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I de førstkom mende nummer av F'K ønsker redaksjonen å 

prioritere følgende diskusjoner: 

-~ampanja for å redde KK som dagsavis 

-Sjølkritikken fra SK i forbindelse med de økonomiske 

vanskelighetene partiet nå er oppe i.Sjølkritikken 

foreligger til medlemmene med det første 

-diskusjonene om tesene om militærspørsmålet 

-diskusjon omkring arbeidsstil og byråkratiet i partiet. 

Hvordan utvikle partiets massearbeid og den lokale 

klassekampen innafor området til de enkeHae laga~ 

Se artikkelen til Jesper i dette nummer av FK. 

-l.mai-parolene som er f 0reslått fra SK,deriblant 

parolene som er retta mot virkningene av den økonomiske 

krisa. 

Frist for stoff til neste nummer av FK settes til 10/3o 

( ' 
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KK=K f..MPANJA: 
NOEN INNTRYKK ETTER 1.KAMP ANJE
UKA. 

Stoda fø r 1.ukao ----------------

3 

Fra KKX i Oslo fikk vi lite opp
muntrende meldinger: 
Av fylkene lå Nord Trøndelag på 
11oplass og Sør Trø~delag på 17o 
plass! Denne rankinglista hadde 
de kommet fram til ved å legge 
sammen vår plass på de tre kamp
anjeme og veie alt likt.Vi pro
testerte:dette går ikke-vi har 
satsa på abbonenter og her ligg
er vi bedre ann:Nord T på 9. og 
Sør T på 11!-Vi står fortsatt på 
at KK sin metode ikke holder,men 
hadde vi noen grunn til å være E 
så fornøyde? 

~~~2ne~t~~~ hadde gått gansKe bra. 
Her Ia f.eks Tr.heim trolig best 
ann av de store byene og Nord T ha 
dde hatt en kraftig framrykking 
etter juloVi hadde oppfylt mål
settingene for begge fylkene. 
Den 27/1 viste statistikken 
128% på Nord og 117~ på sør -T. 
Da var trolig de to første dagene 
fra kampanjeuke 1 kommet medo 
Men-hva med håndslag og laussalg? 
KK kunne opplyse at ved inngangen 
på 1.kampamjeuke lå Notr på 99% 
og Sotr. på 85%.-Dette var sørge
lige sakeroVi hadde freidig stilt 
målsettinga: 100% til 15/1:dette 
holdt ikkeoSærlig i Sotr.har det 
vært tendenser til stagnasjon. 
Vi var altså ikke i mål med hånd
slag! 
Hva med laussalget?Her var det ret 
og slett dårlig:S.tr hadde i gjen
nomsnitt ligget på 46% av målsetti 
nga fra 1/9 til uke 3.Notr.hadde l 
ligget på 73%.I uke 3 var det 
klar tendens til framgang med 145% 
på N.tr og 60% på s.tro 
~xrxXKXXEktftX«xm5~w«ewR2 

tl~~-~~!-~~~~~~-~2~-~-~~~~? 
Fore~øpige undersøkelser tyder på 
at v1 er kommet godt i siget når 
det gjelder abbonenter.Når dette 
skrives har vi ingen KK statistikk 

· å bygge på-men skal vi anslå at 
laga g har greia cao35% av sin nye 
målsetting?(Når dette leses har la 
ga f-ått · nye målsettinger som byg-

ger på endel i ge oppgaver, fra KK-sentra.X 
lt . ) -~ , · 
Men vi har en mi stru1ke o~ at hånd
slag og laussal get fortsatt ligger 
dårlig ann-i hYertfall f or S o tr. 

~~~E!~_!f.._E~!~-12~-~=~~~~E~~~~!!~? 
KK-konferransene la hovedvekta på 
abbonent - og f' ornyings sp@tsmålet.Var 
dette r e tt?-Vi mener fortsatt dette 
var _rett , me:n vi undervurderte ei sak: 
Be~ydninga av å ska~~ '~ blest" om
krlng u..'Lc a e Uka har ga1;t "stille "for 
seg. Vi har ikke markert uka i KK, 
ikke fått til særlig f _ine stand på 
mange viktige plasser .,Dette hadde 
vært mulig uten store løft.Dette er 
en feil ledelsen for kampanja må 
korrigere . Men-viser det seg nå at 
vi har kommet igang med en offensiv 
på abbonenter har vi et t er vår meni
ng sratt-i rett retning . 
Vi har kommet igang med abbonents
arbeidet,men det er ikke bare posi
tive saker som kan oppffUIDffieres.Noen 
utvalgte undersøkelser viser: 

~&~ri~1~~~§~~K~=~Ee~~~~~t-~~Ee{;r 
~are-~;~-a~-rormenna-som-er-sp~t-
kunne legge resultatet ~~x på bordet. 
De hadde overlatt saken til KK-ansvar
ligo-Det er sjølsagt en god ting med 
arbeidsdeling,men i disse 2 prioriter
te ukehemå styret t a. et mer kollek
tivt grep og særlig lagsformennene må 

