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LEDFR:Alle avdelinger og hver enkelt
må utvide massearbeidet kraftig!

kamerat

.. )

1.Mai:Riktige paroler for FFF/78-en
viktig faktor i massemobiliseringa
Ungdomskampanja :Hvorfo r går det så tregt med
kampen mot karrakterene?
Brenn karrakterbøkene er ei ven streparole.
Om karakterer
J tyrk linja i skolekampen-reis ei massebevegelse
blant skoleelevene!
Valget i Samfunne t vi se r: Yart iet tar for lett
på .J tudentkampe n
~ rfaringer fra kamp en mot usaklig o ~ psigelse
vær grundig med taktikken i enhetsfronten
18/2-78 :5 ar siden AL (M - 1) bl ei stifta l
1 nnl eg;~ t.1.L to vi Ktige spø r .sm Ll i bonde disku s jonen
~. rn ar~ ·
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Iv1P d dette nurrn ~ret ga r vi pci r; ~TYJe vi t s om I'· over t i l R.n nPrL:1Ver
måned.Neste nr. blir derf or mars.
Til , t e num: ,e ret har dP t kom:"' et bra mer: , nnle ~'"; .r- _" ·-~ "l. rR. ,.;: t e r' ' di. . i sjone n. Det viser at di sku 0 j onen •. e r angt ·'ra er fc:ord ig.
}:ien· ~vi m~::. få flere innlegg pa kampen cot ·yr· .krPtiet . Vi o np ford'rer f olk til å komme med innleg.c:;; på denne \. a panj a til ne ste
nr.1 dette num·ne ret lovet vi ~ i o p n~ umne rLng av B••••ÆrxX.xta•xxx bondeog landarbeid:Erdiskusjonen. J et har vi.::lt seg at r t ·t e i kk e var s å lett .
Partilinja er ikke direkte utfor3a pl flere av dis s e spørsmåla og vi
har kommet til at diskusjonen b r fortse tte enda ei tid før det lage s
ei oppsummering.Ltedaksjonen har der.f'or pålagt en kamerat med bra erfari ng å lage et debatinllegg rar å fare diskusjonen videre på noen
'
av de områdene motsigelsene .Jtår skarpest.Kom med motinnlegg!
\
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2ALLE AVDELINGER OG HVER ENKBLT KAMERAT MÅ UTV IDE MASSEARBEI DE T KR4. FTI G
Kamerater
I det nye året må Ti
og hver enket

av alle krefter prø v e å ve nde et bl a d i p a rti e ts

partikamerats

arbeid blRnt massene.

har vi særlig siste halvår hatt s tor f ramgang i vårt

På ett områdPK

arb ei d blant massene.Det gjelder arbeidet blant d e s om s t å r parti e ts
aller nærmest.Rekrutteringa til partiet siste halvå r h a r vært b r a .
Særlig i 3.kvartal
avslapping i

dette arbeidet.Alt

siste halvår en
resultater i

til

på

rekrutteri ng~

alt er

til p a rtie t

kommer,og en spore til alle a vde linger s om en nå

hull på

denne byllen.

m~~searbeid

det gjelder

over folk

i

betydelig framgang som må være en spore til en da s tø r r e

året som

ikke har fått
Når

var resultatet godt.Det må advares mo t tendenser til

ei

t mer i

bredrlei:skaffe seg ny e kont akte r,vi n n e

kamplinje,få folk til

å gå

mot im periali s men,møn s tre

demonstrRsjoner,verve nye KK-abonnenter og f•l ge opp de vi

ve rv a for

i ix l år sida,så er det ikke

så bra.Det er en viss fr amg a ng , slik s om

valget viste.Men

ei markert vending til de t bedre . Me n d et

det er ikke

fins avdelinger og enkeltkamerater som har tatt skeia i
gjort ei avgjort vending i

e i ann a h a nd og

sitt massearbeid.La partikame r a tene på Il a/

Lilliby stå som et eksempel på kamerater som har greid

& s nu

ut ~i k ling a .

Reaksjonen på plassen prøvde i høst å suspendere 5 progressive fra k l u bb en.
gjennomførte umiddelbart ett mø te f or å l egge opp v å r s l a gpl a n

Kameratene
Flere møter

blei ikke holdt.Deretter gjennomførte de en in ten s iv o g

planmessig kampanje blant massene.De starta med d e mes t fr a mskr edne,og job b a
seg u tover. For

første gang dreiv de

parten av det som

de kalte den

pl a.nmess ig ma s s e a rbeid bl a nt s tor-

mellomliggende tr e djedele n.De t te var

n o e helt nytt.Resultatet av dette blei a t r eaks jonen bl e i

r e g e lrett

knust.Uten et massearbeid av denne type n kunne re aksj onen re t t o g s lett h a
seira.Vårt
Alle

mas~earbeid

var den avgjørenrl e faktorei .

partikamerater må

lære av kameraten e p å

avgjørende beslutning om

Il a /Lil J e by. Ta en

å vende et blad i ma s s earbeidet , gjennomfør

løpende kritikk-sjølkritikk

omkring dette , diskut e r rnetod e r.I kk e ut s ett

en dag med den begrunnelse at det og det må o r dnes først .
Ta beslutningen
Gjør

et

nål

brudd med innarbeida rutine og sek terisme nå L

I artikkelen "Personlig mobilisering er nøkkelen t il f r 'J mga n gen" i
Røde Fane nr. 5, l977legger RV-"lkti vist er i

