen er
dot innstillingene fra Gjelsvik- og Steen-komiteene. Disse komit6innstillingene tar sikte"
pa a legge skolen til rette for m onopolkapitalens behov, 6 "modernisere" skolcn i samsvar
med del navmrende stadium i kapitalisrnen.
Noe av dot viktigste ved denne "nyordninga"
er at stadig stOrre vekt blir lagt pa a "fore"
clevmassen med den herskende klassens idenlogi , for on stor del pa bekostning av teknisk
innsikt. Dette skjer tildels forth monopolkapitalon onske.r a bygge opp et ideologisk bolverk
mot den allmene skjerpinga i klassekampen,
og dole fordi den trenger arbeidskraft som
kan flyttes corn brikker. Derfor F5r den reaksjonaere propagandaen en stadig mcr framherskende. plans i "undervisninga".
Hand i hand med donne omlegginga gar en
direkte rasjonalisering. I likhet med
Ottosenkomit6ens universitets"reform" leggcr Gjelsvik- og Steen-komit6ene opp til et
hardere tempo i skolen, en intensivering og
rasjonalisering som vil bety Okt press pa bade elever og
Disco komiteinnstillingene er enna ikke formelt vedtatt, men likevel blir store deler av
dem allerede i dag lurt inn bakvegen bit forbit. Dot er denne rasjonaliseringa, sammen
med de nye halv-fascistiske reglementene
og forovrig den allmene skjerpinga av klassekampen i Norge corn er arsaken til oppblomstringa i elevmassenes kamp.
"Hvem er vare fiender, og hvem er vare
venner? Dette sporsmalet har betydning i revolusjonen" (Mao). En analyse av skolesystemet viser altsa at hovedfienden for den altoverveiende delen av elevene, det vil si de
som av familiebakgrunn tilhOrer proletariatet eller andre deter av-folket, samt de fa
som har desertert over klassegrensene, at
dares strategiske hovedfiende er m on op olk ap i tal en . Derfor blir elevmassenes kamp
i bunn og grunn en del av den allmenne klassekampen, en del av arbeiderklassens
k amp . Ved siden av at denne analysen
poker- ut monopolkapitalen og dens agenter og
leiesvenner som elevenes hovedfiende, visor
den ogsa at dot er arbeiderklassen og alle
lag av folket som er elevenes kampfeller, at
clever og arbeidere har felles
interesser.
Denne erkjennelsen av at elevmassenes kamp
er en del av klassekampen, at elevene derfor
ma alliere seg med arbeiderklassen og he den
sosialistiske revolusjon under prolatariatets
ledelse som dot langsiktige mat, er av stor
viktighet for elevbevegelsens utvikling. Der-corn elevbevegelsen ikke tar opp i sag erkjennelsen av hvem som er elevenes venner og
hvem som er deres fiender, vil den pa lengre

iikt utvikle seg til frukteslOs, isolert "skyggeboksino". Dersorn ikke elevenes kamp bindes
sammen med arbeiderklassens kamp, men
blir en slags "gruppekamp", isolert fra og i
motsetning til arbeiderklassens kamp, vil den
ikke lenger ha en progressiv, men tvert om
an re aks jonae r funksjon. En sann utvikling Onsker bare borgerskapet og dots lakeier
innafor elevbevegelsen.
Borgerlige elementer i elevbevegelsen har lenge panisk forsokt a framstille del corn om elevenes viktigste motstandere er Irerne, og at
det er leererne samt spesielt konservative
en kel tpe r s one r i Kirke- og Undervisningsdepartementet corn star i vegan for elevones kray . Denne linja har Norges Gymnasiastsamband (NGS) statt som fremste fanebwrer for. Mot denne likvidatoriske linja har
marxist-leninister og andre revolusjonre
holdt fram at undertrykkelsen i skolen er at ledd
i monopolkapitalens diktatur over folket, at
administreringa av undertrykkelsen skjer
gjennom monopolkapitalens statsapparat, og
at dot er skoleadministrasjonen, rektorene
og inspektorene corn er undertrykkelsens
lokale utovere. Kampen mellom disse to linjene vil i bunn og grunn avgjOre hole elevbevegelsens framtid som en progressiv kraft,
og ma derfor fOres halt ut.
Elevenes daglige kamp ma rettes inn mot bestemte, konkrete mal. Det er ikke nok a stille seg den langsiktige, strategiske, hovedoppgaven, ogs5 i den dagsaktuelle kampen
er det nOcivendig a komme til klarhet i hva
corn er hovedoppgaven. Den delen av borgerskapets diktatur i skolen corn er den stOrste,
umiddelbare trussel mot elevenes rettigheter,
er uten tvil de halv-fascistiske reglementene
og lovene corn skolestyrene og departementet
har vedtatt for fritt a kunne undertrykke
elevmassenes kamp. Dette lovverket er den
forste store hindririg for elevene, den av
borgerskapets ratne bastioner corn i dag star
som den stOrste trussel mot elevenes velferei
og frihet. Den dagsaktuelle hovcdoppgaven
ma derfor bli kamp mot reglementet.
For a vinne fram i denne kampen er dot en
absolutt nOcIvendighet at elevene clutter rekkene fastere sammen, at de organiserer
seg. Pa litt lengre sikt ma det skapes elevfronter pa alle skoler der kampen er relativt langt utvikla. Men viktigst av alt er dot
at elevene solidariserer seg med og clutter
seg sammen med del arbeidende folket.
Pa den maten vil elevene vinne ny styrke.
Elever oa arbeidere ma eta sammen i kampen bl.a. mot momsen, men ogsa mer langsiktig , i kampen mot klc.,sse6iklaturet.
TIL KAMP MOT REGLEMENTET:
ELEVER, ORGANISER DERE:
ENHET SKOLEELEVER-ARBEIDERF!
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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/.