"ligge på"arbeidet hele tida. 
2GDet er bru~t for få kvelder. -----------------------------Mange kamerater mener de har brukt for 
få kvelder til å oppsøke folk. Å skaffe 
abbonenter har vært mer tidkrevende 
enn mag mange hadde tenkt seg . 
Når vi virkelig skal sette alle kluter 
til i ei uke - er 2 kvelder m minste 
lagetoMen- vi har i kke mer tid,sier 
noen .. "Kan ikke ha barnevakt hver · 
kveld"oMen- kan ikke laget ordne egen 
barnevaktordning for denne uka?Noen 
har greid det - se annet innæegg i 
bladet . 

~~~~r~ ~~~t~~v~s ~r ~~v~~ngi~e 
!~k~~{-~~a . Deti oie Iagt-I1ten 
ve'Kt pa a trekke uavhengige i 1.uka .. 
Men-ingen sa at vi ikke skulle spørre 
de aller nærmeste-uavhengige bud, 
sirkler,frontaktivister • • 
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4.Mist ikke motet om noen sier nei 

Noen kamerater har blitt litt mot 

løse etter l.uke.De hadde regna mx 

med at flere av de som de hadde 

spurt,skulle svare ja.Her tror vi 

det er idealisme ute og går.KK 

er ei kommunistisk avis.KK er ei 

avis med mye politisk stoff.Ingen 

kan vente at de store massene skal 

abonnere-ennå.De potensielle 

abonnentene fins i ho vedsak 

blant våre nære venner og blant 

politisk 

folk som 

interesserte-også blant 

sokner til andre partie 

Mist ikl~e motet om mam:ge sier nei. 

Legg ikke skylda på avisa for det

det fins andre å spørre. 

Vi må gjøre neste KK-uke enda bedre 

Hva skal vi gjøre bedre i neste 

kampanjeukeZ 

For det første skal arbeidet bli 

lettere og mer målretta ved at laga 

nå har fått oversikter over abonnen

ter i sitt område.Laga har også fått 

oversikter over abonnenter som ikke 

har fornya fra ca 1/10-78 og utover. 

Spesielt har laga i Trondheim fått 

oversikt over KK-abonnenter som 

ikke har fornya l/l-79.All erfaring 

viser at dette er gull i lomma for 

KK-kampanja.Å virkelig ta et fast 

grep om alle som ikke har fornya 

oppsøke dem og fortelle om at kxiaa 

avisa er trua ~ og appelere til 

disse tidligere abonnentene om BI~ 

støtte til KK,det er nå et alfa og 

omega i KK-kampanja.Det er lagsstyre 

si oppgave å lede dette arbeidet,og 

alle medlemmer må kontrollere at IK 

det ikke sjuskes med dette arbeidet 

Dersom dette arbeidet ikke blir ~ 
r 

sluttført i kampanj~uka,så må det 

Dette arbeidet må for enhver pris 

ikke bli liggende. 

Ledelsen må i tillegg jobbe for å 

markere uka skikkelig med kraftige 

stands og intervjuer i KK. 

For det andre: Det var slett ikke 

alle medlemmer som jobba med l.uka. 

Temmelig mange definerer 
o egenhånd pa 

at de har andre og viktigere oppgaver 

og noen er rett og slett passive og 

lar KK- sed!. le sin egen sjø. . 
Legg annet til side for å frigjøre 

flere kvelder-hjelp hverandre med 

barnevakt ol. 

For det tredjeTre~k med uavhengige. 

tag KK-gruppemøter.Trekk med folk 

fra sirkler og andre venner. 

For det fjerde:Styret som kol l ektiv 

må ta grep om uka. 

For det femte:Sikre målsettinga for 

Håndslag-jobb for å overoppfylle. 

For det sjetteSlem ikke laussalget. 

Noen har fått abonnenter gjennom det 

men i hovedsak må arbeidet med å rettw 

opp laussalget bli ei sak vi jobber med 

hele tida. 

LYKKE TIL MED KK-UKE NR ~ 

KK-ansvarlig i DS 

l 
\ . 
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~å KK-konferransen først på 
Januar-la et lag fram planer vi 
stilte oss tvilende til.Laget 
jobba på et ganske stort steg 
i Trøndelag,men hadde aldri 
oppnådd de store resultatene i 
massemobilisering tidligere.Nå 
la laget fram planer om drastisk 
bedring:Var dette mulig? ______ _ 
For i være på den sikre siden 
stilte vi oss skeptiske:Ikke gap 
så h~gt-var våres råd! 
~aget fulgte ikke våres r~d.De 
har vist i praRsis at en dårlig 
ting kan snues til en god ting. 

li!~-~~j_~~~~? 
Vi spurte formannen i laget hva 
de hadde gjort.-For det f~rste-
sa han-var vi innstilt på å snu 
en dårlig tendens.Vi måtte bor~ 
fra det rutinemessige og kjedelige 
med KK-arbeidet-vi måtte trekke 
venner av partiet med i arbeidet. 
Med egne styrker kunne vi gjøre 
lite for å nå store resultatero 
Noen var sjølsagt skeptiske til -
at uavhengige ville være med-det 
var jo et"ork" for neen av oss 
hvordan kumne vi vente at uavh~ngig~ 
ville orge? 
Men-vi kunne ikke vente at folk 
var villig til det t e uten å få 
noe igjen.Hva kunne vi tilby dem? 
Jo-politiske diskusjoner-
~~tte ble prøvd.Vi ba folk hjem 
t1l en kamerat for å diskutere 
KK og andre saker.Så stilte vi 
barnevakt for dem som hadde unger. 
Ungene samla vi en plass-og folk 
som av ulike årsaker ikke kunne 
selge-passa ungene. 

li!~!~~-~~~!-~~~? 
J?-f?lk møtte opp.Dette var tyde
l1gV1~ n?e de satte pris på.Snart 
var v1 l1ke mange uavhengige som 
medlemmer som ville selge.Ja-det 
møtte og opp folk som sjøl ikke 
abbonerte~ De gjorde da dobbel inn
sats-først abbonerte de sjøl-så var 
de med på salget.-
Vi har tatt grundig på diskusjoner 