sine erfaringer.I
anbefale

Fre densbo r g va. lgkr e t s fr CJ.m

denne kretsen oppnådde RV

alle kamerater å

studere denne

4,5%

a v st emmen e.Jeg vil

arti~kele n .
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det~

RIKTIGE PPR OLER FOR FFF /7 8 en viktig faktor

~-~~~~~~9i1~~~~~g§~------ ---------------

sen.De får ikke skikkelig norskopp1ær
ing,mangler bolig,fawiliene må s~litt
es,de utsettes far rasisme, de far de ..
I desernbernurrrneret av IT står det at det er
partikarrerat~1es ansvar at det utvikles riktige dårligste jobtene og utnyttes lØnns-/
ræss1g.
paroler.Derfor må vi ha innstil~inga_at ~ver
parole kan ~e feilaktig; -I vart d1str1kt ~ar Både fremrædarl::eidere og sarrer ®.dertrykkes av det imperialistiske ue:~
endel lag diskutert paroler:e. D=t vi~er seg at
det er temrelig store motslgelser tl} de san ~ norske borgerskapet.I begge tilfelle
er fore!>lått.I dette innlefp::t skc::~ ~~ :t:re~;r:n er det snakk om nasjonal undert.rykkel
se .Jeg :ræner det der± or er ti:fn:!cstere de viktigste motsigelsene som er kommeL
stillende å slå de saJTJæn i ei ;:::c:role
opp.
-og at det særegne 'Jed nasjonal under
A.Kamo mot krigsforberedelsene til de to su~ tryk.'ki.ng på r}ette 'li:?e t kar.s;kje kor-rrær
makte~e USA og Sovjet.
sterkere frem.
Her ser det ut til å ~e ganske stor enhet .
D=t står endel tvil an det virkelig er slik at E .M:mge æner' det er e:-, svakhet å
forståelsen for krigsfaren har Økt-an det ikke ch'oppe den anti-fascistiske parolen.
heller er slix at Beogradkonferransen har styr Særlig i disse tider sn~ Norsk Front
ka "ånden fzm Helsinki"?-Jeg ræner likevel at
er i ferd med å i bli godkjent som
det viktigste er de økte avslØr~e~ av.kr~gs- parti er det viktig å styrke kampen mot
forberedelser,ikke minst fra SoslalliDprlallsræ ny-nazis:ræn.
ns side .Det er li ten tvil om at vårt arbeid
Jeg ræner Parolen: I2~Qy_!}~~;hwr!i~! __
gjennom dette året har styrka far~tåels~n fo~
Norsk Front,må ræd sjØl om det betyr
denne parolen. -Jeg mr en annen mvendmg tll at-t3Tiet-på paroler Øker .
genne parolen :Det må stå: . · .:.~Ml-i§!i.§~~- . 1 _
~·~rmakter Sovjet og USA.Jeg ræner det er fel~
.
-=~~-~-------~
---~ -1~--F · I årets paroleforslag
er det mgen· t
aktlg
a kutte lnperla
lsræn h er·
.
paroler som d1rekte tar opp den sovJe B. UngdoTrEparola. :Slik den er f arma settes un~iske trusselen mot Norge . D=t er kandomræn på sidelinja. Vi mener ungdomræn er ffildt met forslag på parolen:
blant oss~Jeg mener de også forlengst har reisr Avvis Sovjets press mot Svalbard og
kampen.D=rfar foreslår ljeg:
Barentshavet.
§!~!!;_YQgQ2~D§_t~_ITQ!;_Qi§~~~~i!2g
Jeg er enig i at dette er ei viktig
Qg_Y!}Q~~y~g.:.. .
parole og særlig viktig nettopp nå
med de siste Barentshavforhandlin~
C.Kamp mot DNA/LO-ledelsens ...... .
ene.
D=t er kornræt mange invendinger rrot denne paraDet er LO arguræmter rrot parola som hovla .Jeg ræner den har flere svak.h2ter:
edparole:
For det fØrste sier den ikke noe om det groFor det fØrste betyr dette at paroler
veste angrepet: LØnnsnedslaget. Far d~t anctr:e
mot Sovjet får en temmelig dominerende
gir den ideer om at DNAØLO -lede~sen ikk~ tlfhØ- plass blant d~ lo parolene vi nå har.
rer momopolkapitalen og at forlik bare lnngaB
Jeg tror dette kan være entaktisk svaki krisetider. Jeg foreslår parola:
het i forhold til grupper som nettopp
~~~-ITQ!_l-~DD§Q~Q§J__~g~b~Yi§_~QQ2l-2l-~D~§_2g_~~ på dette området er litt vaklende.J~g
1Q:1~9~1.§~§-~.i.§~P21!!!~·
tror derfor den fØrste parolen er tllstrekkelig garanti for at FFF virkelig
D .Ka.rrp mot den nasjonale undertrykkinga av
retter seg mot sosialimperialismen.Jeg
samene og fremmedarb ....
mener dl!rf or de.n fore slåtte parola
Her er det flere motsigelser.Noen hevder at
~ må \ære ei viktig underordna parfreJll!TB:l.arbeiderne ikke er nasj analt undertrykt ole.Det andre arguræntet er at tallet
Andre sier at det er feilaktig å slå disse to
på paroler nå blir vell hØyt , sett i
gruppene samræn i ei parole da.~
forhold til rrå.lsettinga med å skjere
formen for unfiertrykkelse er sa ulik.
ned på antallet.,
Til det fØrste vil jeg si at det ikke ~ ~e Disse to arguræntene gjØr at jeg mener
tvil om at det i dag er en særegen nasJonal
vi her må gjØre en konsesj onem.x ti l en
undertryll:Relse av fremrædarbeiderne .De tilriktig t~akt.
·
l
hØrer ikke-norske nasj?ner ~.sine ~gen
Jeg
oppfo
·
e
karreratar til å
heter.::::: Norge er det g] art ll1llllJ1'B.lt .1. ar at de
diskuterell{
p
standpunkt-kom
skal h.JnLc te'.rare sine nasjonale særegenheter.
med
forslag!
Undertrykkelsen av xar frerrrrædarbeiderne er
f FF -aktivist ·
derfor me~ eru, den VdDlige kJasseundertrykkel-

~~.':'a
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-~UNGDm1SKAMPANJA:
HVORFOR GAR JIT ,p. 'I?LCT MIT KP..MPEN
MOT J<ARRAKT.ERENE ~

---------------------------------Kampen rot karra}, tere:r.e i skolen er el

viktig oppgave i ungdornskampanja .Men
når vi oppsummerer kampanja fraro til nå,
må vi bare slå fast at kamper mot karrakterene er korrmet alt: for kort"".Sk)aldes det
at det har vist seg umulig 2 reise kampen?
Nei~ Virkeligheten er nok heller den at
hverken RU eller partiet har forsØkt å reise
~~D·Jeg tror ~e viktigste
dette er to sa...\er ·
A.At vi ikke greier å argumenetere skikkelig
for kravet.Særlig v~ser det seg at folk rar
problerær J"'"ed Si>Ørsrrålet; f.'•Ja ::;kal \Ti ha LSt
edet? Vi blir lirt t~attc og greier ikke å
oppildne massene .
f3.D3t-andæ-sorr.- jeg ~or sær:ir hindrer oss
er at vi ikke leg,ger er. -t:aktisl< plan for å
reise karnpen.Vi rrå peile ut hvor fienden stå
s.:X svakt og vi :::terk •. V_._ må konsentrere oss
om de o!llr'åder.e rraE sene let te~ lar seg ootilisere på.
I dette innlegget skal jeg ta opp disse to
sakene og prøve å gi noen svar sorr. jeg håper
kan hjelpe oss framover i kampen.

arsakene-til __ _

A. VI KAN IKKE GA :::tv~æ KARRAKTERER UTL\1 A HA
NQ~_f_~~~I1

____________________________ _

Hva svarer vi når folk spØr oss:Men hva skal
vi ha istedet for karrakterer?-Vi m3 jo ha
en eller annen rre-ode for d bestemrre hvem
som skal komme inn på de forskjellige skolene?
Er vi JTDt karrakterer fordi vi er imot
kunnskap? Nei-det var nettopp linja til
4-erbanden . Vi er for mye kunnskap. Er vi JTDt karrakterer fordi vi på den rråten
skaper nok skoleplasser og slipper en eller
annen form for utplw. king? Nei -rnder kapi talisrren vil det aldri bli bygd skoler etter
folkets behov.Det vil alltid ~ noen som
ikke får den utdanninga de Ønsker.
Vi er mot karra~terer fordi borgerskapet
bruker dette midlet som trolig det viktigste
undertrykkelsesredskapet i skolen i dag.
I all utdanning over grunnsklolen innfØres
karrakterer på stadig flerer o!llr'åder. Tallet
på prØver Økre.SpØrsmålet om karrakterer er
det som opptar' storparten av skoleelevene
dag etter dag gj ennorr: he le året . Karrakterene
framhever pugg,usjØl~tendi~;et og streberi.
Det hindrer sarrarbeid og evnen til på sjØlst
endig vis lØse vanskelige spørsmål.Karrakter
presset skaper r.erver,vinnere-tapere,det bestemrær framtida for t:!._ tt:SArcr av ungdomrrer.

Må vi ha noe istedeT'! Ja sjØlsagt. Vi rrå
ha rrer gruppearbeid og sarrarbeid i
skolen.Vi m3 ha et pensum som oppfordrer til sjØlstendighet.~ Vi
rrå ha rrer praksis slik at ikke teori
og praksis skilles. -Dette er i mgdommens og folkets interesser.Det er
slik vi må stille det.

En parallell:Kampen mot prestasjons1~DD_Qg_~!1~1~1§~-f~~-~Q~1g§gi~~D~~

For å splitte arbeidsfolk og Øke utbytti
nga prØver arbeidsgiverne å presse
