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di:i! ko:rmnmevalget som er satt opp på ..hostplaneh. Som tilleg gsrnati rial e a.nt.ef9-ler v i artikler i LK, Lenin om valgtaktik..i{: og node Pa.ne

l

om Sl.

Diskusjonene i laga bor ta r or seg de fire hovedpur~tene i partikon f eransens vedtak om valget, som er gjengitt nedenfor. I tillegg
.er de:t podvendig a legge spesiell vekt pa a diskutere !:E:S' rolle i
valgkårcrpen. Vi har altså i lr.lce satt opp konkrste sporsmål til lagsdiskusjonene, men overlater til lagsstyrene sjolstendig a forme
, sporsmåla ut fra hvert enkelt lags behov.
Vi ridriner dessuten om de to artiklene o1c. valget som stod i forrige
nurner av blaQet .
Red.

Klassekampen nr. 43 - 74 offentliggiorde partiets landsmØtevedtak
om kommune- og fylkestingsvalgene i lq75. Konferansen sluttet seg
enstemmig til de hovedlinjene som sentralkommiteen la fram.
HOVEDPUNKTE~i"E

I VEDTA!<ET ER:

-15.

l} AKP(m-1) 11il delta i både kommune- _ og fylkestingsvalgene i
2) RØd Valgallians~' vil bli benyttet som listenavn," og parti lØse.
revolusjori~te sosialister vil bli invitert til å delta i dette arbeidet på like vilkår.
3) AKP{m-1) vil gå inn for en valgplattform som forener en klar l
tale om revolusjonen og sosialismen med en konsekvent klassekaml politikk i alle viktige dagskrav og en internasjonal politikk ret-

Jr

.

l
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4) AKP(m-1) vil ikke rette noen henvendelse til SV sentralt om samarbeid i valget og heller ikke oppfordre arbeidsfolk til å stemme
på SV på plasser der RV ikke stiller l is t e . Det samme gjelder andre
rik spolit i s k e li s ter . Med unntak a v plasser der det eksisterer
lokale kla s sek a mpal t ernativer ut enom r i k spartiene vil parolen, her
som ved tidligere valg, bli boykott.

Artikelen nedenfor vil drØfte valgkampens politislle innretning, en
d e l pr o gramspØrsmål, omfanget av likes t il l i n g og politikken vis a
vis SV.
Til slutt litt om NKS og valget. Hvilke krav vil valgkampen stille
til oss?

ENHET MED SV?
I forbindelse med forrige valg rettet både .AKP(m-1) og seinere R'>Sd
Valgallianse flere henvendelser til partene i SV om en enhetlig
listestilling på klassekampens grunn. Det fØrste spØrsmålet vi nå
bØr stille er om dette v a r en riktig taktikk fra vår side?
Etter min oppfatning var den det av flere grunner.

F~rst

av alt:

Etter den seierrike k ampen mot EEC var det både blant venstreorienterte arbeidere og i andre lag av folket et sterkt Ønske om enhet
også i stortings valget. Dette Ønsket var basert på EEC-kampens klassekamperfaring o g bygde ikke f Ørst og fremst på parlamentariske illusjoner. For AKP (m - 1. ) e r enhet på klassekamnens grunn er strategisk
linj~,

og det var derfor v år plikt å tilby enhet på venstresida på

et riktig klassekampprogram. Vi bØr imidlertid huske på at selv om
SV-Partiene hadde qått med på enhetsdrØftinqer • . ville det stått betydelige politiske problemer igjen å lØse.
Det andre aspektet ved f-jorårets valg var at SV var fullstendig nyetablert, alliansen framstilte seg som en naturlig fortsettelse av
fronten mot EEC og hadde ennå ikke noen egen politisk praksis som
kunne avkrefte dette. For AKP(m-1) vil. le det da vært en frasepolitikk å avvise enhetsprobtematikken under henvisning til at SV nok
kom til å gjØre en del opportunistiske fei 1_
Hvordan er så situasjonen foran det kommende valget? Etter min oppfatning er den på mange måter ganske forskjellig. Fortsatt er det
partiets oppfatning at vi også i valg er villige til å samarbeide
med andre partier
og grupper
på etforklart
klassekampprogram.
Dette er
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forsåvidt noe av utgangspunktet for RØd Valgallianse. Men overfor SV ·
står vi på ingen måte i den samme situas4onen som våren og sommeren
1973. Foran det kommende valget vil SV ha blitt slått sammen til ett,
l
revisjonistisk parti. Dets strategi vil i praksis bygge på den fre-

~ lik
imperiali ~t

delige og parlamentariske " v eien til sosialismen". Partiet vil det ser ut til idag - være knyttet til den ene av de to
iske supermaktene, Sovietunionen.

Og i norsk politikk vi l det fortsette SV's st Øttepolitkk til DNA's
regjering. Ingenting tyder på at den raske hØvreutviklinga til SV
som v i fikk se etter stortingsvalget vil stoppe opp.
.
Kort sagt: SV er ikke et parti som virkelig står på klassekam?ens

l

grunn, noe vi i sak etter sak kan oppsummere. Enhver som vi l har. idag
l .
mulighetene til å se de avgj Ørende forskiellene i SV's og AKP(m-l)s
politiske linje.
I tillegg til dette vil 4eg legge vekt På at det idag ikke er noen
tilsvarende massebevegelse rundt enhetsspØrsmålet som det var under
og etter EEC-kampens avslutning.
Betyr så dette at vi ikke bØr tenke mer på enhetsspØrsmålet? Nei , jeg
tror nettopp det vil ha betydning at vi akti vt forklarer folk på
venstresida hvorfor vi idag ikke kan akseptere noen omfattende

al ~~ i-

anse i valg med et parti som mer og mer ser ut til å v ille gå soslalimper ia lisme ns ærend.
På den måte9 vil v i kunne Øke forståelsen for at enhet på venstresida
må ha som formål å Øke arbeiderbevegelse ns samlede kampkraft, og at
det er SV's egen hØyreutvikling som har giort et slikt samarbeide
umulig.