av avisa før vi starta.Slik ble :ati 
alle mobilisert.Det· er ikke nok å 
ha en KK-selger,vi må sikre en ~od 
KK-selger:det gre~de vi gjennom pol 
itiske ·diskusjoner.Vi visste hva vi 

' 

skulle selge på. 

Hva har resultatet blitt? ------------------------Da 1.uka var slutt. hadde vi: 
a. Fordobla tallet på KK-selgere 
b.Nådd 41% av målsettinga på abbon
enter fram til 1.10;79 
c. Solgt 130% av laussalgsmålsettinga
og den er ganske høy for oss.Det 
betydde 80% auke i laussalget 
d.Og -ikke minst-høyna entusiasmen 
i laget. 

LÆR AV Q~!I~l~!~E -og vi skal lære 

at nøkternhet er en god ting,men at 

av og til skjer ~~!~g.Mange kan 

greie slike ~~~§~! 
--*-

En fra KK -ledelsen som er 
blitt mer optimistisk! 
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= TRoNDttEI M 
Forhandlingsresultatet for :Cr ono}~e i:::-.1 er n{L sikk ert l~ ~;cnt. fo r 

0.f· fles te.Det ltlirett tog, - arrangert av KF,R&R, Ny- Fe., og 

Kvinnesaksforeninga.Kvinneforlrn.ndet trakk seg pga. prinsippet 

om frie underparo~er.D~ sa at det var· så store uen±gheter i synet 

på internasjonal politikk·, det- ville el:i motstridende paroler 

under den an~i-imperialistiske hovedparolen - dette ville de ik~e 

godta,og gikk ut av forhandling ene. 

Je g mener dette er en viktig sei·er for oss - og kvinnekampen. 

Kvinneforbundet som helt klart støtter· Sovjet. er isoler-t og pressa 

på defensiven- i 8 • .mars-arbeidet i Trondheim. 

En annen stor seier mener jeg er a t de andre or,Q:.har .q:odt~>.tt et 

r:mti-imp.l!'I'Ullnlag for toget..B-&R f.eks ... brukte nesten et helt medl. ( . 

:nøte ti'l å diskutere imperi a lisme - og de stemte for e. g odta 

parolen(med lmepent flertall) .Dett e viser at den lin:ja som I\F har 

k jempa for i flere år er rett,o~ a t de ruldre k'vinneor,g:. uresses 

til å t a rikti g e standpunkt g,ien_noJJ. lanfl"Vari,!! oa. l~onse kvent 

k8.!-np. 

Disse to resultat::l er ikk e opnnådd b are i å r.Je g mener a t ;::runnlaget 

er la-?,:t tidligere.KF har ald.ri ,T'!..tt med u å a t den anti-im"J , l:Pmoen 

kunne kuttes ut for· å opnn:?. enhet.Dette ,g-j orde vi helt k lart for 

de :::>ndre i'å:r· også.Vi gikk med på 3. ku-t t e ut pP.roler mot suuer

maktene i hovedparolegrunnl a ge t (vi hadde d 8 vedtat t frie under

p a role r) ,men p e.role mot- inrperi:=tl ismen s a vi V::lr en forutsetnin~ 

for et t top:. Dette begrunnet vi nolitiskved å vise til den s ituasj

onen spesielt kvinner i 3.verden s t å r i. 

Å få diskutert politikken i DProlene - i k1ce b a re s e mekani sk på h:e:&: 

de :f·orsj·ellig e har i plattformen. det mener jep. er den beste måten 

å forh:mdle på . 

Vi prøvde å gjøredet samme me d"f?.scisme - narol a ".Vi f i kk enhet på a.t 

kampen mot fas cismen var vikt i.o:.men i kke us hvor vi~~ti2: oc P.lctuell 

den var i kvinnekampen . De 2.ndre or,r:r,. syntes de hadde strukl~et seg 

langt nuk· - KF godtok det og trakk parola sam hovedparole ( ~edl.

møte-vedtak) .men vi tar den me d som undernarole. 

Det er en svakhet ved g-rtmnl a:~Tet 8.t det i kke e r ~mti -fascistisk. 

ellers vurderer jeg grunnl8 . .get som· bra. 

Noen mener kanskje at grunnlaget er for svak t når det H:~~e retter 

seg mot supermaktene. slik som verdenssi tl.las,ionen er idA.g. UtfrP.. 

nivået i kvinnebeve gelsen(også KF) ni forståel~en for suuerm. 

rolli.mener jeg at det vil l e vært et venstreavvik· om ::n-l.erne 
i KF skulle krevd brudd og t-o tog om ikk e h ovedparolegr.laget 
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retta seg mot supermaktene.Men je,g mener at vi ske.l k~emoe for et 

slikt RrQnnlag der dette er mulig. 

Den største svakheten i Trondheim mener :ie .a: ~2-r nå or2"8l'li serin~2- av 

Hrbeidet . Forh:=mlingene har foregått b8.k lulr...J.:ede dører - ueni ghP. ter er 

bs.re tatt opo på medlemsmøter i de :for-s~elli~~ or.o- .Medlenunene og 

uorganiserte ~Ninner hr->.r ikke f8.:tt 2.nlednin.o- til å di skutere med 

hverP..ndre ,wlik vi kunne fått t;:iort om vi h2.dde hatt å une møter . Dette 

er ikl:e bare et teknisk sp~rsmål.men et viktig politisk spørsm::': l .. 

Kjerna i dette er :rn.emliP' hvem vi mener S .mars er til for - om det er 

kvinnenes dag eller lcvin..11eorg. 

KF har måttet g i et t er n å dette prinsip-pet når det .~;i elder dem sentrale 

orP."2niserinGa ,men vi sk2.l kjempe for at det er den ::>ndre 'lin:ir::. so:::t 

vinner fram -på .grunnplanet. 

>/i øns1cer mange og breie s-.mars-gruuuer. og har nå en mulighet til q_ 

n å l.g.nrct flere enn noen g~:mg tidligere ~Vi mA k ontakte medl . av de andre 

orrr. og få de til 8_ :iobbe sammen med oss ± S.mars-grunuer. o t~ Pt vi Ea: 

saiT'~,•nen får med mange uRvhengige kvinner. Det t e er virkeliP' en f i n 

mulighet til å få diskutert politikk en med va.nli,g:e medlemmer i de 

R.ndre kv •. or~ •• og vi vil også vise oe <>t det finnes manp-e kvinner som 

er interessert i kvinnekarrm o.c;; vil være med ~- gjøre noe. selv om de 