Politisk militwrnekter fikk medhold i Salten Herredsrett
"ORIENTERING" TROR RETTSAPPARATET HAR BLITT RADIKALISERT:
Dommen over militeernekteren Tor Moestue
situasjonsbetinget nektelse meget vel kan
(se annet sted i avisa.) er et av flere eksfOres tilbake til et minst like dypt overempler pa at rettsapparatet skjerper reaksbevisnings- og samvittighetsengasjement
jonen mot politiske militernektere. Den
enn det som f. eks. matte kjennetegne en
borgerlige statens almi nne 1 i ge svar pa
prinsipiell, i Oyeblikket uforpliktende ikkedet revolusjonre oppsvinget blant ungdommen voldsbekjennelse. En er her forsavidt enig
er apent a demonstrere sin undertrykkende
med saksokte i at dot er den konkrete situaklassenatur.
sjon som fOrst og fremst setter sarnvittighetMen klassestaten anvender ogsa en annen
en p5 prOve."
taktikk: F. eks. blir pasisristiske nektere
Dommen belyser 6 forhold.
i regelen behandla pent og pyntelig for a
inngi folket illusjoner om "liberalitet" og
Krumtappen i statens begrunnelse for a
"demokrati" og "rettssikkerhet" i den
unnlate a behandle politiske milit.mrnektere
borgerlige statsmaskinen. Dommen i ei
pa linje med andre militeernektere - at deres
politisk militzernektersak pa Fauske i juli
standpunkt er "situasjonsbetinget' L- er i ferd
viser at denne reaksjonsmaten sporadisk
med a bli grundig ay slort. Dette juridiske
dukker opp ogsa i alike saker.
fikenbladet over undertrykkelsen gjennomMerkelige domspremisser.
skues av folk (lest, og det blir stadig vanskeligere a dekke seg bak dot.
I premissene for a gi militrnekteren Arve
Holstad medhold knesetter herredsretten
Samtidig medforer den borgerlige jussens
samtidig et nytt prinsipp i norsk rettshistorie: virkemater at domstoler som forlater skillet
at "NATO-nektere" ma avvises, rnens "klasse- "tidsbestemte"/"evige" standpunkter, ma
nektere" kan godtas; Om "NATO-nektere"
begrunne sin avgjorelse med en pa alle mater
har nemlig HOyesterett i og med dommen i
meningslos forskjellsbehandling - "NATOUlltangsaka sagt sitt siste ord. Holstad under- nektere" i den ene kategorien, "klassenektere"
strekte at han sa NATO som ett av flere
i den andre. Dette skyldes at en HOyesterettsrnidler i den borgerlige statsmaktas hender
avgjorelse har status som lov, retningsgivfora holde arbeidsfolk nede. Dette synet
ende ogsa for domstoler som ser dens avgodtok retten, fordi lovens bestemmelser
gjorelse som urimelig, ja direkte lovstridig.
om fritakelse ma "Favne individuelle overbevisningsgrunner som har den sosialistiske
3. Det har igjen vist seg at det innafor
og kommunistiske oppfatning av klassesamborgerlig juss i praksis hersker alt annet
funnet til grunn."
enn "likhet for loven". Militrnekterloven
har som offisielt formal a verne mot
At avvisninga av "NATO-nektere" var et
alvorlige overbevisningskonflikter. Men
juridisk kunstgrep, innrommer retten sjol
rettsapparatet behandler overbevisningsmellom linjene i denne passusen:"Denne
nektere pa minst fire,mater: a) religiOse og
rett vil dog gjerne ha uttalt at selv en War

ADALEN forts. fra.
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b.Kjrlighet over klassegrensene. Livet
er tragisk.
I Widerbergs film bar reformistens sOnn
en " vakker kjrlighetshistorie" med
kapitalistens datter.Og kapitalisten godtar
dot selvsagt- pa slutten av filmen
bandasjerer han guttens handledd.
Mao Tse-tung sier :" Hva kjrlighet anger,
kan det i et klassesamfunn bare finnes
klassekjrlighet . Dersorn man elsker over
klassegrensene blir hvert kyss et Judaskyss og hvert kjre.rien hor.ReformistsOnnens kjrlic_jhet tt i kapitalistens clatter
til
er sosialdemokratiets
sine herrer - kepi taliste.,e ,den er en forrderkjrlighet. Den ha, iii hensikt
utviske public ims bevisthe•t- om klasseskillene ,a fortelle dem at ieq.,,talistene
har Jet ikke grcit,de er menne, ker de
ogs5. Det vii si : Kapitalisten er din neste
derfor skal du elske ham.Kjrlighet er det
eneste som or vakkert her i verden.
Livet er grusomt og tragisk.
Skuddene er meningslOse i filmen. Ingen
har ansvaret. Her er det bare svart tragedie.
SKJEBNEN star til igjen. Det er ikke arbeiderk 1 as se n som demonstrerer, dot or
ikke kapitalistk 1 as s e ns militaere som
skyter pa arbeiderne. Dot er mennesker
som skyter pa mennesker. Skuddene er uforklarlige. "Guds veier er uransakelige".
Livet er meningslOst, som nar arbeiderkonen Far hjem sin myrdede ektomann, og
sier: "Hva skal man gjOre na, da? Skal man
to av ham skoene?"

Filmen har som apenbaor hensikt a slette
over klasseinnholdet i Adals:hendelsene,--1
slette over klassekampen. A innbille arbeidsfolk at dot ikke finnes noon klassekamp.
Det er ikke mennesker som star bak samfunnet, men en dyster skjebne. Dermcd er
dot umulig a retie pa samfunnet. Arbeidskonflikter og klassekamp er bare meningslOse, kanskje tragiske, utslag av skjebnens
lune. Verden blir ikke vakker for alle mennesker 1.mrer a elske hverandre, pa tvers
av klasseg re nsene Dette er filmens
budskap. Derfor or den reaksjorr.

Bare revolusjon kan knuse borgerskapets herre.domme.
Marxismen har alltid erkjent at voldelig
revolusjon er nOdvendig, at den er den eneste maten som borgerskapets diktatur kan
ay skaffes pa. For staten er sjO1 et redskap
for klasseundertrykkelse, organisert for a
Dppreitholde den herskende klassens herrelOmme.
Derfor ma ogsa overgangen ltl sostaltsmen
-ikje gjennom en revolusjonar omveltning,
jar folket reiser seg mot kapitalistklassen
)g knuser det borgerlige statsapparatet for
or a kunne opprette proletariatets dtktatur.
'...Revolusjoner og revolusjonre kriger
uunngaelige i et klassesamfunn, og...
uten dem kan dot ikke oppnas noe sprang i
samfunnsutviklinga, do reaksjonmre herskends klassene kan ikke bli styrtet og folket
kan ikke vinne den politiske makta". (Mao
Tsetung).
Men revolu,.-..jonen kan ikke mod ett '.lag oppheve klas,;ene :;om fantes i det kapitalistiske ,arnfunnet. SjO1 om kapi talp-t-hlassen
bltr fratatt sine produksjonsmidler, sjol
om dot kapitalistiske statsapparatet blir
ttlintetwort , s5 vtl borgerskapet fremdeles
ekststere lakket v.mre formuer som er
stukket bort, finansi ll stOtte fra utland, t,
de vii bli ,,:tottet av vaner og tradisjoner.
K 1 assekampen vil derfor matte fort•
sotto otter revolusjonen, og arbeiderklassen
ma nodvendtgvis organisere si n egc n
stat som sikrer det arbeidende folk
nyvunne rettigheter mot kontrarevole , ,on.
Diktaturet over de fa, ma avlOse diktaturet
over de mange, dvs. monopolkapttdens
dilstator ma styrtes, proletariatets Jiktatur
opprettes. 100 ars klassekamperfaring visor oss at dette er den eneste veien som
varig sikrer dot arbeidende folkets interesser.
Nettopp fordi marxist-leninistene representoner den eneste Jinja som kan true borgerskapets makt og fOre fram til sosialisme,
er dot at de, t motsetning til reformister

sammenheng i et internasjonalt monster det kunne svekke filmens sjanser i Cannes:
Hva er dot Bo Widerberg gjor med denne
filmen? Visor han oss historian orn ett av
de most aerefulle kapitler i den svenske
arbeiderklassens historic? Nei. Han
honer mcd historicn, han vrir og vender
den til den blir helt ugjenkjennelig, han
lOper borgerskapets aerend, kaster skitt pa
de revolusjonre arbeiderne og pisser
borgerskapet opp otter ryggen. Filmen or
rcaksjonen i bunn og grunn. Den
loper sosialdemokratiets skitne .rend som
le.ie.morder for kapitalistklassen.