igjennom lØnnssystemer som splitter
folket og Øker derese kontroll . Slik .
virker akkordlØr~a.Samrre frnksjon hai
også systemet med attester og uttale}ser
Hva er vår linje her:Vi går inn for fast
lØnn. Vi går inn for sluttattester uten
annen karrakteristikk av folk enn at de
har gjort det og det arbeide t i så og
så lang tid.
Det skaper sjØlsagt problemer for arbeid
kjØperne når de IDdarx skal plukke ut de
beste folka.De ville gjerne hatt peiling
på om folka var harde til å jobbe og
oppnådde gode akkorder.De ville sikkert
også gjerne hatt attester med uttalelser
om "god oppfØrsel", lijalitet,lite
skoft,samarbeidsvillig etc.
Dette splittelsessystemet har arbeidsfolk kjempa i mot i egen interesse.
SjØlsagt har det ikke fjerna mangelen på
arbeidsplasser og arbeidslØshet.Det har
heller ikke fjerna borgernes muligh~ter
til å skaffe slike opplysninger .
~n det har bli tt_y§D§!~!f1ggrg_for dem å
skaffe opplysninger om "lojalitet" .Det
har blitt ~~§~~11g@~~ for dem å KFXitæspli tee folket.
Slik må vi også se på kampen mot karrakterene:Vi fjerner ikke all faenskap ved
å fjerne karrakterene,men vi fjerner endel av det! Vi fjerner de ~§!~ utvekst
ene~

Så rrå vi passe på at når utvelginga til

forskjellige skoler gjØres-skal det ikke
tas politi ske hensyn.Trolig er det også
riktig ~ elevorganisasjonene å ta hensy
til nansenitet"-alder-, til hvor folk kom
mer fra,f .eks at distriktet får særlige
muligheter,at det tas hensyn til praksis
etc .Det er muligens rett av elevorgancbsasjonene å kjempe for å overvåke utplukkinga for å hindre korrupsjon og politissiling .Dette bare som en ide.
Samtidig rred dette må vi kjeippe for kraf
tig øking av utdanningskapasi te teten i
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distri}tene,kraft:i..g y:.king av kapasiteten p
Muntlig eksamen er otte ein rein parudi.
Se.nsore."1es lune ,flaks ,nerver etc. spiller
på yrkesskolene.Styrkinga av praksisen på
yrkesskolene. Kraftig Øking av:xN.e:Dmrx utdann
en stØrre rolle her enn under noen form for
ingskapasiteten i helsesektoren,~
eksamen .Pratmakere har en fordel-folk som
utdarming av flere lærere slik at elevtallet har vondt for å "r>enne med kjeften " har ei
kan skjær'es ned rred T'linst30% etc.
star ulempe .
Alt i alt betyr dette kanskEjEj at vi J'I"å sloss Mot dette systemet ka~ det drives underfor :::o. ooo flere gyrmas~sser
skfiiftskanpanj er, allrlB11TarrØter, klasse I o. oco flere 'jl'kess~oleplasser
vedtak, boikottaksjoner etc.
5000 flere 1ærerskoleplasser
IO .ooo flere rredesinerplasser ,sjukepleie, Mæl2_æg::L)Jfgr~~§Q!§_I!['Q:'::'~.!
hjelpepleie etc.
Dette grove talleksempelet viser at vi ~
ufort~redte prØver er e~ redskap for vlsse
reise J<-.arrpen for :kraftig <;Z)king av utdannings- lærere til 2 sikce "'eg f'_,~.ll lydigl-,et og
kapasiteten r.a Ol11rc:.i'Jer som borgerskapet i dag di.:;ir'i'·t.:::j0lsdgt ,~cir s:ike rrØveJ: lite
skjær'er ned ~v pro.L.1.tnensyn.Ienne kampen
gruru:lag for å si nce on 1-Jva"folk kan.
svarel ~..:. ~a!lf.C. som arteiderklassen føre:..."
P~~r~redt~ Pr:'ØV8r f , .. c..~" Plev~e rettenæ:
for iler c &>l:eJ..J_,p::...J.s:::er ,liDt rasjona.liseringe t~.l '- st'esldlasere ~;t:g -:tV og t ::..,-ril å
og nedleggirgt.r.>i:.... J den 1e '.lttygginga o.v skc..._e-gJ~;'e nce d.L".f'•;t en; ~e'k 'Pr er. :0;eld etc.
·;esenet vi~ '~g~c'l. ,•aræterene nniste sin betvd- U.)J..J,OTt av ufcrberedt:e rntver er et tilta}
.
r. '
.
('or: rr ",,.., ae ' "r-~~c
,. ,(ar, ra
ro
'
•
o
nmg.u::: t.[ ~ 1:tJ_·€t~ lnc.eresse at alle :tål- Il!~ . :culc.
c,~cr e!'l!'let pa.
en ti2.t.ceu.s ;t ~ ~c Je t.:t :u.nning~
'.".!-..
·Æ. + 1'' lrra.Kte:n:!e l• &_/IT. , re::.igior. ,f c_;,g a V
D?t er de t:t.. , ro1
.1. ;tedet!
b-9~!§~§_:i~i-gb§:L§!~.!----------------C'

B. VI ~1 .JJGER Dl TAld
KAMPLJ'J.

l'

I lAN FJR A

l{GL).

----------------------------------------

Karrpen rrc;+ i<a:cra -tt:-rene <an ·\].P f~res~ a\
noen i'.e~c.er aldr.~·. Vi oo gradvis greie C. treke med oss rr.aseene av elever og foreldre.
Hva trepg...:;?SjØlsagt rær propaganda,rrer :,p _
lysning,Trf'r dic''llSjor J1=n dette er ikke
strel<J::el~g. I dag er det ikke fØrst og frerrst
her Vl !TB sette inn ~æ: stØtet .RØd Ungdom
har gjennom RG og i egne hefter nådd endel ut
på skolene ræd si linje. Stadig flere er i
prinsippet enige,men ser vansR:elig at nce kan
gjØres .Let er vår oppgave å gå i spissenå vise at noe kan gjØres~
. .
.
LinJa ned boikott eksamen og brenn karakter-

til-

\ar. det 1.eJ1.kes nce re-er urettferdig enn
J<.a.ra.\. ærer i gym. r.år gymrren dr i ve s slik
rrange idrettsfantorrer av ncen lc::rere
.lriver rlet?Of:tÆxr!NY~ Gyrrrt:i:ene blir
o+'
.:E: l"P ..:.ne o +errorer. for ma..r1ge e::..ever.
;.) o
·a samme mate er karrakt:erer ·~·kristendo; .. en v-it~ n;...r rrange eleve..r ikke er relig.:_,tse 0g "fromffle'' s1il<- kir'~as menn vil
;,~ derr ·
o
,
Pa særme mate kan det .Lett reise~· kamp
mot J;arr~terer i fag hvor det er bare
en tlffie l uka og syØ.rt te
sum.
Jeg tror rrotstanden mot
i fag
av. denne typerm er særlig stor :
et fag
Fels kampen mot karakterer her.
og start agitasjonen~

~~§~§-~9Q-~~§-~j~~§§_§Q@_~i-_§~-1~j§~

l<ampen mol: karakterer nå reises fra
gymnas,yrkesskolen og
DenBe parola krever ei:' karrq:lnivå som ligger
hØlere
utdannlng.Nå
er tida inne til aksjoner.
over det som er mulig å mobilisere på de n
Om
2
J'I"åneder
er
det
påsketemtamen.Still
fleste plasser i dag.A vente til vi kan brenne karakterb<;Z)ker fØr vi gjØr nce ,kan bety at oppgaven å gjennomfØre aksjoner til den tida.
Tida fra påsketentamen til årseksarr,en 11'6
vi ikke gjØr noe i det hele tatt.
bli en periode rred :kraftig opptarpping av
1'12n , dersom det ±i.'1J1es klasser , grupper av
karrq:lerm
rrot karrakterene '.
elever som tar initiativet til bokbål,vil det
te være et framskredent eksempel.
Elev i
FØr vi kommer så langt som til bokbålet må
"livets skole ".
karrq:len de fleste plasser trappes opp gjennom aksjoner på et lavere nivå .Hva betyr det?
PS~ Det er komæt kri tikk til redakHer er noer. ideer +il sl:iJ<e aksjoner:
sjonen på at en del fakta i dette innle
~~-~!_æYD!1i-g_§~§~·
e get er tvilsomæ-da spesielt for ungdom
Til og ræd NGS-Norges Gymnasiastsamband-har
skolen.Noen på~tår at tallet på eksarrr
et ved+d'k crr å gå lirot rruntlig eksaræn.
ener
ille Øker her. Videre er det fØrst
Dette ]"!',,vet er det- viJ<tig å f<fl ge 0pp
og fremst TTBngel pa la;:rersti: linger, ikke
uncier r-ien skolepcl; ti ">ke uka soJr sl<..aJ være
laYere. 'Ji rrå 0f"Så cJ<i~ lt.. ,,år+ "sarrBrbeid
r~ gyr~ ,c~ •• f' fq'rs' 1' o r, brt.ar
un~dorrsskolen.til
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"L.:_· cC:.r ticlle~·o..r-.: VOr.;; eill aldi V f orsvarar av :p artiet Si
..;ale l··_l.O i l~ara};:tarSI)Ors· .c.J.let. I U.is::usjunar har e~ S:1. _;t es er
.!Q.r_ ]:ara1:terur i uncl:.c· .ssl::ulen i:..:;,til l:lassa!.10 vert unC:.~r 20
eievar slik at sla,_l,;;ti mne il~J~j 13 vert ·ue~~r e rot o._; br <k . ....;li l;:
i1ar p2,l~·i::'.l.il~a se:tt ut i 2.i ve:t vorte ei t forsvar av C.. en pisl:en · .o t
1 ~t"'rar nr·
"'l.,.
. . sr,
'-ar~
e'·s·~··
~-l er •
.,, __ llar se·t·'V·
<.: .. l.t..\..
~ .J...l "'"
..i....i ._).._
U....c
U..:-~\,jJ.
J..Jt_.,
e -l ev~·
spurs·": ... l~::rc subj e~:ti vt ut fra lCJraren sin synssta~, il~: j e fr t
de i unclertryl:te el eva:;. te si siclu. J~e er sa:..: el i el en :zyt.: partili:na s o
tGl:: prinsipielt still in._; ..JQ.."t karalcterar av cli karc..kt ~ rsyste: .at
er ein d..;l av dE-t kap i tc.listiske sy ste· .et, ~in el..., l a..v bor ··: arsk apet