i. kke er or::r~=~.ni sert . 

Jef," s:vnes mulighetene er store b8_de til å få diskutert det uoli tisk e 

tq-ru.nnl a.g;et skikkelig. til å l age lol::::8 le qks:i oner. Of". til 8. mobilisere 

mange fler fordi det er m_ye let t ere ~- mobilmsere til ett tof'. 

I·!Ten e.ll erfaring sier at noen m8 gå i spissen. o g_ her h2.r vi som p R.rt i

k3Æergter et snesiel t ansvar. vi· ønsk er å f'a reell enhet p~ .QTU.nnolanet. 

og vise hvilken sty:rke det ligger i det.derfor blir det den vik ti,gste 

OPPf!r=JVen i 8.mars-arbeidet n3 .• 8.mars er en vik ti a ouug-8ve for partiet. 

og den mnd. som er igjen må vi alle være med å mo9ilisere. slil( R.t 

to.cret blir virkelig sla.gkraftig.Toaet er det viktigste . men vi ønsker 

ogs?. en stor og fin· S.mars-fest om kvelden - så ikke glem den når <'lere 

snakker med folk.Vi vet ennå ikke om. det bl i r fe11es fest ( PV de 

s8mme som e.rr·. toget) .men u ansett - fest blir det. 

EHJ--i':BT GIR STYRKE - la 8 .mars 197g bli_ et bevis nå det! 
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KRITIKK AV KAMPUCHEA-DEMONSTRASJONEN I TRONDHEIM 

Det var ca 400 i demonstrasjonen.Var det br~:~1 ler dårlig? 

Etter min mening var det temmelig dårlig,n 

-alle kamerater i partiet,NKS og RU veit 

Kampuchea veldig høyt i denne perioden.De 
' 

"li en s kandaløst,fordi 

vi prioriterte 

minst 

14 dager.Sovjet og deres venner i Norge 'ei kraftig 

isolert.Det var en vekker for mange med i~ _ usjoner om Sovjet 

O@ deres venne i SV-ledelsen og ''NKP"8Når v;i sammenligner 400 

i toget med medlemstallet i partiet,RU og NKS i Trondhei og 

tenker på den prioriteringa partiet ga denne saka,så er ~et Xk 

ikke for sterkt sagt at oppmøtet var bortimot skandaløst.Det Il 

er ikke tvil om at mange partimedlemmer ikke umaka seg med å 

gå i denne demonstrasjonen til tross for at det var direkjiv 

(jeg ~1mxB%øxx oppfatter oppfordring i KK som et direktiv 

til medlemmene) 

Det er lenge siden vi dikuterte direktiv og demonstrasjoner, 

og derfor er mange medlemmer blitt slappe.Vi trenger en diskusjon 

om detteog innskjerping i hvert eneste lag:kamerater må vente å 

stå til ansvar dersom de ikke stiller oppGDette må også gjelde 

i NKS øg RUo 

For det andre:Det er noe som ikke er så bra med vårt ~asse

arbeid for tida som vises særlig klart ved demonstrasjoner. 

Ta f.eks.Kvinnefronten i Trondheim som hadde medlemsmøte tiili~a 

tidligere i nax samme uka.Hovedtema var de internasjonale 

parolene 8.mars,og invasjonen blei særskilt tatt opp.Men jeg 

kan ikke skjønne hvordan arbeidet med å mobilisere KF's med

lemmer og venner blei tatt opp og drevet på dette mø t etGJeg 

stiller et spørsmål til våre kvinnelige kamerater. 

NKS har gjort mye bra arbeid mot invas jonen i Kampuchea og 

kommet på en bra politisk offensivsMen hvor blei det av studentene 

i toget?Hva blei gjort for å få dem dit? 

I tillegg må vi spørre hver enkelt av oss hvordan vi egentlig 

driver den personlige massemobiliseringa til demonstrasj oner som 

partiet virkelig prioriterer.Min mening er a t det ut fra 

størrelsen av partiet og ungdomsforbunda i Trondhei så skulle 

det ikke være en demonstrasjon i Trondheim som partiet 

prioriterer der det er mindre enn 800 deltakereoMen dette 

krever at vi styrker den demokratiske sentrakis~en og driver 

personlig massemobilisering.For så mange kommer ikke av s ea ajel 
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For det tredje så syntes jeg det var en for t Pm demonstrasj on 

med lite slagordroping. 

På sommerleirene er det mange kamerater som er veldig militante, 

vil drive marsjering og slagordroping.Vel o g bra" Hen straks 

vi forlater Stølsvang er det lik som rnilitansen forsvinner. 

Jeg synes vi kunne ta hå litt mer av "ånden fra Stølsvang" med 

oss i demonstrasjonen ,- , at vi kunn e dr ive s lagordro pinga b e dr e 

o l. 

Kort sagt så synes jeg det trengs en dm skusjon for å ove rvinne Iix 

klar svikt når det gjelder den demokra tiske s entra li s men og 

demonstrasjoner,mas s emobili s eringe. til di sse demon s tras jonene 

og hvrodan de skal gjennomføres og kommuni s tene sine oppgaver i 

dem. 

Oscar 
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INGEN BEVILGNINGER Til, DET BORGERLI GE MILITÆRAP PARATET 

VI MÅ GI OPP DEN PAROLEN 

I FK for desember skriver David et innlegg mot å endre pa rolen 

om ingen bevilgninger. 

David skriver:"Hvis Norge er i en rettferdig forsvarskrig støtter 

vi bevilgninger og kritiserer skarpt enhve r unnfallenhet.Først 

da veit vi om de akter å vende våpna mot inn trengerne eller 

folk et. 11 

Dette høres merkelig ut.Skal vi s tøtte bevilgninger etter at krigen 

har brutt ut2Da tror jeg Dav:i.d må ha illusjoner om borts"erskapets 

evne til å holde ut i krigen.Nei,det vi har å s i om b evilgninge 

eller ikk e,det må vi nok s i fø r krigen bryter ut. 