Adalen og verden - pa film.
Hendelsene i Adalen i 1931 blir uforstaelige
nar de tas ut av sammenhengen og ikke blir
salt i sammenheng med krisa, arbeidslOsheten, hungersnOden. Ncttopp dette er dot
tar kapitalisten si:
Widerberg gjØr. F
"Kan det vre noe slass for? Usle fire Ore
i timen?" Og filmen gir kapital)isten rett.
Fire Ore i timen er ikke verd a slass for,
langt mindre a do for, slik som filmen framstiller det. At det ikke bare var noe a slass
for, men at dot ogsa var nOdvendig a slass,
for a sla tilbake arfor fire Ore i tim(
beidskjppernen of .siv, for a knuse planene
om at fascistisk Sverige, det. bekyre e et- ;;ass
Bo Widerberg. Han fortcller oss ikke. noe
om planene orn fascisme, han forteller oss
ikke om sammenhengen i dot hele tat!.
Filmen er fullstendig me tafy :sk , dvs.
den ser tingene lOsrevet fra sar lmenhengen,
som statiske foreteelser. Kom eke til
Widerberg med ubehagelige pastsnder om
hadde sin
at Adalen-mordene var planlagt
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pasifister gar fri. b) Noen politiske militrnektere far 3 maneders fengsel. c ) Andre
med tilsvarende nektelsesgrunn, dommes
til 5 maneders fengsel. d) Na er det ogsa
lansert et skille i behandlinga av "NATOnektere " og "klassenektere".
Pa det laveste trinn i rettsapparatet k an
et folkelig press sla igjennom og tvinge fram
en viss lydhorhet for folkelig rettskjensle
(I Holstads sak dreiv SUF-laget pa stedet bra
forhandagitasjon, prosessfullmektig var SUFmedlem, og de to lekdommerne var fra
Holstads kommune.) Pa hOgere rettstrinn
faller adgangen til a ha lekdommere og
sivil prosessfullmektig boat. Hoyesterett
som har de most intime forbindelser med
det sentrale statsbyrakrati, sorger for at
de endelige domsavgjOrelsene er i samsvar
med den herskende klassens interesser.
Dette viser ogsa hva som er hovedformalet
med adgangen til a anke en domsavgjOrelse
til en hogere rett. (Staten har sjOlsagt anka
dommen i Salten Herredsrett.)
Doormen ay speiler samtidig en taktisk
betont splittelse i borgerskapet og rettsapparatet. Den dominerende retninga vii
bekjempe det revolusjonaere oppsvinget
blant ungdommen ved hjelp av a y skr ek king , okt fengselsstraff osv. Den andre
tendensen - som finner famlende stOtte i
Dagbladet bl. a.: springer ut av frykt for at
donne "ay skrekkinga" nettopp skal bekrefte
at marxist-leninistene har rett i sin analyse
av rettsvesenents og det Ovrige statsapparats
undertrykkende klassenatur. Derfor Onsker
dens tilhengere at de politiske militernekterne skal "anerkjennes" sa fort som mulig.

Hvorfor?
Hvorfor lager borgerskapet alike filmer na,
i 1969. Fordi vi pa nytt neermer ass on krise
i kapitalismen, krampetrekningene har alleredo begynt. Det fOrer of -osving i den
revolusjonre rorsla. Fo
ikke de revolusj o
, nare arbeiderne skal gore av et.
let Adalen, blir det rodvendig for borgerskapet 6 odelegge dek.. Det gjor
ved a vri
og vende pa det og see del opp ned , ved
venue svart til hvitt og yjpre skurkene til
helter og omvendt. Borgerskapet prOver a
ff,Adalen til a
elle arbeiderne
ar e ,te skal elske sin neste, dvs. kapitalistene, at revolusjonre er kvisete og brakete
og uansvarlige , mens sosialdemokratene er
fornurtige, ansvarlige og gode. De prOver
vise at skuddene var et utslag av en and
skjebne, en tragisk misforstaelse og helt
uforklarlige. De river hele historien otrav
Adalen ut av sin sammenheng, for a gjOre
den uforstaelig.

SF-organet Orientering viser sin smaborgelige karakter:
6. Denne reining er fremdeles svak. Blant
hovedstadsavisene har f. eks. bare ei avis,
SF-organet Orientering prOvd a utnytte
dommen i Salten Herredsrett til a spre illusjoner om rettsvesenets og statens karakter.
"Reaksjon og konservatisme har sa a si alltid vrt rettsvesenets stOrste drawback",
skriver avisa beklagende. Men na lysner det:
"Herredsretten i Fauske har med dette forhapentligvis apnet for en radikalisering ogsa
pa dette omradet i samfunnslivet." (;)
Orientering er oppbrakt over de fire store
Oslo-avisene, som har unnlatt a referere
dommen, og dermed underslar den "radikalisering" rettsvesenet na star foran.
Derimot har Orientering ingenttng a utsette p5 de Ovrige Oslo-avisenes dekning
av de mange rettsakene sum har endt med
fengselstraff. Det er forstaeltg ,ettersom
Orientering sjol fortier de fascistiske
dommene over Per Haavaldsen og Tor
Mostue (5 og 6 mnd. fengsel).
Slike kjensgjerninger passer for darlig
inn t det lysebla bildet av et statsapparat
som riktignok har visse "konservative
draw-backs" , men som smertefritt kan
radikaliseres pa linje med andre "omrader
i samfunnslivet".
For borgerskapet er det sjcplsagt
nyttig at dots representanter t arbetderbevegelsen sprer dens slags illusjoner
om den borgerlige stats voids- og tvangsmaskin.

Mao Tsetung sier: "For a kunne styrte en
politisk makt er det fOrst og fremst alltid
nodvendig a skape en folkeopinion, og
utfOre arbeid p5 dot idcologiske omradet.
Dette gjelder bade for den revolusjoneere
klassen og den kontrarevolusjon,%re klassen."
Og dot gjelder sjolsagt ogsa for den klassen
som vii befeste sitt herredOmme, sitt diktatur. Som et ledd i arbeidet med a skape
en opinion i folket bruker klassene k u n s te n . Dette, og bare dette, er kunstens oppgave i et klassesamfunn.
Med filmen "Adalen 31" fyller Bo Widerberg
relit ut sosialdemokratiets rolle: han lager
film for a styrke den borgerlige ideologien,
borgerskapets klassediktatur. Han viser
5, beiderne hvor skitten og meningslos re,.,Lusjonen er, og hvor edle kapitalistene er.
1- 4 3or tragisk og meningslOs revolusjonen er
og hvor meningsfylt og vakker kjrligheten
til overklassen er. Widerberg og andre
sosialdemokrater er borgerskapets beste
lakeier: de forsvarer og befester dot vaklend° borgerdiktaturet bedre og "Iurere"
enn borgerskapet sjcpl. Det er sosialdemokratenes rolle i historian. Derfor kan
arbeidsfolk ikke stemme nar de bare ken velge
mellom sosialdemokrater av forskjellige
slag og deres herrer borgerskapet.
Derfor er en film som "Adalen 31" ikke en
film for arbeiderne , men en film m o t dem,
prostituert, forrdersk og skammelig. Vi
blir holler hjemme enn vi stemmer pa AP/
SF/NKP. Vi blir heiler hjcmme enn vi ser
pa Widerbergs Judasfilm.

forts. fra s. 3
mening med a stemme blir dot forst nar et
slikt narti finnes, nar Storttnget kan blt
ayslore kapttaldiktaturet og a
brukt
forsvare arbeidsfolks interesser t den klassekamp som vii eke i styrke t ara frarnover.
Derfor oppfordrer ogs5 KLASSEKAMPEN
arbeidsfolk tit a boikotte hostcns Stortingsvalg. Men sjgisagt kan hellcr ikke et vtrkelid revolusjoneert part! (jjennomfct,re
tsmen via Stortinget, "tildete folket makten".