sin unc0r~ J.J:lL::_s-"-QJ:It:J.:i,.s- .e for å ha11Cilleve .l i !{tatur e t sitt.
V

......

'-"o_J

·-

'

se. .stunG.es .. el: :;_:>arolen 11 Ve:: ~ de el karakterar 0;3 eksa:Jen"
:ein.c:c. G-.J vi ~,:, lla : ie2. "F'1rr0 elevar i l:var klasse - _:_~Jcs. 20 elevar
He;L.

pr.klasse i barne- O~ Ull._;C:0.i.BS:.ulel1 11 OC par.:;len"Frivilju.::_: 3. ce S.
klasse".
I Liste n:(o::.:-.Ul!isten" har G:;.,: s1:rive: 11 Parolen "Drenn l~arakterboke:nen uttryJcter lletto:p~, veien å 3u 11 • C::; i Rode Garde 10/77 er
parolen lu.:..St fra:_ so _ ein a.ksjonsparole frå :laucl Un..;clc : si si C. t: .
Ee :;_winer at cl-.:t er eiL venstrefeil å hive ut ein sli1~ paro letil
skul euncclu .:e:u pf. ei tiJ cll lwrkj e nu eller :)artiet er konsolidert
på <len rzye lL . .n i ';:araJ~terspors:.:a.J.t;;t ur:; pa ei ti2. 2.5, C:e1:ne n~ e l ina
ik je er koyrt ut c_; Jiskuturt ~ed ·:assane. 1Tår vi ei11 :_SOUC i H::)et
aV ka. :palljen har fatt ut karaJcterp .~li tik:.-.:11 var O~ VU::L1:-'.~G e±t1 $ 1
s l~uleuHt;clo. L for han 1 tyl:l:j er ec:; C. et vill0 rett :: Vll.r2t;;rJ eL1 sl i le
a.ksj onspurvle, :en no 0J." cl~:;:t [1, le~_,e sec lJ~ ei t ni v :.i i ::ass ane s e_.
ee; ik;:j u trur er til stal:. es for vi l~ar a.rteid.cl ein ~o 2 :.:el .
Lars.
Dett~
~

innlegg:t falt ved :n feil ut fra forrige nr . Svar på innlegget
kom ogsa da. -Red. CGJelder innlegget under .

.Fil.NES DET ING::,I~ REVOLUSJON1i:\.
UNGDOf-ISPOLITIKI{ ?

På ei rekke områder, bl. a . for
soldatene, g ymnasene, et s t ed å være kampen o, for studentene har v i ette r
I TF for oktober og andre steder
min mening kommet langt al le r ede i
står det uttrykt at hovedmålsetninå utvikle ei revolusj onær linje.
ga for ungdomskampanja, er å utvikSUF (m-l) og Rød Ungdom har i l øpet
le en revolusjon~r un~domspolitikk.
av tida gitt ut egne h e f ter mht.
Metodene som blir lansert, er person- disse gruppene.
lige undersøkelse r og mobiliser ing
De t finnes m.a.o. en g o d d el mateav ungdommen til kamp. I tillegg
riale fra ungdommens kamp d e siste
skal partiet studere klassikerteksåra . Der som vi ikke stude r er disse
t e r om ungdommen.
kamperi'aringene, vil vi f amle i blinMen det er utelatt ~n meget viktig
de og få dårlige resultater. Vi
sak: VI HAR OVEH TI A..:S lLFA.LGNG I
stiller ikke på bar b ..:.kke, oppgaven
ti..LVOLU ~-JJ';NÆ...~T fL.-qBBID ELAHT UNGDOI'l.
er ikke autforme en hel t "ny" ungFra denne periode n finnes ei rekke
domspoli~ikk. Vi_må bygge vi~ere på
fr~mskredne eksempler ffa byer, mili- d~ erfar1~gene Vl har, og sl1k
tærleire, gymnas osv. svakheten er
v1dereu~v7kle den revolusj onære ungden at disse framskredne erfaringene domspol1t1kken.
ikke finnes zm samla i oppsummert
Det er det som er oppgava
form, tilgjengelig for oss som nå
skal drive kampanja.
ENOK. '
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HVORFOR GÅR DNA IMOT KAPJLKTERER?

KARAKTERER I SKOLEN .

Avdel inga vår har dis ku tert ka r aktere r i
skolen . Vi er enige om a t ka r akterene er
et vikt ig middel til å ho lde elevene nede,
men det kan i kke være de t vik t i gs t e middelet . - Hvo rfor gikk DNA inn for å fj e rne
kar akterne i barne skolen? Var det pr e ss
fra grunnplanet e l l er trengte de kor t og
godt ikke ka rakterene lenger? Jeg tr or de t
siste er tilf elle. Det må bety at DNA ønsker
andre vurde r ingsf ormer som t j ene r dem bedre.
Et vurderi ngsskjema med r ubrikk fo r kon s entrasj on, fl id, s elvs t endighet og gud ve t hv a ,
eller et skussmå l kan fortelle mye mer om
eleven enn e n mg, g , ng. Kanskje DNA nå er
mer intere ss ert i andre sider ve d e lev ene
enn den re nt fa g l ige styrken?

I disku sj onen om karaktere ne skal bort
vil mange lærer e rent umiddel bart ha
mo t sigelser t i l dette. Hvordan blir
lærernes a r beidssi tuas jon dersom en
ikke har karakte rene å holde elevene 1
tømme med ? Disipli nproblemene, som allerede e r store og øke nåe , vil i en karakterfri skole bli end a større. Dette
skyldes at det borg erlige pensume t e r så
dårlig . Jeg tror a t nå r en ikke kan disipl i nere elevene med karaktere ne, kan vi
risikere at elevene uteblir fra time ne,
og dette kan lett før e til at hele skole~
systemet bryter sammen. Hvordan vil vi
st il le oss i en s lik situasjon? Hva med
hensynet t i l all e de elevene som vil
oppleve denne overgangen mellom karaktersko le og karakte rf r i sko le?

Jeg mener det er rett og viktig å gå imot
karakte rer i sko l~Samtidig må vi understreke at vi er i mo t enhver form for vurdering . Det vi v il ha er skikkelig veiledning underveis, - inge n siling!
Jeg oppfordrer andr e t il å komme med
synspunk ter på hvorfor DNA går imot karakterer (alt tyder jo nå på at de går inn for
å fje rne ka r aktere ne ogs å 1 ungdomsskolen ! ).
Ra.

Reint praktis k har jeg som lærer erfart
at de fles t e elevene i grunnskolen vil
ha sit t arbeid vurdert i fo rm av karakterer. Det t e pro blemet kan sjølsagt
overvinnes gjennom diskusjoner.
Til slut t: Hvorfor bør vi kjempe f or å
få vekk karakterene i det kapitalisti ske
u tdanni ngssystemet, mens man går inn for
kara k terer i sosialistis ke land, som
f. eks. Kina ?
En usikker lærer.

STYRK LINJA I SKOL.E.K,AM"-tN - RE IS EI Ml\SSEBEVEGELSE BlftNT
SKOLEELEVENE ~

l. Rø d Ungdom har kjørt fram ei linje for
skolekampen. Partiet har stilt oppgaven å
styrke og å utv i kl e den rev. ungdomspoli tikken. Skoleungdornrne n er en viktig del av
ungd ommen og derfor bør partikameratene
kaste seg aktiv t ut i diskusjonen for å styrke
den revo lusjonær e skolepolitikken. Mange
kamerater mener de ikke har forutsetni ng f or
å bid ra, men v i er pa rtikader, v i er m-l'ere
og vi har erfaring fra kl a ssekampen , og vi
har mul igheter for å diskute r e og undersøke
skoleelevenes forho l d .
2. Rød Ungdom har s tilt parolen "vekk me d
kar akte rene " som den viktigste aksjonsparo la
framover . Je g er e ni g i RU-3nalysen
hvi lken
tall-kar akte rene spiller, nemlig at de er

kjernen i all undertrykkelse i skolen.
Karakterene tilfredsstille r kapita lens
behov for å forme og å velge arbei dskraft.
Karakterene blir brukt som pisk for å få
elevene til å arbeide hardest mulig osv.
Mang e mener parola er gæli å skill e som
aksjonsparole fordi mange (de fleste?)
elever i dag ikke er enig i at karakterene
ska l ve kk . De t t e mener jeg er et opportunist i sk s t andpunkt.
Jeg mener det er ri kti g å skille som aks j ons parole . Li ke dan som vi ski ller gratis
dagh jem som ak sjo nsp a role . Men, jeg mener
RU' s lin j e er firkan ta .
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Forts ....... .

-~
Forts. STYRK LINJA I SKOLEKAMPEN ....
F.eks . I høst, når gymanasiastene begynte
semesteret, måtte de betale 800-900 kr. i
sko l ebøker. Dette er et stort utlegg og mange
mente noe burde gjøres. RU tok ikke opp denne
s aken, men kjørte ensidig på karakterparolene.
MAO har en bra artikkel som heter "Sørg for
massenes velferd". Kampen mot karakterene er
den sentrale oppgaven i skolekampen, men vi
skal lære av Mao's artikkel, sørg for massenes velferd, s. 38 i Mao's hvite. Det Mao
sier og som jeg er enig i er at for å løse
den sentrale oppgaven må vi ta utgangspunkt
i de nære sakene for elevene. Vi kan ikke
presse politikken nedover hodet på dem.
Husflidelevenes kamp mot karakterer i norsk
er et godt eksempel. Ungdomskoleelevenes
bålbrenning av kristendomsbøker i 1969 er
et annet godt eks. Disse aksjonene tar utgangspunkt i det nære, men er en del av
kampen mot karakterer.