David spør om kamera tene i Thailand skal gå inn for å styrke 

vol.ds apparatet?Han sier at naturligvis skal de i kk e det,og 

konkluderer med aVargumentet om at vi lever i førkrigs tid i kk e 

er tilstrekk elig. 

Men i Tesene på s ide 7 s t å r det:Med den relativt lan g somme 

utviklinga av k l as s ekampen i Norg e i dag er det lit e s om t y d er på 

at det vil oppstå noen r evolu sjonær situas jon i Norge f ø r 

utbruddet a v en ny verdensk rig.Dette har også b e tydning for 

prioriteringa av de politiske kampopp ga vene." 

I Thailand er det ingen l a ngsom utviklinga~: av klasseka mpen. 

Det h a r vært væpna frigjøringskamp ei s tund,de t er gansk e s tore 

frigjorte områder.Tesene produ s erer i kk e argument e r f or a t 

frigjøringsbevegel s ene skal gi opp kampen og s tøt t e bevilgninger 

til Bangko:tj-hæren.Utviklinga av frigjøring skampen og d e frigjorte 

områ dene er sj0lsagt til forde l for forsvaret av sjølrå d eretten. 

Tenk bare på betydninga av frigjørings vevegelsen og de frigjorte 

områ dene da USA gikk inn i Kampuchea :U: l .mai 1970 . 

David spør: 11Når blei det i kke v e legna å bruke kystvakt o g luft

vernet og kys tfestningene mot opprør?" 

Det er vel ingen som mener at s like saker ikk e k an nyt t es mot 

opprør.Jeg tror i kke det fins et eneste vå p en som er s lik at 

du kan pek e på det og si.Dette er et våpen som bare kan brukes 

mot inntrengere,så dette kan vi med god samvittighet bevilge 

penger til.Men et motspørsmå l ligger snublende nær:Tror David 

at opprørsstyrkene skal kunne opprere i kystdistrikta fordi 

borgerne ikke har et stort nok antall små og melloms tore båter,ekt 

eller er det fordi soldatene som skal bemanne båtene nekter å 
l 

følge ordre eller tLL ag med. T,etter Yåpna den motsatte veien. 

( . 
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Jeg synes at David sin måte å argumentere på her viser at han lider 

litt av ideen om nedrustning. 

Fram for SIPO,påstår David er en naturlig k~øøekiaKRX konsekvens av 

at vi endrer parolen om ingen bevilgninger. 

Men jeg vil ikke gå inn for alle mulige bevilgninger,og jeg vil ikke 

gå inn for bevilgninger til SIPO.Reint formelt faller det vel også 

under politiet og justisdepartementet sitt buds jett. 

David har skrevet en artikkel der han kritiserer Gråtopp sitt forslag 

i TF.Men det er merkelig at David ikke tar opp og behandler B±:kX 

~ det at Sovjet kommer til å oklmpere Norge og hvA det 

skal bety for vår holdning til det borgerlige militærapparatet. 

Jeg oppfatter han dit hen at det ikk e får noen konsekvenser for 

vår politikk overfor borgerhæren,og at det er oss et knusende like gyldi 

spørsmål hvilken tilstand det borgerlige forsvaret er til å yte 

motstand mot en sovJetisk invasjon. 
t 

Dette a an jeg ikke være enig med David i.Jeg mener vi må støtte 

bevilgninger som er egna til å øke :fDixxxxmniDlx evnen til å stå 

mot en sovjetisk invasjon.Og dette kan vi DL~e starte med etter at 

krigen har begynt,slik David foreslår. 

Hegra-Nils 
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Så vidt eg skjønar har ikkje partiet offisielt tatt stil l ing til 

innmarsjen i Ung arn i 1956. l\1en i'leire l e iand e p8.rtika..1:e::::-atar har 

støtta innmarsjen, Røde Fane har trykt opp ei rad artiklar av 

Enver Hoxha med det samme synet, så det er i!(kje a ta for hard.t i 

å seie at AKP(m-1) "uoffisielt" støttar innnarsjen. 

Eg er ikkje samd med partiet i denpe saka . 

1. Kvifor tek eg opp debatten no? 

Det siste tiåret har bydd på fleire krenkingar av sjølvstendi[e 

n a sjonar i sosialismens namn. Innmarsjen i ':Lsjei<lcoslova!::ia , - in~

bland inga i Ang ola, Etiopia og invasjonen i Kampuchea er dø~: e :I= å 

dette . Dette har, saman med mykj e av innhaldet i .3ind 5 av ;-:ao ( . 

Zedongs utvalde verk, lært oss å ta alvorle pare på det nasjonale 

s~ørsmålet. Likeeins har teorien om dei tre verdene skjerpa oss. 

Kamerat Nils Holmoerg i SKP har l CF-rt av dette. I Marxistiskt F·orum 

nr. 5/78 di s kuterer h~n Stalin si linje etter 2 . verdskri c en og 

~ onkluderer med at annekterinf a av finske Karelen , det austle e e 

Folen og Romania var feil . Desse områ da som vart ok~li,ert i 39~ 

som ein lekk i å styrke forsvaret av Sovjet , burde ha · blitt g itt 

tilbake etter kric en. 

Kva har så dette med innmarsjen i Uncarn å gje re? Eg meiner at 

synet vå rt på både Cncarn og dei andre sakene e f har nemnt henG 

i hou : Dei er døme på a t vi har g~ tt bort frå å forsvare prinsifpet 

om nasj onal sjølvrå derett. Vi lever i ei førkri gstid og då vert 

slike feil særle g skadele e e. Om vi seier at det i visse tilfelle 

kan vere rett å sette den nasjonale sjølvråderetten til side , så 

opnar vi for sosialimp erialismen, berre tenk på ~Vs arz uffientasjon: 

!IU:L A ba Kuba o+j el p o g då er det ok. 

2 . Korleis vurdere Gngarn 56Y 