og revesontster, blir sa hardt bekjempet
fra borgeestatens side.
1 fOr--,to omgang blir de fascistiske metodforbud og politiforfolgelse bare
ene
salt 'en mot den most klassebevisste og revolusjonre del av arbeiderklassen.
Dersorn krisa i kapitalismen blir mer omfattende settes terroren inn mot he le a rbe i der kl assen. Den politiske forrnen
for monnpolkapitalens diktatur slar over fra
borgerlig demokratt til fascisme.
Utviklinga i dagens Frankrike vi5.;er oss at harlinga t dagen-; F.rankrike vise .at parlamentarisrnen forrnelt kan ferny ire like
kntrkefritt, f;j01 orn marxt--;t-lcnIrti,tene
ma arbeide i illegalitet.
Det er uhyro viktig at alle norsk marxistleninister er forberedt pa at noe n tknende
ogsa kan skje i Norge.
Vi er n,5dt til a beherske alle kampformer,
legale som illegale, parlamentariske som
utenomparlamentariske.

Kapitalistklassens makt kan bare ayskaffes
gjennom folkets egne aksjoner, under
arbeiderklassens og dot marxist-leninistiske partiets ledelse.
Den norske arbeiderklassens og dermed
ogsa dot norske folkets frigjoring ra i l va>re.
dots eget verk.

OTTOSENKOMITEEN forts. fra s.13

Den revolusjorre bevegelsen ma derfor
sveises sammen, gjpres sterk og enhetlig
gjennom felles studier i marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning og felles
handling.
Bare folkets kamp kan endre
politikken.
"Skal dot bli noon revolusjon, ma dot
ogsa finnes et revolusjon fart parts. Uten
et revolusjonert parts, uten et [Darn som
bygger pa den marxist-tentnistiske revolusjonre teorten og som er av marxistiskleninistisk revolusjoncmr type, er det urnulig a lede arbeiderklassen og de brede fol-tatkemassene i kampen for a knuse
ismen og dens laketer."(Mao Tsetung).
Innsikten om Bette, om noctvendigheter) av
en fortropp utgatt fra arbetderklassens
egne rekker som kan lode kampen, oer felles
for alle sanne marxtst-lentnister. A skape
et slikt parts er i dag hovedoppgaven for
revolusjoneere arbeidere i Norge. Noen

FRAMSTOT FRA DLPARTLMENTET FORSLAG TIL NY LOV OM CKSAMEN.
Dot lovtor 'aget um eksamen som blot lagt
Pram for , , ,rtinget i var, Ot. prop. 50, var
var uten tee I e t l e dd i tnrf oringa .:v Ottesen(id , .eg ut for a vre. en "opokomiteen.
om urit\.,er-;t:ut - en
ryddIng"
reint tekntn-ik forbedring. I virkeligreten
is den grumni_tget for at departementet skulle kunne gjennomfore djuptgrtpenele endringer i fag- og undervisningsordninger,
eksarnnesordninger, opptakskrav eq vilkar for a ga opptil eksamen. Det la ogsa
grunnlaget for a opprette visse instausjoner som Ottesenkomiteen trenger for a
gjennomfcpre rasjonaliseringa, bl.a.
en felles opptakssentral som fordcler • .2keno tit hOyere utdanning pa de forek3etlige Irestedene og greie ut om kurn pct,:al-

sesporsmal.

Alt i alt: Dette loviramlegget raceT?,
det mye lettere for universitetstyrs:-.
og departementet a gjennomfore
t.
se.nkomiteen hvis den hadde blitt ve
Men studenter og progressive leeredc
alle universitene gjennomskua pratet ore
at den bare var en "tekninsk forbedring".

De aveacprte proposisjonens eg • ntelige innhold og sarntri seg tit kamp mo-s den, noe som tvang en )nopolkapitalens lakeier i
statsbyra l.r aciet til a blase midterttdig
retrett.
NEI Til_ OTTOSENKOMITEEN:
Det
r•a pa tide a vakne og se alt sum
skjenr, universitetet og i departementet
i sin re'_te sammenheng: Det er tydelig
at '•.
studentene ikke na samler .seg til
et hrrug• motstOt, vii Ottesenkomiteens
for
g snart vre gjennomfort bakveien.
Et
"frarnttdas univcrsitet" nom monopetk•ipitalen •.trever otter a innfore , vii
be y hardere undertrykking av studentene,
og tl vre et redskap til enda hardere utpre,
Derfor rn5 kampen
mot Ottesenkomiteen gjpres ttl hoved•ak i
stucientenes interessekamp i hOst.
Samtidig ma kritikken mot di:;trikt,..h,,g,kolone styrkes, og • tudentene der ma to opp
kampen pa sin front. Distriktshog,,kolene
e r halve Ottesenkomiteens forslag, og hennoye -ammen med fonslagenc orn
!odicooplegg pa universitetet.
Det kapitalistiske samfunnet er dolt i en
liten klasse av uybyttere og deres hjelpere,
og dot store flertall av utbytta og undertrykte. Ut fra sin stilling i samfunnet vii
utbytterne uvergerlig gjOre alt for a opprettholde , ja eke undertrykkelsen av arbeiderklassen og det store flertall av folket. Men nar kapitalistene nOdvendigvis
velter stadig storre byrder pa arbeidsfolk, •
blir det ogsa stadig mer nOdvendig for arbeidsfolk a styrte kapitalmakta. Dette er
en kamp pa liv og dod. Her er ingen illusjoner pa sin pleas. Hvis kapitalistene ma
fire i fOrste omgang, vil de bruke alle mulige krokveier for a uthule det som er oppnadd. Derfor ma vi skjerpe var arvakenhet
ogsa i kampen mot Ottesenkomitee n , for a
vinne fram til seier.
Realfagstudent

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/.

15

Kapitalistisk spekulasjon utarmer
kunstnerne
"Enhver gitt kultur er en gjenspeiling innenfor ideologien av politikken og det Okonomiske systemet i et gitt samfunn."
Mao Tsetung: Om det nye
demokrati , 1940.
Begrepet "moderne kunst" bar lenge hatt en
tvilsom klang i norske arbeidsfolks Orer.
Mistroen er ikke tilfeldig, men bygger pa en
umiddelbar forstaelse av at det er tale om
noe gigantisk hokus-pokus som borgerskapet
har Punnet opp, og som bare de t drar nytte ay . Nar for eksempel Henie Onstad betaler millionbelOp for noon bilder av Jacob
Weidemann ryster vanlige folk FDA hodet. De
veit at s6 mye er ikke disse snurrepiperiene
verdt.

i kunst til slike formal , er sjOlsagt interessert i at det de kjOper ikke synker i pris, og
dermed i "anseelse".
Spekulantkapitalisten hjelper disse folka:
Han garanterer stabile eller okende priser
Prip6 de kunstverkene han har investert
sene hever han i veeret gjennom a begrense
tilbudet, og dels ved a kjOpe til overpris.
Kjop til overpris hever prisnivaet, og cpker
prisene ogs6 p6 de verkene spekulanten allerede har kjOpt.