3. Mange er usikker på om parola er rett å
skille fordi de er usikre på hva skal vi
stille i steden. Borgerskapets linje er å
skjerpe kveletaket på elevene om karakterene
blir tatt bort, gjennom Økt adgang for arbeidskjøperne til å granske i elevenes skolefortid osv.
Det ønsker vi sjølsagt ikke, vi ønsker at
utdanninga): at eleven lærer noe og hva de
lærer må bli hovedsida?? (Dette med hva vi
vil har jeg lite på). Derfor, om vi vinner
seier i karakterkampen, må vi være budd på
å forsvare os3 fortsatt.
4. I 1970-71 kom det ut et hefte fra SUF
(m-1) som het "skoleungdommen og den sosialistiske revolusjonen". Der står det: "Monopolkap. krav om heving av allmenutdanninga
kommer automatisk i konflikt med monopolkap.
grunnleggende krav, nemlig loven om en stadig
maximering av profitten". Videre: "det viktigste i monopo1kap. skolepolitikk i dag er å
presse utgiftene i utdanningsverket ned,
samtidig som behovet for kvalifisert arbeidskraft i tilstrekkelige mengder tilfredsstilles" .
Dette resulterte i rasjonalisering i form av
Gjelsvik og Steenkomiteer, i form av normerte
prøver, flere elever pr. lærer osv. Jeg lurer
på hvordan denne motsigelsen står i dag, og
om det får konsekvenser for ana1ysa til RU?

5. Skolen er en del av staten - den borgerlige staten. Nå r vi stiller vekk med '
karakterene som aksjons pa role, mener jeg
vi skyter kapitalens skole midt i hjertet.
Det er bra. Men, jeg mene r at om vi sprer
illusjoner om at skolesy s temet under
kapitalismen blir en b ra institusjæn før
elevene, sprer vi illu s j one r om den borgerlige staten og det er re f o rmisme!
Jeg mener at RU i sinprop. må ta alvorlig
på å vise hvem staten tj~ner i dag og gi
elevene bevis om at bare unde r s osialismen
vil skolen tjene elevene. På dette felt
synes jeg RU er svak i dag.
RU har i RG (på forsida) sagt a t vi i~ke
trenger karakterer, fag v i ikke direkte
har bruk for. Dette mener jeg er ei fei1~.
aktig linje. Vi er ikke imo t å lære biologi eller annet sjøl om v i blir kassadamer e.l. Tvert imot, de t e r i arbeiderklassens .interesser at a lmennivået er
høyt.
Vi er imot karakterene fo rdi de er kap.
viktigste redskap i under trykkinga 1
skolen.
STYRK LINJA I SKOLE KAMPEN,
REIS EI MASSEBEGELSE BLANT
ELEVENE!

ROSA -

(NB! Til Rosa og all e dere a ndre som
skriver konsept med blyant på den mest
slurvate og jævlige måte , ( has tve rk? )
vær så snille å tenk på de som s kal
renskrive etter deg, husk det s kal
skrives på maskin også , ofte ha r man
sjØl sittet en hel dag å jobbet ogs å
skal en skrive avis på kvelden .
Resultatet kan bli dårlig med å få
med alt og få det riktig , tenk på
kameratenes vel~erd også ! ) bØ
f
Kamera~s~1g
nn ra
"Maskin-renskriver en".
Rosa ditt var det værste jeg har fått
noen gang, merk deg det !!!!
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·-?VALGET I SArtfUNNET VI SER:
PARTIET TAR FOR LETT PA STlJDENTKAiv'ÆN
l direktive t til alle avd. (okt. rutina)
heter det at valget i stud.samf. er en
viktig del av ungdomskampanja.
Resu ltatet kjenner vi i dag: tilbakegang
med 100 stemmer fra i fjor, ca. 450 i
første omgang, ca. 100 fler i andre omg.
Vi er fort satt nest størst isamfunnet, men
ligger bare ca. 100 stemmer foran Sos.
Front (st agnasjon) og Grønt Gras (framgang).
Alternat iv (TKSF) hacde dobbelt så
stemmer som RF.
Hvordan skal vi måle dette resultatet?
Det er klart at de åpent borgerlige
grupperingene er på relativt frammaesj ~ .
studentmas sen, sjøl om de 1. kk e tØr ao stao \ '
fram med en åpent reaksjonære politikk og
isteden frir til studentene med et "radikalt"
møteprogram. Vi har en markert tilbakegang.
Samtidig vet vi at det er stor bevegelse
blant studen tene. Kampen mot st.m. 13, mot
lukking, mot disiplinærlova og aksjonene
mot de elendige studieforholda på Lade,
likefullt de anti-sionistiske aksjonene
viser at studentene lett lar seg mobilisere
mot under trykking og forverring av leveforholda, arbeid s/studie-forholda.

for RF's politikk, og hvor ble det av avsløringa av Sos.front og TKSF? Hvorfor ble
ikke den utmerka hvitboka om TKSF brukt
aktivt. Isteden fikk vi høre masse alment
prat om "råtten politikk" og utslitte
"plater" fra i fjor.
Vi må rett og slett se i øynene at vi mangle ·
gode agitatorer og innrømme at borger~e har
langt bedre talerør (som t.ek s. Torge1r
a, Grønt Gras). Men slike agitatorer fa. •·· r ikke ned fra himmelen . De må fostres/
s " leres.
Når vi over jul tar fatt på oppgaven med å
gJenerobre styreposisjone~ i s~mf., må ~åde
part iet og NKS/RF jobbe malbev1ss t for a
nå dette målet helt fra starten av semesteret og ikke vente med en hektisk innspurt.
'
Ei viktig
korrigering bør de ssuten være ao
velge et kandidatstyre så tidlig som mulig
å "hive" det aktivt ut i kampen, opp på
talerstolen, og gjennom metoden med kri7ikk
og sjølkritikk . Fostre nye og sterke agltatorer i studentmassen. Agitatorer som partiet senere vil kunne få stor glede av.
FRAM FOR RF SEIER, VÅREN 1978

Hva er så årsaken til tilbakegangen?
Det nytter sjølsagt ikke å skylde på "uka"
eller "tradisjone lt" konservativt høstsemester. Heller ikke nytter det for partiet
å sett e seg på ·~ pØye hest og skylde på
elendig arbeid/;~~iQi ~efing ~NKS/RF. I år
har partiet t... a~· .". j t arbe1cet blant ungdoms- og s tuden " sene som hovedoppgave
og særegent hos'. ~ .stilt valget som en
målestokk for a
i.det. På meg :v.ifker det
som partie t bare ar stilt paro~~~m RFseier i samf. , og aldri jobba me det som
målsetting. Dette synet ser ut
å ha
prega NKS/RF også .
Dessuten ser NKS/RF ut til å s
sekteriske fei l forts~t t. De når i
ti~.·~·'t· ·.
nye studentgrupper1nger. Hvor er studenten~··
fra Lade som aktivt har jobba med aksjonene
på lærerhøgskolen ?, hva~ er studenten p~ .
NTH som skriver under pa oppropet mot d1S1plinær lova? Det er et faretruende tegn når
partie t "mobilis erer" store deler av RF sine
stemmer.
Valgmøtet

(gen~

æ fors~linga) er ikke bare

qgså en politisk

"t en elendig
\r.'. ri· a

ø ~e . JUl'

agite~te

dårlig
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-!0ERFARINGER FRA KAMFfN f'DT USAKELIG OPPSIGELSE - VÆR GRUNDIG rfD TAKTIKKEN I

ENHETSFRONTEN

Seint i høst ble tre arbeidere usakelig oppsagt fra arb.plassen sin. Det var tømrere,
i bygg og anlegg på landsbygda. Oppsigelsesgrunnen var formelt at de jobba for sakte.
De tre var nye i firma, og hadde forholdsvis
kort praksis i faget, noe firmaledelsen var
klar over.
Den egentlige oppsigelsesgrunnen var at de
tre hadde fagorganisert seg og krevde de
godtg jørelser de hadde krav på ifølge overenskomsten (reisegodtgjørelse), og at de
agiterte for at resten av arbeiderne skulle
gjøre det samme. Den usakelige opps. ble
slått tilbake. Det var en stor politisk
seier, fordi det var første gang kamplinja
ble reist, på et sted der arb.folk altfor
lenge har latt seg trakassere, og ikke trudd
at det har nytta å reise seg til kamp for å
forsvare interessene sine. Altfor mange steder har ikke politiske opps. blitt slått
tilbake. Tvert imot har bedr.ledelse og
arbeideraristokrater lykkes i "ugraslukinga".
Lærdommene fra velykka aksjoner er det
viktig å spre, slik at vi bedre kan møte
slike angrep i framtida. Forholda som gjorde
at vi slo tilbake aksjonen var at vi hadde
en korrekt politisk linje som tok utgangspunkt i massenes nivå og favna breiest mulig.
Dernest at vi hadde partiet i ryggen og at
de oppsagte sto enhetlig utad hele tida.
Arb.kameratene visste at det var en rettferdig kamp vi førte. De ville støtte oss
dersom vi tok utgangspunkt i dems pol. nivå,