Eg by[g jer dette på Jils Holmberg : Fredlig kontrarevolusjon, 

del ein, s. 151 - 164: Det var ein fascistisk leia oppreist i 
# 

Gnrarn. Men i åra før 56 hadde ~ovjet Ved fleire høve blanda seE 

inn i dei indre tilhøva i landet, avsett ~akosi først som stats

minister og sidan som partisekretær og sett inn sine eicne til

hen~arar i staden. Det var altså ei revisjonistisk re e jering opp 

reisten retta se c mot. Denne re c jeringa ba om sider Sovjet om hjelp 

og etter p~t~ykk frå KKP og andre parti marsjerte sovjethæren inn 

i Unf arn og slo ned op prøre t. Ny e revisjonistar kom i leiinga for 

staten o g partiet. 

Enver Hoxha oppsummerer dette slik: "Ved å hjelpa det ungarske 
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folket i striden mot imperialismen og dei indre fiendane, oppfylte 

Sovjetsarnveldet ei høg internasjonalistisk plikt. Det gjorde ei 

stor teneste for sosialismen si sak og for heile den kommunistiske 

verdsrørsla." (Røde Fane 5/76, s. 57). 

I framlegget til generallinje for den kommunistiske verdsrørsla 

skriv KKP: " Tilhøve mellom sosialistiske land er internasjonale 

tilhøve av eit nytt slag. Tilhøve mellom sosialistiske land, anten 

landa er store eller små, og anten dei er meir eller rr.indre utvikla 

økonomisk, må vere tufta på prinsippa om fullstendig likeverd, vyrd

nad for territorial integritet, suverenitet og sjølvstende, og ikkje

innblanding i dei indre sakene f~x til kvarandre. Tilhøva må og 

byEg ja på prinsippa om gjensidig hjelp og støtte i samsvar med den 

proletariske internasjonalismen." (Polemikken 1, s. 41). 

Eg meiner at dette utdraget frå e enerallinja slår beina under 

både den sovjetiske innmarsjen o g Hoxhas lovprising. Det samrr.e 

gjeld faktisk o g KKPs støtte til invasjonen. Grunnen er enkel: Når 

ei re r, jering ser seg nøydd til å be om støtte~ eit indre opprø r 

(sjølv om det har støtte utanlands) og nå r dette opprøret f år opp

sl ut:-ting av store delar av proletariatet, s å. er det eit prov på at 

refjerinca ikkje har folket med se c . I s~ fall kan ikk je noko anna 

land gripe inn med milit~rmakt for å redde regjeringa. :Uette må, så 

vidt eg kan skjøne, g jelde både kap italistiske og sosialisti ske lando 

Noko heilt anna er det sjølvsagt om landet er utsett for utanlandsk 

aggresjon, då meiner eg det er greitt å støtte rep:,j erin:· a, også med 

militærmakt . Det~tyr at eg i kkj e meiner at Kina gjo r d e ein feil då 

dei sende frivillife til Korea i 1950 , tvert om, denne hjelya mot 

esA-imperialismen var både rett og nødvendig. 

!·':en i tilfellet Uncarn var innmarsjen eit E~rtbrot på p rinsip ~ et 

om nasjonal sjølvråderett og det kan i kkj e forsvarast. 

I dag nyttar sosialimperialismen se[; av ein ar,:_:umentasjon som 

overordnar det dei kallar "proletari sk internasjonalisme" over nas

j onane sin rett til ~ bestemme si ei z a utvikling . Vi ser det i Eti 

op ia, i An: ola og i Kampuchea . Det er nødvendi~ med ein srenseop p

c ang mot dette . Då kjem vi ik jje utanom ei omvurdering a v Un[ &rn. 

Ee op pmodar kamratar so~ er us&~de med me z om å svare. 
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?RoDuKS;otV 2 

Vi følger opp diskus~onen fra desember FK med et nytt innlegg 

::~:. om Samfunnsmessig pr oduks j on og merverdi. 
V l n ener e.t:·:, i"'"''<i1.a'g.: t;,_~r all produksjon for r:~arked samfunnsmessig . 

Vi har tatt utgangspunkt i kap. 6 i ''Lærebok i politisk øl:ono!1i 11
. s 104 . 

Her står det o~ hvilke konsekvenser den ::taskinelle storproduksjonen 
fikk for de s amfunnsmessige produksjons f orholdene . I'unl: t 1 , produl~
sjonen konsentrerte seg i storbed r ifter , og at maskinen i seg se lv 
krevde felles arbeid av mange arbeidere . l unkt 2 , går på den sa'Tif . messig E 
arbeids!elinga , og at de enkelte bransjene blir ne r ~g ~er avhengig 
av hverandre. f unkt 3 tar for seg utviklinga av markede , fra sm~ , 
lokale til store n as jonale og internasjonale. 4, . ~rbeiderens personlig e 
avhengighet forandres t i l fritt lønnsarbeid og mobile befolkningsmasser . 
5, Danninga av industristeder og storbyer , 05 at s k illel i n j ene ~ellom 
kapitalistklassen og lønnsarbeide rklassen blir skarpere :g klare r e . 1 

Ut i fra dette vil vi si at samf. Drod, er prod . av og f o r et samfunn . 
For et samfunn forutsetter et marked . Utviklinga har gått via. 

naturalhusholdning og byttehandel gårdene i mellor:~ , t i l spe siali serinL • 
i s tørre skala og ti l dagens f a brikke r . Den t ekn iske utviklinga , 
muliggjorde en masseproduksjon s ; m s a mtid i. g v a r avhengig av et større 
."'iarked - og et utbygd ;:o!IL·- unikasjonsnett for å f å OI'! satt varene . 
Jen saiYJfunnsmessige p rodul:jon gr '. pe r s tadi g on seg . ?ærre og f"?rre 
t ing blir f.e ks . pr odusert i hje::1r.1et . 

::;y_ et Sa."~ funn. ,)Elv den minste produsent er i dag nødt til å 
gjøre stor bruk a v samfunnet - s l:omakeren kjøpe r ferd igs;Her , har 