For spekulanten er det viktig 6 kontrollere
markedet: Det vil si 6 kontrollere tilgangen.
Dette gjOr han gjennom forbindelser med
gallerikjeder som holder kunstneren "ph
stall" . Dette systemet innebrer at kunstAnnerledes er det med LO-pamper og kultu.- handleren garanterer kunstneren en viss
radikale SF-lektorer. De "forstAr" • Aspen- minsteinntekt mot at kunstneren overlater
hele produksjonen til galleriet, eller bare
gren sier at han er saerlig opptatt av at LO
selger gjennom det. Slik sikrer man seg
styrker sitt "kulturpolitiske engasjement",
og Trygve Bratteli har Weidemann pa veggen mot "overproduksjon" og synkende priser.
hjemme i sin stue, - sjplsagt. Aspengren og Videre: Spekulanten ma sOrge for at ikke
Bratteli veit at borgerskapets kunst er deres andre kapitalister etablerer and re type r
kunst.
kunst som "verdipapirer" og dermed "svekker tilliten" til hans egne. Dette gjOres bl.
Formann Mao har st6tt fast at: "I verden i
dag er enhver kultur og fOlgelig ogs6 littera- a. gjennom etablering av kjempemessige
museer som skal gi spekulantenes kunst
turen og kunsten klassebundet og fOlger en
cbkt tyngde og en viss "offentlig" karakter.
bestemt politisk linje. En kunst for kunstens
Henie-Onstads senter pa HOvikodden er et
skyld, en kunst som star aver klassene, en
kunst som utvikler seg hinsides politikken el- avansert eksempel. pa denne metoden.
ler uavhengig av den, fins det i virkeligheten Til slutt er det viktig 6 hindre at offentlige
ikke."
eller kunstnerens "egne" framvisningssteder
Borgerskapets kunst er til fora tjene borger- (Kunstnernes Hus o. 1.) lanserer konkurrerskapets interesser. Endringer i borgerskap- ende retninger. Slik ordnes stort sett gjencorn billige midler som fine middager og
ets kunst ma derfor forklares utfra at oppLitt smAbestikkelser for kunstnerpampene.
dragsgiverne, - borgerskapet, - har fat
endrete interesser. Det er ikke noon spesiell Statens HOstutstilling, som tidligere var
en slags markedsplass for den jamne kapimotor som driver kunstens historiske utvikling, - kunstens utvikling er direkte under- talist, ensrettes i samband med dette opplagt klassekampens allmenne utvikling. Mot- legget.
sigelser i kunsten ayspeiler saledes motsetVi ser altsa at spekulantenes vaig av spekuninger i klassekampen. Derfor ma vi aldri
lasjonsobjekt bestemmer hvilken kunst de
studere kunsten utelukkende i seg s j 01 ,
men alltid med utgangspunkt i klassekampen. mellomstore 1- - cgerne og pampene kjOper.
Derfor er dot
urlig at denne kunsten blir
sa intetsigende, kjedelig og uengasjerende
Monopolkapital og spekulasjon.
som vel mulig. Spekulanten ser ingen grunn
til 5 stote noen, og setter bare fram visse
Den kanskje viktigste endringa som har
tekniske minstekrav
n hans stab av korskjedd med kunsten i seinere tid; er framrupte eksperter ser err at overholdes.
veksten av storstilt s p e k u l a s j on med
kunst. Spekulasjonen med kunst har sin arsak og vokser fram sammen med , kapiKunstnerne utu, mes
talismens utvikling til monopolkapitalisme.
Spekulasjonenendrerlkk,,
bare kunst mar kKunstspekulasjonen dukker ikke fram i fullt
edet, men dermed ogsa kunstnernes
omfang med en gang, - den opptrer etter
stilling . Bare en begrenset gruppe priat borgerskapet sjOt har stengt av en del av
viligerte kunstnere nyter godt av monopolkade verste og mest nrliggende andre spekupitalens investeringer. Markedet snevres
lasjonsmulighetene som monopolsystemet
inn: Det spekulantene ikke kjOper tor holler
-ikaper.
ikke mellomstore borgere eller pampene
Monopolkapitalismen fprer med seg enorme
kjOpe. Det store flertallet av kunstnerne har
kapitalopphopninger som finansherrene sokikke annet marked enn dot som enna e,ksisteer en gunstig plassering for. Kunst viser
seg a v.re godt egnet: Billig i produksjon og rer av originaler og gamle, forvillete borlikevel enest6ende og uerstattelig (dvs.: bil- gere som ikke vet sitt eget beste, men i
lig s6 lenge kunstneren er ukjent, uerstattelig stedet kjcpper dot de liker. Prisene p6 dette
fordi ingen kan kopiere kunstverker med scr- markedet er d5rlige, og det svinner stadig
lig hell og fordi kapitalisten ser til at kunst- inn.
nerens produksjon er begrenset.)
Resultatet er at ettersom stadig storre rnilSpekulasjonen er mulig fordi kunst ikke ba- lionbelcpp pumpes inn p6i kunstmarkedet
stadig raskere , utarmes samtidig det store
re er et spekulasjonsobjekt, - fordi kunst
flertall av kunstnerne i samme takt. Vi ser
enn6 ogs6 kjcppes pa grunn av sin nytteverdi
at liksom hos akademikerne foregar det hos
til utsmykningsform61. SmAkapitalister og
kunstnerne en rask proletarisering.
pamper skal ha noe p6 veggene hjemme i
stua, og stat og nringsliv skal pynte pA
Et bilde av omfanget i denne utarmingsproviktige bygninger. De folka som investerer
sessen ser vi av en norsk undersØkelse fra

Josef Stalin:

1966. UndersOkelsen ble gjort i samband
med innfOringa av folketrygden og omfattet
bildende kunstnere , - dvs. malere, skulptOrer og grafikere. SpOrreskjemaet ble sendt
til medlemmer av UKS, (Unge Kunstneres
Samfunn) og til stemmeberettigede i BKS,
(Bildende Kunstneres Styre).
UndersOkelsen er neppe helt palitelig, (bl.
a. ble den svrt darlig besvart), men resultatene er likevel interessante. 137 bildende kunstnere besvarte spOrreskjemaet. Av
disse 137 hadde 100 i 1964 en inntekt pa under
20 000 kroner og 80 en inntekt pa under 15 000.
40 av de 137 kunstnerne oppga en arsinntekt
i 1964 pa 0-5000 kroner. Inntektsnivaet er
alts svrt lavt.
Videre: Disse inntektene er for dot
meste tjent opp p5 lOnnet arbeid
utenom kunstneryrket, (pa f.eks.
undervisning, Ordsdrift, tilfeldig arbeid.)
Av de 137 hadde hole 64 hatt slikt arbeid i
1964. Disse 64 var stort sett de samme
Hvorfor er det slik at kunstnerne er kommet
som de 57 som hadde inntekter over 15 000.
til kort? Arsakene er Gore: Rekrutteringa
De fleste av de andre ble forsOrget av ekte- til yrket er dels overklassebetont. Viktigere
felle med lonnet ikke-kunstnerisk arbeid.
er dot likevel at sjOlve yrkets karakter gir
grobunn for smaborgerlige og individualBare en minoritet oppga gode eller brukbare
istiske tankemaer. Tanker om "inspirainntekter p6 yrket.
sjonen" , og lignende reaksjonre forestilAv disse resultatene ser vi at de sAkalte
linger rar lett kunstnerne til a tro at kunsten
"frie" kunstnere ikke er dot spor frie longer. "star over" klassekampen eller er upolitisk.
Neer halvparten av de undersOkte var sjOl.
Mange mener derfor at organisert arbeid er
1q5nnsarbeidere av ulike slag. Reston tjente
stort sett minimalt , og ble forsorget av ek- i strid med "kunstens vesen", De tror lett
tefeller som var lonnsarbeidere. Kunstnerne at kunsten bestar av en rekke stralende enkeltmenneskers prestasjoner og ikke er en
er alts5 ikke frie handverkere. Mange er
"gjenspeiling innenfor ideologien av politikarbeidsfolk som bare driver med kunst p5
ken og okonomien i et gitt samfunn",,
fritida.
Disse smaborgerlige tendensene gir seg utslag i at kunstnerne i dag oftest tror at deres
Klassemotsetninger blant kunstnere.
problemer kan loses isolert - at de ikke ser
Monopolkapitalens spekulasjon, med kunst har sammenhengen. De tror at dot er et sporsm61
splittet kunstnerne opp i to grupper: En pri- om "Okt stOnad", "bedre kontakt", eller om
viligert del som i ett o alt er avhengig av
"a vinne ut til folket". Fcprst nar progresog har felles interess
ned borgerskapet,
sive kunstnere Forster at deres situasjon er
og et stort flertall som presses nedover i
et produkt av monopolkapitalens diktatur vil
lOnnsarbeiderklassen. Disse gruppene har
de kunne sette sin interessekamp inn i en
motstridende interesser, de fprste star sam- meningsfylt sammenheng, - inn i arbeidermen med monopolistene, de andre har objek- klassens revolusjonre kamp._
tive felles interesser med arbeiderklassen.
Vi har pâvist at dot har skjedd
kraftig
Under disse forholda
let ikke rart at fler- utarming av norske kunstnere, og at de flestallet av kunstnerne pr,ver a hevde sine inte har objektivt felles interesser med arteresser. ForelOpig har disse utslagene vrt beiderklassen. De objektive berettigelsene
sma og tilfeldige (Stern pA Hovikodden.)
for produksjonen av revolusjorr kunst skulTypisk er det at spiren til effektiv interesse- le dermed ogsa
til stede. M-s n for prokamp blant kunstnerne i fq5rste rekke dreier
duksjonen av revolusjonr kunst
det ikke
seg om svake forsOk pa a rydde opp i kunst- nok med dot: Kunstnerne ma forsta silt
nerens "egne" institusjoner, objektive interessefellesskap med arbeidsbekjempe pampestyret i BKS , men ogsa a
folk, og de ma to arbeiderklassens
reformere Nasjonalgalleriet, HOstutstillinklassestandpunkt.
gen, Kunstakademiet m. m.
Donne bevisstheten vil sikkert og visst vokse
Langsiktig kan ikke dette skje uten at kunst- fram i samband med at kunstnerne winner
nerne skaffer seg en slagkraftig organisasjon erfaringer i sin interessekamp. Derfor er
som kan beskytte deres interesser. Et forsOk oppsvinget i klassernotsetninger:: rnollom
pa dannelse av on "Landsforening av Norske
kunstnerne en god Ling. Progressive
Malere" som skulle ivareta "Norske kunstcrater pa denne fronton b .pr f6 all mulic?
maleres tarv" falt nettopp i fisk. Arsakene
stOtte.
var dels hjelpelOshet hos initiativtakerne,
Som formann Mao sier: "(Dot er wart mat)
dels at den reaksjonre BKS-ledelsen kupa gjOre litteraturen og kunsten til on virkepet tiltaket. FOr eller senere vil imidlertid
lig bestanddel av revolusjonens allmenne
de objektive motsetningene fOre til at intermaskineri, til of mektig redskap for a sveiessekamporganisasjoner blir startet, selv
se sammen folket og fostre det,til of mektig
•om kunstnerne na ligger d5rlig an i forhold
vapen for a s15 fienden og tilintetgjOre ham,
til andre grupper intellektuelle, - f. eks.
og for a hjelpe folket med a bekjempe lienstudentene.
den med hele sitt hjerte og hole sitt sinn."
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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/.

_I.HVA HENDTE I 1969?

I. HVA HENDTE I 1931?
"Do skal alle en gang, men dag en har ikke

Pa borgerskapets filmfestival i den
franske byen Cannes dukket den
svenske filmregissaren Bo Widerberg
i oar opp med en film han hadde kalt
"Adalen 31" .Filmen fikk en pris,og
borgerskapet hyller den som "revolusjonwr" . Men det sier seg selv at hadde
filmen veert revolusjonr,hadde ikke
borgerskapet hyllet den og gitt den noen
pris
Det sier seg selv at filmen ikke blir
revolusjonr av a handle om arbeidernes
kamp.Det avhenger like mye av hvordan
denne kampen blir skildret.

samme betydning i alle tilfelle. Den gammelkinesiske dikteren Hsuma Tsjien har sagt:
"Daden kommer til alle, men noens dad har
andres veier
starre vekt enn
mindre enn en fjr." En dad i kamp for folkets interesser er vektigere enn Tai-fjellet,
men a arbeide for fascister og da for undertrykkernes og utbytternes interesser veier
mindre enn en fjr."
Mao Tsetung
I folkets tjeneste (1944)
VERDENSSITUASJONEN
Etter farste verdenskrig ble de kapitalistiske landene rystet av en krise omkring 1920.
ckende arbeidslcpshet, harde lannskamper,
og Oktoberrevolusjonens eksempel var stikkordene for arbeidernes kamp. Men kapitalistene klarte a ri stormen ay . Arbeidernes
kamp ble pa mange omrader slatt ned stikkordet er den tyske revolusjdnens nederlag. De store monopolene ble enda starre,
hjula begynte a ga rundt, cpkonomien sa ut
til a komme pa Tote, og tidene sa ut til a bli
"lysere".

Sa kom aret 1929, og barskrakket i USA.
Hele den kapitalistiske vestlige akonomi vred
seg i krampetrekninger og "legene" sto makteslase. Krisa spredte seg som ringer i
vannet, arbeidslasheten akte, det kom et
oppsving for den revolusjonwre rarsla. Samtidig viste Sovjetstaten under ledelse av Stalin del sosialistiske systemets overlegenhet,
ved a marsjere fra seier til seier i en industrialisering historien aldri hadde sett maken til.