at de ikkehadde kamperfaring, og at det
først og fremst gjalt en solidaritetsaksjon
fra deres side. Hadde vi straks opps. ble
kjent foreslått full streik, hadde aksjonen
mislykkes.

Opps. var et angrep på alle. Den åpna for
at firma kunne tvinge gjennom lønnsnedslag
ved hjelp av trussler om oppsigelse. Dette
var noe vi måtte diskutere grundig, og få
dem konsolidert på. Gjennom disk. på tomanns hånd i femminutta og i spisepausa.
Eldre arb. med tillit blant de andre, var
det spesielt viktig å ta seg god tid. Be
var ofte trege og prøvde å vri seg unna,
men innerst inne visste de at det var en
rettferdig kamp de førte·, gjennom tålmodige disk. hvor vi la vekt på å avsløre
firmaledelsen og vise hva sånne opps. kunne
føre til, fikk vi smidd en enhet som firmaledelsen aldri greide å bryte.
Hver kveld hadde vi grundige opps., og
javnlig hadde vi disk. med partiet. På
denne måten la vi opp taktikken for kampen.
Vi fikk korrigert feil og styrka oss pol.
De oppsagte sto hele tida enhetlig utad.
Disk. vi hadde hatt med arb.kameratene på
jobben ble opps., og vi undersøkte om vi
hadde styrka enheten. På grunnlag av
dette la vi opp taktikk til dagen etter. 1g
Partiet var den pol. ledelsen. Det trakk e
1
opp linjene i kampen; at vi måtte stå
enhetlig, være tålmodig og få en bredest
enhetsfront som mulig.
Den lokale fagfor. og forbundet så seg
nødt til å støtte oss, for ikke å avsløre
seg helt. De støtta oss på forh.møte med
bedr.ledelsen. Med full stØtte fra arb. plassen og forbundets "hjelp" var bedr.
ledelsen nødt til å trekke opps. tilbake! 0
1d

kristian & jessen

n

Gjennom flere diskusjoner blant arb.kameratene, ble vi enige om å sende et protestbrev som var enstemmig. På den måten ville
ingen "stikke seg ut", samtidig viste det et
enhetlig krav om at opps. skulle trekkes
tilbake. Samtidig ble vi også enig om å
kontakte den lokale fagforeninga og forbundet.

'

!

l.
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5ÅR SIDEN .AI:P ( m-1) BLE:;: .Srr'Il"TA

) A::-s-dag en til AKP (m-1), 18/2 78
Pa rtiet e r arbeid e r : ~ l". c.:en s
vi feir e ~e d et sto rt fes t fort r op-n og r e d s~ :ap -, : · : v.n d e r
mø t e !
prol e tcr i <,t e t s diJ ~t ;_ ___, ~ <:'"1...'1
f ol 1cc t c ··'""J:i.1·;~ f·L:ll f i . . . _- -~ .
~ , vord an s~:J.2. vi fe i r e dPn dagen .
'
1"SS c"' ne .. ,.?, O '"'PI
~ ..., tt "
,-.. rr
(\ -_,., l)
!!
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Sei e r e n følger (tC . .__ sJ::i l12.r ur.gd omr·t e n
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:J ;s :..~L ·sd ~::1so r gan
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~.
,
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ET EKSEMPEL Pr\_ AT DE JC:VOLUSJON;F.RE

'":TUD~NF:TEN

STI- LER ';F:G DR ISTIG - MAL

Ved valget i StudentP.rs."lmfUndet i Trondgeim i høst fikk .Rød Fro nt
CP

450 stemmer i

første

V3lgomg~ng,c~

550 i 8ndre. TKSF fikk ve l 1000

stemmer.
NKS h8r nå

~v

våren og RF tar mål
For

~t l

stilt arbeidet med Studentersamfundet som si hov0 dopng3v e
seg til

å

seire .Et det mulig?
,~'å\

det første sier studentene at 30°0 av RF' s støt ter ikke møtte o pp
stemning~

møtet fordi

v~r

...

t

at TKSF hRdrle vunnet på forhånd . Disse rna mønst r es :

og det blir en bar slump.
For det 3.ndre V.<ir det en del partik>mer'lter
StudentersamfUndPt som ik'<:e
partik8me~Pter

ferdige
For

som

med

møt te. I

med

DniXX:ic

medl~mskort

i

tillegg ma det være muli g for

medlemskort å mønstre flere i

~e-par timedl nm mer

som er

studenter.LR oss gr!hvt si ,t pkt l og 2 k':)n 'Jl i e t par hu n dr.Æj.

det tredje

NKS og RF ved å forbedre hver enkelts ma ss earheid v~N~e

må

nye tilhengere i vårsementeret,la os

f.eks.si 100.

For det fjerde må det ved å utvikle den politiske bredden i fronten vær e
mulig å

vinne 100

som i

da~

gir

sin stemme til S TKSK i a ndr e

Vrt lgomg ~ ng/

boikotter andre valgomgang(f.eks.tilhengere av SV som ~Si dRg h;:;r en
x1DrXm~x~ID:

Nøkkelen

til

holdning overfor)

dette er om

NKS gjør en alvorlig beslutning om å gjø r e ei

vending i sitt m8ssearbeid,og følger en
kritikk-sjølkritikk.På denne måten kan
uoverkommelig,bli

D-, Pr seier en in ·· en rek ke vid dP

slik avgjørelse opp me d løp ende
ei oppgave som virker temmeli g

fullt mulig å løse.Det er dette Mao sikter til når

h~n

sier at mAssene er de virkelige heltene.
Partikameratene

og avdelingene rna stille seg dristige mål nå r d et gjelder

å utvi de sitt arbeid

bl~nt

mRssene.

V1~.R ÅRVXKN"' MOT LIBERli.L"' TENDENSER Nfi.l~ VI .SKAL SLÅ ET SLAG MOT SEKTERISMEN

Antibyråkr~tik·-mpanja tar sikte på å

'5:Hnii

mulighetene til mAss ea rbeid.

Fra SKog DS kommer det nå bedre plRner,færre direktive r, s tør re muligheter
til å utvikle det loknle initiativet og arbeid blant m·-ssene.Av de lin gene
må sjøl kritisk gjennomgå om
se kritisk

på

møtene som holde s er nødvendige el l er ikke ,

arbeidsdelingA .Alt dette skal og må resultere i me r og

bedre m.Pssearbeid.;i Eil særskilt sak å passe på er at le aende kam er::: ter i
avdeling a og

k~me r ater

som hAr fått hovedoppgave ut • for RVde lingR virke lig

driver et godt massearbeid.Det må vi aldri gi etter på.ver det er utglidning
må det drrts inn igjen.
Kamerater:Vi har nå lenge snakka om å bedre
blant massene.Men vi har alt for
artik'<:elen "Mot liberalismen":Når

mas~elinda,bedre ~år t

arbeid

mye gjort det som M8o kri ti s erer i
du har gjort en feil og er kla r over den ,
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vil du likPvel ik~P korrige re feile n og forholder deg pa uen måten
li ber alt mot deg sjø l.lJe t t<=> er en ellevte fo rm o"
El1Pr: "Ennp, det er åpenbart a t en
passere for frPdens og vennskape t s

person h andler feilaJdig ,l ~ r du dette
skyld,du avs t år fr ~ en prinsipiell

mPd han,fordi h3n er en gam~el Kjenning,kom~er fr~ d~t s'mme

diskusjon

Gkolek~merat,en nær venn eller kjær person,en ga~me l

stede t, er en

kollega elle~ tidligere underordnet.Eller du farer med h'relabb over
saken i ·teaet for
grunnig til VPrks,for å bev~r e det gode
forholdr>t."
FR:b$K KM•fP F'O;~ Å BF.tÆ"' Hr"LE PARTI ""'TS OG D:;:' 1 ENKEL'.L'E. K:'.;_ME9AT'S '\RBEID
BLAN'r .': . 0 . •..J .;

E'I .:_l'JNLEG~c

1

,

I t'r::iL

L

r

r

PV

Yåffi.'Y'C.

;t

~~Sfv!Jl~'\

cer f

X

r>} L

_=

BOJ\IDEDISKUSJONEN

,er er det en karre rat

SOlT'

kritiserer

de krå:terit=one :Ri' r:.r' 4/7E truker for å skille srr.åbonde fra rrellorr.tondt'

./~·

legger

vek~

på at en rrellorr..bonde akkumulerer,i alle fall

i.gode år .Jeg ræner dette er Lelt korrekt.
i..Jani:1 .:;kriver i "Titkast til teser orr.. agrarspq5rsmålet ":

"Med rr.el..lorr.store :..:ønder i Økonomisk forstand rrå en forstå de srrå
jordbrukerne sorr. i egenskap av eiere eller forpaktere også rår over
srr.d jordstyJ<ck:er,ræn likevel slike stykker som under kapitalisræn for det
fØrsTe gir et beskjedent underhold til familien,og dessuten også kan
inntringe et lite overskudd,sorr i det minste i gafte år kan forvandles
ti::. kapita.1.,og for det andre leier disse jordbrukerne også terr.rælig ofte
freii"O"æd arteidskraft."
FØrste del av dette,det med å innbringe et lite overskudd må vi fortsatt
holde .:East ved.sorr k:riterium.Det å leie arbeidskraft har forandra seg en
god del rred mekaniseringa .Kort sagt så rrener jeg at RØde Fane 4/76
fØlger Lenin p2 det avgjØrende punktet o:rr åt innbringe et oversku:ld .
Når kan vi så si er.-, en bonde at han skaffer et overskudd ?Det er en kj ent