maskiner t i l sve is ig, spe si al ve rktøy osv. 31 iJ: har o0så s;:o:Jake renf: 
ar be i d L \ tt en :··er sar:1funns:me ss ig tar:- i: ter . ITen lEcei:el ikke sa:Jfunns 
r.Jess i g n olc , og :lerfor sakke r han stad i r_; .:::.~ t e rut. 

Det e r ikke ~tallet ::1ennesker i p r oduksjonen se::< er av;;;jø rende , 
og v.i kan ikke sett e s ~:i l le t ue l lor.1 s · ;'~pr ·d . · g stcr1)rod . ? . eks er 
det ikke samfum1smessig produks;jon G~-, en .:;;jenc bygger et :;r~ vathus '::>

0

'. 

dugnad. :;. rodul:s j on en a v ver:. tøy , a t e r i 1.le Of3V er sa· ii 'unns:'less::.g , ' en 
produl: s j onen 2.V hv.se t blir før st SCJ.r:Lfunns:::ess ig hvis -'L e al· X:e v el b es tem!:l 
er seg f o r å selge h l; set . 

Fordi al t a.rbe id i dag får e r ·g "le r s amfunn s.:1 e s s · g ka~akter , 
skjerpes den g runnleggend e ::1o t s i [;e l sen mel lo~ produl:s j on ens 
s amfunn s me s sige karat t e r og den privat <? t i legnel sen. Jenne --, o ts ige l se 
løses først under sosj_alismen. 

Så til neste ~otsige l se - Hvordan finner vi fram til me r verdien ? 

Pol • øk. s 11 O " Merve r dien e r de n verdi s om sk:..pes av lønns 
arte iderens a r b e id , ut ov e r v erdien av hans arbeidskraft , og so:J 
kapi t e.listen tilegner seg ute n v e derlag. " Verdien p·\ arbeidskrafta e:t 
det s om skal til for u. underholde og reprodusere .'-'.rbeideren og hans 
familie. Konkret- hva vil dette si i dag . No en mente verd ffien pA arbeids
krafta= bruttolønna, Dette ble begrunna med 1) Kapitaliste d i sponerer 
ikke over skatte-inntektene. 2 ) Kapitalis t e n s utgifter til arbeider 
l'ønnl_l}ger 'innkluderer· bruttolønna . Ut fra dette f å r vi at store deler 
av den ikke- produktive sektoren ikke drives av ~erverdien , ~en a v lønn-
ingene ---~ ___ -_ 
Vi mener prisen pa arbe i dskrafta = nettolønna . Det er det arbeideren 
faktisk f å r ( ~ · • ~ · De direkte skattene har han ingen 
r iderett over. Det e r n etto lnntek ta h a n forbruker for og unJe~hclde a g 
reprodusere seg sjøl . Inntek t sskatten må regne s til en de l av ~e~vedien . 

Kapitalistene disponere r il:ke p~ langt n~r ove r he~e ~e rverdien . 
En stor del går til stat en . En del bruke r staten s j øl soo kapital 
( f . eks . inve s teringene i s tatdJil), en del går til " samftmns goder " 
sånn som helsevesen, skoler o sv. Dette tjener bå de folket og 
kapitalistene~ 
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Jeg mener at partifolk har skylda for 
at RØd Fronten ble splitta i 2. valg
omgang, i o gmed at utrolig mange - par
tifolk stemte Grønt Gras istedet for 
å boikotte. 

Ei oppfordring fra RF-kandidaten om å 
boikotte, mener jeg er direktiv, i 
allefall til partifolk som ikke har 
vært med på å diskutere taktikken 
denne gangen. 

De klarte også å få med seg mange 
sympatisører som vi hadde hatt mul
igheten til å få til å boikotte, 
hvis de da ikke hadde sett parti
folka som sto i kØ for å stemme, og 
som direkte oppfordra folk til å 
stemme Grønt Gras. 

Jeg tror personlig at RF tapte mye 
på splittelsa, for vi har brukt dette 
aktivt mot SOS-fronten tidligere. 
De burde boikotta, og tatt opp evt. 
motsigelser innad seinere. 

"ANNE". 

NATO-PAROLE l. f"V\I 
I avdelinga vår var det stort fler
tall for "NATO UT AV NORGE" som 
hovedparole l. mai. NATO er en 
trussel mot Norge, har stor militær 
innflytelse og driver militærøvelser 
på norsk jord. USA har dessuten stor 
Økonomisk kontroll i landet vårt. 
Når vi sier at vi kjemper mot begge 
supermakter kan vi ikke ha tre par
oler mot Sovjet og ingen mot USA. 

Ved å utelate NATO som hovedparole 
gir vi folk illusjoner om at NATO 
ikke er så farlig. Noen i avd. mente 
at NATO kan hjelpe oss med å kaste 
ut Sovjet, andre at vi bør være med
lem i NATO, for NATO-medlemskap kan 
utsette krigen. 

Jeg mener at motsigelsen på NATO
parole l. mai egentlig bunner i 
motsigelsen: ER DET EN FORDEL Å 
VÆRE MEDLEM AV NATO PÅ DET NÅVÆRENDE 
TIDSPUNKT? 

"Trine" 

IS 

10 ARGUffN1ER rVT TEORIEN Of~ AT DET 
ER KOSTiil\DENE OG U3NNA TIL ARBEIDER
KLASSEN S(J1 ER ~~RSAK TI L KR I SA 

l. Krisa skyldes ikke at kostnadene og 
lønningene er for store, men at det 
produseres mer varer enn det folk har 
råd til å kjØpe. Det produseres mer 
varer enn det er marked for å avta. 
Tilbud er større enn etterspørsel. 
Det betyr at det ikke er ei kostnads
krise, men ei overproduksjonskrise. 

2. Hvis kostnadene og lønningene var 
årsaken til kriser ville den kommet 
for lenge siden. ReallØnna har ikke 
steget spesielt mye de siste åra. 

3. Hvis kostnadene og lønningene var 
årsak til krisa ville krisa ramme hØyt
lønnsindustrien. Det er ikke tilfelle, 
krisa er like omfattende i industri 
med lave lønninger. Krisa er mest om
fattende i de områder der det er minst 
marked og størst konkurranse. 

4. Hvis lønningene og kostnadene var 
årsaken til krisa ville krisa vært mest 