FILMENS KLASSESTANDPUNKT

Demonstrasjonstoget som ble besk,:e.
gatene osv. , ble hele arbeiderklassen i Halmstad sveiset sammen og forlangte generalstreik. LO-ledelsen saboterte kravet fra medlemmene. Sosialdemokratenes aviser skrev
om "brakmakerne i Halmstad", og at "Det
svenske samfunnet sakner ikke midler i sin
hand til a holde styr pa brakmakerne." Men
kapitalistene fant ut at arbeidene under ledelse av kommunistene sto for samlet og kampvillige, og ga etter.

enilitwret den 14. mai 1931

langt, apnet de milifzere plutselig lid
',sot r enncskemengden. Ildgivningen oppikke far en av musikerne snarradig
ild-opphar-signal. Resultatet var at
rt',.s.idere la badet i sitt eget blod.Fire
av dem var lode. Det var ogsa en ung
arbeiderske,som hadde sett: pa demonstrasjonen fra en villahage i nrheten.
/emonstrasjonstoget stoppet,vendte seg
mot militzerforlegningeni og sang Inter-

Filmens hovedperson er en reformist,
en sosialdemokrat.Han og hans sann er
de eneste av arbeiderne i filmen som
framstilles som gode og fine" - arbeiderne
forcpvrig ,de revolusjonwre arbeidermassene
i Adalen,framstilles som skrikende og
hoiende galninger som laper hit og dit
og .banker opp streikebrytere (det forekom
ikke i Adalen:),de er uvitende og kortsynte og virker som de ikke vet hva det
egentlig dreier seg om. En arbeiderhustru sier :"Bare vi har sape sa vi kan
holde rent,ordner det seg nok".
Og demonstrasjonslederen holder innholdslase taler.
Den som gidder undersake historien
finner fort nok ut at Widerberg gir et
et usant bilde av det som foregikk.
Han stikker arbeiderklassens malbevissthet og solidaritet under stolen ,og han

ADALEN 31
SOSIALDEMOKRATENES SVIK DA

nasjonalen.Demonstrantene tok seg av
Ved cellulosefabrikken i Marmaverken i NMde dade og sarede,og vendte tilbake til
Som et svar pa oppsvinget i den revolusjosingland streiket arbeiderne fral-yasten 1930
nwre rarsla satte storkapitalismen inn
mot storkapitalisten Versteeghs krav om lams- mtestedet de kom fra. Der ble generalf a sc ismen. I are omkring 1930 ble den
senkninger. Streiken rammet ogsa transporten streik proklamert av of nytt maesemate.
revolusjonre arbeiderrarsla druknet i blod
og utlastingen av tremasse fra selskapets lagre.
over hele Europa, og fascistiske styrer kom
OG ETTERPA
Imidlertid fikk Versteegh i vinterens lap solgt
til makta fra Finnland i nord til Bulgaria og
lageret over vanlig pris, og satte inn streikHensikten med skuddene hadde
Hellas i Sar. Planmessig gjerdet storkapbrytere for a fa lastet ut tremassen. I mars
italen Sovjetsamveldet inne bak fascistiske
gjare det man ikke hadde klart i Halm1931 hadde arbeiderne streiket i et halvt ar,
regimer. En ledende skikkelse i denne polistad. skremme arbeiderne til underkastmot en lanns-senkning pa 4 are timen.
tikken var den svenske "fyrstikk-kongen"
else.Blant annet er det et faktum at
I januar 1931 gikk arbeiderne ved Sandvikens
Ivar Kreuger, som ikke bare var den ledende
fylkesmannen
hadde beordret streikecellulosefabrikk i Adalen til streik for a tvin- bryterne sendt tilbake dit de kom fra.
mann i svensk storfinans, men ogsa en av de
ge fram en avgjarelse i Marma-konflikten.
Dette visste politisjefen,som befant seg
ledende i Europeisk kapital. Gjennom sine
monopoler i de baltiske statene kunne han i
Parolen var: "For M -na-arbeidernes se i er:" i Lunde.Hadde han inform ,demonstor utstrekning diktere regjeringenes polistrasjonstoget om dette,vi
hele demFabrikken i Adalen ti-narte cgs& Versteeghtikk, og han dikterte den i fascistisk retning.
onstrsjonen blitt opplast,ettersom den var
konsernet. Men dette konsernet tilharte ikke
rettet mot streikebryterne. Det er ogs5
den Svenske ArbeidsgiverForeningen.L_ikevel
SITUASJONEN I SVERiGE
bestemte SAF seg for a sette inn streikebry- et Fakturri at Den Svenske Arbeidsgiverforeningen var meget lite begeistret
I slutten av 1930 nadde krisa Sverige. Vartere i Adalen. "Hende hva som hende vil,"
for fylkesmannens foranstaltninger.
en 1931 la antallet arbeidslase omkring
sa SAFs administre e ode direktar.
Hensikten med a tilkalle F -ikebryt150 000, for praktisk talt a bli fordoblet aret
erne var ikke a Fa arbeio, jjort,men a
etter. Regner man med familiene, var omprovosere arbeiderne.Hensikten med a
trent 600 000 personer direkte rammet av
tilkalle militaeret var ikke a beskytte
arbeidslasheten i 1931, det aret hendelsene
ADALEN 1931
i Adalen font sted. I tillegg hersket
mat-streikebryternemen
a skremme arbeiderne
12, maidet
begynte
streikebryterne a invadere
l lydighet.
varemangel som et resultat
av
krisa
i land-ti
Adalen. De ble
innkvartert
i Lunde,
ikke langt
Det gikk ikke helt som myndighetene,ha'pet
bruket.
fra cellulosefabrikken. Sosialdemokratene i
Mordene i Adalen gjorde den svenske
ledelsen for de faglige organisasjonene gjorde arbeiderklassen rasende.I Adalen hersket
Regjeringa var sakalt liberal, og - viste det
ingenting, som ventelig kunne vwre, men kom- det generalstreik fram til 26, mai.Overste
seg seinere - direkte kjapt og betalt av Ivar
mu-istene oppfordret til demonstrasjon mot
Kreuger. Den gjorde sjalsagt som monopolmyndighet var den sentrale streikeledelsen.
kapitalen forlangte, effektivt og uten gnisstreikebryterne 13. mai og generalstreik i
Arbeiderne hadde makta. Det hersket ro
ninger.
Adalen.
og orden.Natten mellom 15. og 16.mai
Pant fylkesmannen det klokest a sende
Demonstrasjonen samlet store mengder arOpprnuetret av fascismens frammarsj over
militret hjem oqsa„
beidere, og gikk under parolen "For Marmahele Europa, med den tyske nazismen og den
arbeidernes seier:" inn pa fabrikkomradet
finske lappo-fascismen som forbilder, gikk
Det var farste gang myndighetene hadde
der streikebryterne var opptatt med a laste
arbeidskjpperne til offensiv for a erobre tilsatt inn militzeret mot de svenske arbeidtremasse. Streikebryternc ble jaget fra lasbake sa mye som mulig av det terrenget som
erne.De kom snarl til
tcplassen. Regjeringen og arbeidsgiverforeangre pa det.
den svenske arbeiderrarsla gjennom harde
Allerede kvelden 14.mai sente SKP
ningen svarte med a fortsette provokasjoene.
og omfattende kamper hadde tilegnet seg i
ut parole om streik som protest mot
Hensikten var ikke a bilegge konflikten, men
lapet av ara siden 1. verdenskrigs utbrudd.
a skjerpe den, for a gi arbeiderne en "lekse". mordene. LO-ledelsen og sosialdemokratiet
tVILlet var a odelegge streikevapnet, bryte
holdt seg imidlertid feigt i bakgrunnen som
Samme kveld kom det militzere tropper til
ned fagbevegelsen og arbeiderklassens solide skabbete Judaser de var,og begrenset
Lunde. Militzeravdelingen besto av yrkesmidaritet, og innfare fascismen i Sverige.
litare - myndighetene hadde ikke titstre kkcligseg til parole om dernonstrasjoner.
Som vapen brukte kapitaleierne og deres
tillit til de vereepliktigc, Den var vel bev-aep- Kommunistenes parole om streik vent
regjering sentralt organisert streikebrysterk gjenklang,og omkring 70 000 arbeidnet med maskingevwrcr og handvapen.
ting. Streikebryterorganisasjonene fikk
ere streiket over hele landet,trass i at
navn som "Det nasjonale beskyttelseskorps"
Ikke lenge etter at militzerstyrken var komverken LO's eller det sosialdemokratiske
og "Arbeidets frihet", og de profesjonelle
met til Lunde og streikebryterforlegningen,
partiets ledelser stattet streikeparolen.
streikebryterne ble bev-pnet med myndigvar stedet fullt av forbitrede arbeidere som
Demonstrasjonene fikk en voldsom opphetenes velsignelse.
delte ut flygeblad blant soldatene, ropte paslutning . Bare i Stockholm demonstrerte
roler og sang Internasjonalen. FylkespolitiArbeiderklassen svarte pa fiendens offensiv
sjefen var til stede fora ta imot de militzere. 150000 arbeidere. Fagforeninger og klubber
med omfattende og langvarige streiker, farst
over hele landet sendte telegrammer til
Like etter at de hadde kommet, ble det bei tekstilindustrien og i celluloseindustrien.
regjeringen med kraftige protester,til
Den svenske LO-ledelsen ,som besto av sosi- sluttet a ga til angrep pa folkemassen utenLO med krav om streik pa begravelsesfor. Politisjefen, som var myndighetenes
aldemokratiske Judaser da som na, sa
dagen til de falne,og til Adalen med
representant, gikk utenfor veggen (men ikke
hoderystende pa og pravde a holde igjen der
utenfor gjerdet, der folkemassen befant seg), statte- og sympatierkleeringer.
de kunne. Det fait pa Sveriges KommunistMyndihetene gjorde hva de kunne for
leste opprarsloven og oppfordret massen tre
iske Parti, som dengang holdt de revolusjona sla ned massenes vrede dels gjerinom
ganger
om
a
fjerne
scg,
for
a
ha
formalitewre prinsippene til m arxismen-leninismen i
a la politiet provosere og angripe demontene i orden. Sa gikk de militzere til angrep
hevd, a ta ledelsen i arbeidernes kamp. Parsearsjoner,dels gjennom a la sosialmed
branngranater
og
skuddsalver
(med
lastiet var dannet i 1917, og hadde lenge drasset
uemokratiet gyte olje pa det opprarte
pa en stor gruppe mer eller mindre konjunktu krutt). En del mennesker og et hus fikk
.vet. Men det hjalp bare ikke.
reguleert overbrannskader. Dette var
betonte medlapere. Disse ble skilt av i partiSKP sendte ut parole om streik pa
fall fra militaerets side, og en rein provosprengninger i -21, -24 og -29. Den siste
begravelsesdagen. Parolen vent sa
kasjore. Forbitrelsen blant arbeiderne akte
sprengningen nadde rammet partiet ganske
gjenklang at LO-ledelsen ble nadt til
i hele Adalen. 14. mai ble det holdt protesthardt organisatorisk, og det sto svekket overproklamere 5 minutters-streik midt pa
mate mot streikebryterne.
for kapitalistenes angrep. Til gjengjeld
dagen. loo 000 arbeidere streiket
hadde partiet, tildels som et resultat av krisa, Motet matte holdes utenda•s pa grunn av
begravelsesdagen. 5-minutters-streiken
en voldsom sympati i massene av det svenske
den voldsomme oppslutningen det fikk. Etter
var total. 25000 arbeidere fulgte kistene
folket, og spilte en avgjarende rolle i kampen
motet toget 8000 arbeidere av sted i demoni Adalen til graven.Snart etter begravelmot storkapitalens angrep.
strasjon mot streikebryterforlegningen en
sen matte arbeidskjaperne ga til retrett
De avgjarende slag i denne kampen ble uttimes vei unna, mens en komitd som skulle
og baye av for arbeidernes krav i de
kjempet i 1931 og er intimt knyttet til
ta stilling til sparsmalet om genetalstreik,
konfliktene som hadde startet kampene.
Adalen.
ble igjen. En av komitddeltakerne var Axel
Under ledelse av det marxist-leninistNordstrom, en ung kommunist og en av ariske partiet hadde arbeiderklassen vist
FRA HALMSTAD TIL ADALEN
Seinere
beidernes fremste ledere
sin enestaende proletariske solidaritet og
ble han damt til to og et halvt ars straffarklassesamhold,og ayslart bade sosialDet farste stedet der myndighetene samlet
beid
for
deltakelse
i
demonstrasjonen
dagen
demokrater og kapitalister som papirsine krefter for A kue arbeiderne , var i
far.
tigre.Angrepet var slatt tilbake og klasseHalmstad, der arbeiderne i trelasthandelen
fienden tvunget over pa defensiven.
var gatt til streik mot arbeidskjapernes krav
Militzerstyrken hadde gravet seg ned i skytStorkapitalens plan om et fascistisk
om lanns-senkninger. Gjennom direkte proier fra etrejkebrytertergraver ca.
vokasjoner fra myndighetene , med v-pnede
ten° Da Sverige var knust.
forlegningen,
streikebrytere, politi, piggtradsperringer i
demonstrasjonen med m ,sikkc.;cps i spissen