sak at tørder skaffer s eg traktor og andre ræ.skiner ved å stremne inn

1i'.1re~ms. eg leve teskjedent .Dette er rett og slett et ræ.ssefenorren p3.
l.ard'l::vgc1a.IPr'ry• orp1ever vi at bØnder som har lavere inntekt enn
""jP.T':rsLi '"'l,,t! ~~ d1~ +r..:.abbeiderlØnn,lik:evel inJJesterer og skaffer
~e;; :ka;:. "i.+.a'..g~er~·~ iLd~r so-:-r gJØr at han p2 lengre sikt styrker seg som
r

:~i~ bonde at har. aJ<J<:umulerer og derfor er en

bonde. Kan vi si om en slik bonde at
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l~-

mellombonde?Jeg mener ja.Når en bonde er i stand til 2 investere
og det stadig kammer nye kapitalgjenstander ut av virkso~heten,så er

det akkumulasjon,sjØl
temmelig kraftig.

o~

tonden og hans

fa~ilie

strammer inn libreima

Jeg mener at kameraten i FK for oktober hadde mye riktig bortsett fra
at han roter med Lenins kriterium for å skille ut rrellombonden.Jeg tror ~anskj'
at grensa mellorr srnåbonde/mello~bonde som han setter til 70. rrål er litt lav .
Men dette krever mer nØyaktige kunnskaper og undersØkelser.Men jeg

syne~
. .l""')i

kameraten har kommet et godt stykke på vei,og vil oppfordre t2de han

o~

andre kamerater med konkret kunnskap o~ å utvikle diskusjonen videre.
Som et spesielt proble~ vil jeg reise dette med forpaktning sorr en
viktig faktor f or å analysere hvordan småbØnder utvikler seg til mellombØnder,
og mellombØnder til storbØnder.En konkret undersØkelse over forpaktninga i
el tygd og en analyse o~kring dette ville være sv.ært vedifullt for å utvik}P
et svakt punkt i vår kun.11skap orr landsbygda og klassekampen der.
HV..A" GAR VI INN FOR: BONDElAGET ElLER SMJIBRUKERIAGET?

Jeg er enig med kameraten sorr i FK for juligikk inn for at srråbruk:ere
skal gå inn iSmåbruk:erlaget og uenig med Roar sorr går inn for sammenslåing
av

Bondelaget og SrråbriDRerlaget.

For det fØrste så tror jeg ikke talla

so~

legges frarr fra

~

Alrrås si K~ tok: ikke kan væ..re riktige .Jeg tror det er flere stortØnder

:j,

og mellorrbØnder sorr er medlerrmer i Bondelaget enn henholdsvis 3000 og
9000 som Alrrås oppgir.
For det andre,og det er viktigere,så ville det være feil å organlsere
srråbØnder sammen med storbØnder i et felles bondelag. StorbØndepe sorr er
det tallrik:este kapitalistiske elementene på
De aller fleste av disse er organisert.Det
fravriste storbØndene ledelsen i en slik:

landsbygda,utgjØ~

~ille

ca 7000.

v.ære helt umulig å

~

felles organisasj
l

StorbØndene vil ha en nokså sikker sosial basis; fQI' 9~-~~t
- ..............t.ll:
store antall mellombØnder sorr spiller en aktiv rolle i Bondelaget .
I tillegg kommer den nære forbindelsen sorr fins på tusen og en rråter
mellom Bondelagets ledelse og Landbrukets Sentralforbund.
Derfor mener jeg det rrå være vår strategiske linje å satse på

1

Småbruker laget ,og gå inn for at ~rråbØnder,hafvp ~bet~~
organiserer seg der og holder storbØndene ute.

'tf ~e_llo~bØr:~
[;r~t _'ll!i~•T:~j

M2n det betyT sjØlsagt ikke at vi skal dra oss rett ut av Bondelaga nå.I:ette ~;.A
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Cscar

15-8.rrars 1978( 8 .ma.rs er også blitt behandla i TF for november 77 , i rrateriale fra KV=W·lEFF'CNTDi og
interjuver i KK).
I fj or diskuterte partiet k:vinnespØrsrrålet gr'1mdig. Vi tok opp grunr:lagec: for undertryk kinga og vilkåra for frigjØring,særegen kvinneorganisering og den avgjørende

be~;dringa

av at kvinnene deltar i kampen for sosialismen.
8 .ma.rs har blitt er: viktig dag .På 8 .rrars sarrler

v~

styrken og bredder.

~ ~--vinne}

arrpen sli...'<

at den slår- J'lot Xa_;;italisræn og imperialisrren.Og 8. rmrs er en dag fcr sc lidctr'itet ræ d
kvinner i alle land og rred folk: sorr

k:~emper

8 . rrars i fjor.I år er det godt gr,mnlc:.g

mot samrre fiende.Let var stor framgang på

~or:...

Øke stØrrelsen på togec:.L<.:'<-e alle kornrn'I..IDister
~·

har 8 . rrars som vik t_i_g oppgave .Men alle :<oTITTlUJ!_:_s ter som

jenner og [,ar konTakt med k"rinner-

og det er vel alle - Kar. gjØre r.~'"'.e f~r at :, .rrars i ar skal bli en enda stØrre frarrgan g.
Her er noen punkter

mener er

2>0IT. Vl

fry

v~'k-tige

~l1e

t-amr.erater i t.5_da frurrover :

1 . POlJTIKKEN
Erfaringa fra

l

.tjor var at gn.mdig forståelse av politikken var livsviktig for mobi liserin-

ga.G3. grundig gjennoc: de foreslåtte pcwolene.
Hovedparolene og politikken rred å rrr-bi2-isere J<-vinnene rå deres egne kra·J ,skiller seg
ikke fra lirnjene fra arbeidet i fjor.(se TF).DS har vedtatt at fØlgende tilleggsparoler
bØr foreslås :En som tar opp eldre kvinners krav ,en om dyrtida og en som går på 2arents have:t.
Når det gjelder de lokale parolene , oppsumrærer Tf a t dPt var tendenser til å lc:Jgc dem på
skrivebordet til en i KF-gruppa ifjor,og de siterer }1A.C for å streke opp hva sorr er
pri.nsippene: "Her virker to prinsipper:det ene er rrassenes aktuelle behov
behov vi har utpØnsket for dern,og det andra

~

og ikke slike

er rrassenes Ønsker og at de selv rå besterr-

me seg,og ikke slik: at vi tar bestemrrelsen for dem".
2 . DEMOKRATIET
Den siste delen av sitatet er viktig

LanKe på d em ok ratl - t i r.e.Le c; . :::arsbevegel -

sen . Det er hverken partikam8raLene eller

~vinne fr on tmedlemmene

~ vinnene

hvorle !es 8 .marst oga kommer til a se ut - del er

p~

Vår oppg'..:.Ve er å undersøke og f<> fram kvinr.enes ønsKer - og

som skal

hve~
ct

~e stem~e

e nk tl t plass .

le~_ ~e

f;·am våre

forslag for kvinnene.
For a f

til en slik demokratisk be vegel se ,er det vikti6 at

opp Jiskusjonen om 8. mars med kvinn e ne rur.1 t

seg , ~nten

det

~ • ..~.e

~r

r.ameratcr t ar

fct~il ie,naboer

eller arbeidskamerater.
At vi fortsetter å organisere kvinne ne i 8 .rnars- grup per,slik at vi sik rer at
8. rnarstoget,med paroler og mJbilisering hvirkeliL tlir de brei e ~ v innemassenes
eget vPrk.
Endelig har

V j_

ved tatt

ferans e Om 8.•nars,;

c

fore "'Li elt

l

ni ti3 Li vk orr.i teen innk l ler til en mas :-; ekon-

' Oe en e,, lif·e fl0Vedpcr0Lt'tl8

t

lir Vedtatt og ende lig 8.:narS -
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Komite

~~ ~~ . Y ~lgt . ( F o rel øpig

/IL- ·-

a r beide r e n in i ti a t l vko mit e . .

3ENH ETEN OG BREDDEN I TOGET .
La n d sstyr et i KF har gi tt u ttrykk fo r a t KF ov e r alt bør a rbe i de f o r b f

ti l et

t og . Betyr de tte e t p ol it isk l i n jeski f te fr a ifjor ?Je g me n e r at d e t i kK e er no.e
s k ift e , men at v i g jorde se kte riske fe i l

i 8 . marsarbeide t i f jor , s p esi e l t i

h old til med l em me r o g sym pa t i s ø re r av Brød og Ros e r . TF n e vn e r d e t
op plegg et s om 8 . mars k o mite e n ble d anna pa if j or , so m ikke t ill o t
og ga re visj o nis te ne et
a ndr e en n KF til

~

b i ll i ~

stik k n å r d e snakk a om

m a n ~ lend e

for-

fe r di g l a g de

f o r andri n [~r

mu li c he ter f or

best emme polit i kk e n . Dett e e r retta opp v ed a t v i har

g ~, tt

inn for å st a r t e o pp 8 .marsar b . me d i n iti a tiv k omit e er , s om skal f ø r e reell e
dr ø fti nger båd e med uavhen t; ige k v inner og k vinne o rganisas joner o m enhe t.
Re ell e f o rha ndliuger be ty r
P~

k unne i nng :. enke lte ko mpromis se r , a kunn e g i

<3

ette'r '

no e n p u nkt er (ut en å gå inn fo r en p r i nsi pplø s enhet) .

Me n f o r han dl ingene er bar e en av side n e ve d e n hets ar be idet .
If jor f orha nd la vi uten å r1kke oss en tomme . Da d e t bl e br udd , u t vik l a vi s k ik kel i ge di sk u s joner blant