omfattende i land med de hØyeste kost
nader og lønninger. Det er ikke til
felle. Krisa e r mer omfattende i land 
med lavere lØnn enn Norge, f.eks. Eng
land, Japan m.m. 

5. Når vi får lavere lønn så vil det 
redusere kjØpekrafta i Norge . Det vil 
ramme de bedrifter som produserer for 
et innenlandsmarked. Det vil øke om
fanget av krisa . 

6. Teorien om de høye løn-inger og 
kostnader hevder at en reduksjon av 
lønningene fremmer konkurranseevnen 
og Øker eksporten . En slik teori har 
som konsekvens at andre arbeidere må 
bli arbeidsledige. Det vil bety at 
arbeidere i forskjellige land skal kon
kurere om å redusere hverandres lønn
inger og levestandard. Dette vil bety 
en ytterligere svekking av det inter
nasjonale marked og en styrking av 
krisa. 

. . . . ... forts. s. 
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10 argumenter ..... fortsettes 

7. Vi må ikke gå på den teorien med 
sammenblanding av begrepene kostnader 
og lØnn. Lønningene utgjør bare ca. 
23% av det en industribedrift har av 
utgifter totalt. Kostnadene kan deles 
opp i mange deler som f.eks. profitt 
og overskudd til kapitalisten, til 
bankene og handelskapitalisten. Det 
er utgifter til Staten, til reklame 
o.s.v. Det er utgifter til råvarer, 
energi og andre driftsmidler. 

8. Det er gjort forsøk på å koble 
sammen utenlandsgjelda og lønningene 
i Norge. Dette er løgn som tilbake
vises ved hjelp av statistikk. Lån 
i utlandet har ikke blitt brukt til 
lønninger, men i hovedsak til speku
lasjon i skipsfart og til store in
vesteringer i olje. 

9. Årsaken til nedleggelsen av be
drifter og virksomheter skyldes ikke 
kostnader og lønn. Men årsaken er 
jakten på maksimal profitt som sty
rer innvesteringer, og bestemmer hvor 
kapital skal brukes. Det fører til 
nedleggerlser av småindustri og 
industri i utkantstrøk som ofte er 
lavtlønnet. Dette skjer på grunn av 
satsing i f.eks. oljevirksomhet. 

10. Arbeiderklassen har intet ansvar 
for krisa. Arbeiderklassen og folket 
er ikke årsak til krisa og skal heller 
ikke bære byrdene for den. Bare 
proletariatets diktatur og sosialismen 
kan løse krisa. 

"Aktivist i kampen mot 
lønnsstoppen". 

ER DET HAP FOR rEG ? 

Underteiknande er eit "vanleg" partimed
lem; gift, har barn, båe ektefeller i 
full jobb og båe organiserte i partiet. 
Underteiknande sit som leiar for ei av
deling. 

Å arbeide politisk har vore hardt gjennom 
mange år, men som oftest har dei positive 

sidene vore dei viktigaste. Men no er 
det ikkje slik lenger. Kvifor? Er det 
meg det er noko gale med? Eller rett
are: er det berre meg det er noko gale 
med? 

Eg har foretatt ei kalkyle over talet 
på timar eg må bruke til politikk for 
å takle oppgåvene i januar månad. 
(Herunder går partimøte, tid til føre
buing og for utlevering ~v dagsorden, 
deltaking i KK sal, samt aksjonsveke 
for KK). NØkternt rekna 80 timar! 
- Ei forlenging av vanleg arbeidsdag 
(5 dagers veke) med minst 3 timar 
kvar dag. 

Rett nok er januar ekstra ille, men i 
februar har eg til no oversyn over 60 
timar. Og tur ikkje at tid til masse-

' arbeid utover 4 timar i kvar aksjons-
veke er rekna med. Og trur ikkje at 
møte i fagforeininga el.l. er rekna 
med. Nei, berre "reint og raudt", 
eksklusivt partiarbeid inngår i rekne
skapen. Når skal eg forresten få tid 
til å gå på fagforeningsmøte? Eller når 
skal eg k~nne stikke ein tur innom ein 
arbeidskamerat? 

Kanskje bør eg slutte å jobbe sivilt 
og gå over til heiltidsrevolusjonær. 
I det minste bør eg nok flytje frå kone 
og barn, for dei vert jo berre ei eks
tra byrde. 

KVA SKAL EG GJERA? Slutte å jobbe, 
skilje meg frå familien, eller gå ut 
av avdelingsstyret?? HJELP! 
Eg er kanskje særleg hardt belasta, 
kanskje eg gjer alle oppgåvene i styret? 
Nei, seier eit samla avdelingsstyre -
og dei legg til: "vi har det ikkje så 
mykje enklare vi andre heller." 
Er styret som heilskap ekstra byråkrat
iske då? Nei, storparten av oppgåevene 
er pålagt oss frå hkgre organ i form 
av obligatoriske m~te o.l. Akkurat som 
for dei andre avd.styra rundt om! 

Fire spørsmål til leiandre organ til 
slutt: 

l. Trur de at folk som er i full jobb 
klarar eit slikt kjør som de no legg 
opp til? 
2. Korleis trur de at avd. skal kunne 
ta opp lokale saker eller problem i 
avd. t.d. med dette kjøret? 
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forts •••• ER DET RAP FOR MEG 

3. Trur de at. partimedlemma får særleg tid 
til massearbeid (innsamling av pengar til 
KK, abb.verving m.a.) med dette kjøret? 

4. Har de tenkt å innføre den gode, gamle 
"krigskommunismen" på nytt. 

JESPER . 

Reå.vil f0lge opp denne diskusjonen 

i neste nummer.Vi ber om at flere, 

som er avd.formenn ( særlig folk 

eller sitter i avd.styre ,kaster 

•. 

seg inn i denne diskusjonen som 

tar opp viktige sider ved partiets. 

arbeidsstil nå • 

,, 
; " . : •• , l 
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