OG NÄ

kaster skitt pa kommunistene som sto i
spissen for kampen. Han framstiller
sosialdemokratene,som i 1931 spilte sin
skabbete Judasrolle for fullt,som de
virkelige heltene,ansvarlige og menneskelige.
Filmen er sosialdemokratisk,en film som
forrader arbeiderklassen
Streikebryterne,som i 1931 var en gjeng
beveepnete bailer,( mange av dem hadde
hjulpet Mannerheim med a sla ned de
finske arbeiderne i 1918 og skrat av hvor
mange liv de hadde pa samvittigheten,)
hvordan er de framstilt i filmen?
Streikebryterne framstilles som vanlige
hederlige arbeidere: De forsaker j o
bare a forsarge seg:
Widerberg stiller seg belt pa kapitalistenes side. Han forsvarer streikebryterne
bedre enn noen kapitalist har vaget gjore
i Sverige siden 1931 I Hvor stor sympati
han har for klasseforrwderne , kommer
swrlig klart fram i en scene der filmens
hovedperson,sosialdemokraten,forbinder
en streikebryter som arbeiderne har
banket opp,og prayer a kalle arbeider-massene til ro. " De har jo folk som
taler deres sak ved forhandlingsbordet" I I
Og kapitalistene,hvordan ser Widerberg
pa dem ? " Behandler jeg virkelig arbeiderne darlig? " undres filmens kapitalist,
full av bekymring.Han er jo ogsa et
menneske.De tragiske skuddene forferder
han. Han kunne ikke ha Punnet pa noe sant.
Var det likt seg:
Men hva sa med militwrledelsen som
var ansvarlige for skuddene og uten
enhver tvil ma ha kjent til myndighetenes
planer - som ma ha myrdet med kaldt blod
A nei.Widerberg lar dem toe sine hender.
De har ikke noe ansvar,for de er ogsa
gode mennesker med sine bekymringer
og plager.
Vi ser at Bo Widerberg tar klart og
utvetydig klassestandpunkt i filmen. Han
tar standpunkt mot arbeiderne ug deres
refulle kamp. Han tar standpunkt
for myndighetene, for militzeret,kapitalistene og sosialdemokratene. Langt fra a
3ire revolusjonwr,er filmen sosialdemokratisk,det vil si kontrarevolusjonr:
fortsettelse s 14

•

Politiet gar til angrep med sables under

demonstrasjonen pa Norra Bantorget i

Stockholm.