8.

marsakti vi s t en e som sa t te ma n g e KVi :tn, r i s tan d t il

å ta avstand f r a r evisjon i s t ene s pol i tikk o g s lu t te opp om 8 . marskom i teen s to
g ..
\- ..
'

Det v i

o r gan is a sj oner , for

trekke dem vekk fr a r e visj oni s t enes i n fl y t e ls e . uet

se~ t e ri s k

feil s om fø r te til at mange

KF , g i k k i

" gær en t" tog i fjo r.

Måle t

~

i k ke g jorde , var å diskutere me d sympa tisør e r og me d le mmer a v an d r e · k;w· n·m?-

v ~ rt

k v i nn e r vi

f eks . øns ke r

s u~

v'a r ··_eJ~ i:}~

me d l e m ~ e r

av

er at alle kvi n n e. r som vil re ise kr a v g ::. r i 8 . :·r,ars : .oai t e ens t o e:;

r
revisjonistiske
og =-L~
borgerlige ideer
også om
Mange kvinn e r e r på virka a v r e v i sjonis
'. :_r:;k· r)~~ ~' ·~-:
\....; . ~.

; . ·,-' :.n. ·1 ~~ .• Det te må vi t a hensyn t il bla. i forh an d linge r. Me n de r s om v i
kvinnekamp.

g j e n n om diskusjoner, gjennom samar beid l okalt i 8 . ma rs gru p per e ll er a k s jone r og gjennom grundige oppsummeringer på massek onferans e r kan få mange av
d iss e s ymp . og medlemmer til helhj erta å ønske ett tog, da ha r SV-k j &rna i
B + R to

muli g h e te~

e nten

hoppe på l a sset o g støtte to g et, eller å bli

i s ol er t. Skal vi oppnå en slik sit uasjon, kr ev es det innsats av alle k a merater,
og særl i g kamer a ter s om er

p~

plas s e r der d e t er medlemmer o g sym patisører av

B+R •
Vi mene r at bredden i 8 . ma rs ax kR±«at k omite e ns to g kan bli enda større
enn den var i

fjor. Vi må ta opp 8 . mars i

syklubber, idrett s lag , fagfor e n-

i n ger, foreldreforeninger, husm o rla g, id r e ttslag- ja, overalt d e r
o r gani s er t

f o lk e r

fins det kvinner . Vi v ei t a t d e t stor e fl e rtallet av kvinn e r i

Nor g e e r undertrykte som kjønn , o g v i ve it a t ma ng e protesterer mot undert r ykkin g~

p a en eller annen m ~ te , i kk e n oe bør hindre o ss i å diskut e re 8 .

ma rs me d alle kvinner vi veit a v. El l ers v i l vi a nbefale l.mai artikkelen
i TF

for i desemb er som s ie r mye bra om

massene til å g u i

a

ut vikl e b r e dde o g mobilisere

to g.

4 . HUSK Å S NAKKE OM VI KTI GHETA AV " Gl, I TOGET!
Det e r.bra om mange k vinne r støtter 8.mars ko mitee n s tog . Men målet er at de
skaL ga i toge t! Derfo r bl i r e n viktig side ved aksjonene å sk ap e e ntusia s me
fo r e n mur a v k v inner i gata 8 . ma rs.
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l 7J • . -VA M~D

REKRU:E~IN]

TIL KVINNEFRONTEN I ALT

DE TT~ ?

tredoble tallet p0 me d l emmer fr a 1977 i nn en

Vi har som mnl

8 . ma rs

~~

er

hoved oppgava 8. mars. Kan disse to oppgav ene forenes? Vi me ner at de kan de t .
Dersom KF blir"gjemt" i 8.marsarbeidet,slik
ifjor,s~

ene

so~.

viser det at fronten

et skjed-.e de f les t e plas::-en<:

har tilegna seg de

i~ke

har vært ført om rek!uttJring l år.Det er kommunistene som

spis2en for

~

spørre kvinnene vi kommer i kontaKt

i KF,som m

1tjørr., KF til

disk u sjo: -

g r unnleGge n d~

m~

g~

i

o._ de Vll melde seg inn

~ed

j>,<

nene inr-. i EF 11 .lJtE. n
demonstr:J.sjo .stc•g

·n åpPn ort:ar:.is' jon,g--' i spissen for !i " slippe kvir:,

vi~k

,)~

o.,..~

ar-

iser~'

ts

r;~ ...

r

kvinne.·~a!npen

~E:dusert

til

uli~e

m ·ter,ug det betyr neaerlac.

KVINNEFRONTEN OG REKRUTTERING. Noen argumenter fra diskusjonen.
'
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.

o_;__ ku. , o;,.:;n.

ingen ting
·~r

v r,,c

i~

vært forstått

Denne

t

l

,r.

t~tt

i

.L

g·~

11elter.e.Al(·ir,e

·~r

vi

~:.·

s-n t1.ng .

KF,ot, enna henc,""I' my"· igjer: . Det er

som ..har
rette politikken
bare r.F so:rJ
i·
l den
r.
som v 1.r,\.el1 •;
let

S_t::Øl'S'Ii

t: ••

)']

k :1r
<•r, ..

~·u rganisa
'
, ,'V , tE

LV,.!:_-'.:2_L~

m

ik.(~e

har stil t

..::okc:"r_;Je!·E;,S(.. oetyr dette at r. F Sr<:al
n
l u-tUS•n t:r av kvir,ner i ',OrE;e, ;ordi Vi e r sa

,,,r,, •'['
som
er ')Jt•1

føre: kvinnc;,,a"pt:n pa V•',.:ne

nr<::• r vi st0l t .l'·Ien n .. r vi

~v

~

~r

bra.
Hva slags linje er dette:Det er iKke

~are

mistillit til mastiene .D e t er å11 holde

massene tilbake.Brød oe, r<cser sier:"Stol pa SV og DNA nar de kom:r!er på ri n ge t".
Vi sier:"Stol po KF,vi E;r s

bra at vi tjreier nok bi ff e n til sl utt".Begg e l i n jene

betyr at massene skal holde seg passive:Sabotasje a v kampen mot k vinn eun der trykkinga.
2 . Kan kvinner bli med

p~

Det finnes usikkerhet i

po~itikk?

KF:s

fronten om det er så mang e Kvin ne r s om k an bli med i

KF n'-'r de har lest plattforma.To forskjellige idee r om dett e ko r:1 me r
A).hvinnene er for

tilbakeli~gende

f r am~

enda.

B). Plattforma lic>ger for langt foran,vi må bjøre den litt lettc:re

~-

s ve l g e.

A.Ei jente fra hokksund ble invitert til KF ' s distrik t skonferanse i 2usker ud.
Noen da_er seinere ble hun nenta opp av en

bor~erlig

a vis

so~

kunne f or tel le

at jenta støt-, JNA og absolutt ih:ke kunne støtte dekkorganisas..,onc-r
Er historia slutt?Nei,for flere KF 1 ere dro og snakka med her.ne
var at jenta

n~

Dett_r er er. st]i

1

e ,_.

V

i l le

r,; _ t.nrit

i:)

.1 ... :

L

m
/U
50%, 90% ?

for folk som mener at du m;

ha et f j e l l støtt pro-

:

prosent av kvinnene

medlemmer

Hvor
;

,_, .. 1

•

'

i~jen .R e sultat e t

t e :n "le D?\A •

politisk syn for å bli med i KF
~

i\ F.

kunne fortelle at hun ville bli med i KF ,plusE a t hu n pre s i-

s e r t e a t hun fr ' :rj(.i n

6 res. i. •: t

S:)ln
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l 8Og hvor mange kvinner stemte pb et borgerli5 parti under valg et ?Å s i at k vinn e r
.

p~

som stemmer

f

borgerlige partier idag ikke kan bli me d i KF ,er

a

si at e n k vin-

ne som feks. sminker seg hver morgen,eller gar på bingo , elle r leser uk e blad ,
eller er mot sjølbestemt abort ikke kan bli med i KF,er ei li::je f or a t KF skal
~.liten . Det

betyr at massene ikke skal utvikles gjennom

k am~ ~

del t a i k amp e n :

Altså ikke utvikles i det hele tatt. Det er a ta utgagnspunkt i det e n

~r

ueni g

om i stedet for å forene oss med massene pa saker vi er eni ge
B. Hen det blir så mye diskusjoner og uenighet KF sier noen. Vi får ikk e g jor t
noe annet.
Dialektikken sier oss at det er bare gjennom kamp at
~exfsxxmi ~r

tin~g

utvikl er sego

vi redde for motsigelser i KF ønsker vi verken at medlemm er el l er

organisasjonen utvikler seg. Derfor må vi også forsvare plattforma mot dem s om\
ønsker å gå tilbake på politikken.
Uten KFs plattform vil det åpnes muligheter for at kampen føres
Frigjøringa av kvinnene kan bare vinnes

n~r

p~

av v eier.

kvinnene sjøl organiserer seg OG t ar

opp kampen mot de virkelige kvinneundertrykkerne i dag: Kapitalismen og
imperialismen, og blir en virkelig revolusjonær kraft. Derfor skal massene av
kvinner organiseres Ob ta opp kampen p .

sitt nivå, men derfor skal OGså KF's

politikk forsvares mot angrep.

3. Hva skal vi gjøre mot alle de nye.
Inngrodde

sekteris~er

og byråkrater

~

er litt skremt av tanken på en st or fro nt

og setter seg kanskje ned for a lage et skjema over aktiviteter . Mao s i er a t
en mL bite i pæra for å kjenne hvordan den smaker. En rna snakke me d k vi nnenE.:
om hva en skal ijøre, og en m·

vinne erfaringer i å lede store masse r f ø r en

mestrer det.
Oppgava er

a

tre doble KF til 8.mars~~
EVA
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