Valgkampens
innretning
Hv en onsker vi å henvende o ss t il, overbevise i
kampen?

u_{ :i

den kormnende valg-

fra en analyse av hoved.motsigelsen i Norg e er det s dlv-

sagt et et gangspunkt at hele <;let a r beidende f ~lket hat i~teresse ~ a~
den sosialistiske revolusjonen. Men dette ~r 1kke noen t1lstrekkTl1g
anal y se. For i praksis er vi nodt til å konsentrere vår propagan1a
og agit asjon om visse grupper. Vi har ing en mulighet til å nå fr j m

'f til

hver dOr, snakke med hver familie, Tvert om, flertallet av dr t
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arbeidende f olket har vi utelukkende anledning til å nå gjennom radio og TV (dersom vi ikke blir boykottet av NRK) og kanskje visse
masseutdelinger av aviser eller brosjyrer. Dette aktualiserer at vi
stiller sporsmålet: for hvem?
Etter min oppfatning må grunnlaget for hele val gkampen være at
vi ser den i sammenheng med vår ovrige politiske vj_rksomhet, både
hvor vi har vår styrke og hvor vi onsker å utbygge den revolusjonære
bevegelsen. Forst av alt må vi da ta sikte på å nå fram til arbeiderklassen,. kanskje spesielt de fagorganiserte i storindustrien.
Svært viktig er også ungdowÆen. For det forste er det idag en
sterk progressiv bevegelse i store deler av de norske ungdomsmas sene. A vinne disse for den sosialistiske revolusjonen er ofte langt
lettere enn hos kvinner og menn som i årtier er forgiftet av sosialdemokratisk tankegods. (,_en i tillegg må vi se i oynene at ml-bevegelsen idag står lru1gt sterkere i aldersgruppene under 30 enn
over. Tar vi den samlede ml-bevegelsen med i betraktni ng, vil vi ha
organisert virksomhet på de aller fleste universiteter og h oyere
skoler, vi spiller en ledenne rolle i de fleste av u_~g donwens ma sseorganisasj oner , står sterkt i den nye og ungdomsdominerte kvinnebevegelsen og har utviklet et vist massearbeid blant lærling er og
yngre arbeidere. Her kan vi raskt oppnå rewultater i vart arbeid.
Vi må aktivt utnytte va r relative styrke i ungdomsmi ljoene, bl.a.
for a vinne mange av de som ved storting svalget stemte 0v.
Betyr så dette at andre grupper ikke vil bety noe? fu trenger bare
se pa nærings strukturen for å slå fast at f .eks. bondenevil spille
en viktig rolle i mange distrikter, at visse strok er preget av f unksjonærer og intellektuelle osv. Ein mening er bare å opp .::' ordre til
å ha en realistisk holdning til hva vi kan makte i en valgkamp. Og·
da nytter det ikke å ville nå ut til samtlige norske småbrukere og
fiskere dersom vi i stor grad mangler en effekt iv valgorganisasjon
i svært mange distrikter av denne typen. Ser vi på landet under ett
mener jeg derfo r arbeiderklassen og ungdonurren bor være stikkordene i
vår prioritering. Dette kartet får heller justeres krafti g med terrenget i de kommunene der dette påviselig er både onskelig og mulig.

Masseutdeling eller ...
Men diskusjonen om hvem vi skal nå i valgkampen bor også gå lengre
enn dette. Som et utgangspunkt vil jeg hevde folgende: De viktigste
gruppene vi skal nå gjennom valgkampen er de mange progressive som ~
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

dels sympati ser er med SV, dels'tstår mellom oss og SV", kort sagtl folk
som stort sett vil definere seg sjol som anti-imperialister og sosialister. Som en konsekvens av dette vil vil jeg hevde at vi i val~
kampen bor legge hovedvekten på "Irrunn. til nn.mn"-metoden framfor masseutdeling av materiell, dvs. på bevisst opps.o king av folk vi veli t
er progressive, på lokale moter/husmoter. I vårt skriftlige valgt
materiell bor vi derfor ikke bare lansere knapt agitatorisk stoff,
men også satse pa propaganda, dvs. artikler som mer utforlig forklarer og argumenterer, bl.a. om motsigelsen mellom var og ~~·s polif iske
linje. Som et hoy st nodvendig suplement til dette bor vi en eller
et par ganger 1'orsoke å nå alle i distriktet vi dekker med agi tar orisk oppl y snings · ~1 ateriell.
.
Jeg tror en slik "personlig mobilisering" er a foretrekke som
valgkarnpens hovedform. Fra l.mai-arbeidet har vi god og suksessfull
erf aring nettopp med de1me mobiliseringsformEn. Vi kan bygge på slike
kontakter, og pa den måtm fa et langt mer aktivt f orhold til "omlandet" rundt oss. Br . : · aringa fra siste valg viste også at fol k somvi sjol
rekna som sikre sympatisorer stemte SV, bl.a. f ordi vi i valgkampen
glemte å ta vare på deres behov fo r argun entasjon til fordel for å
nå litt ut til alle. Ved denne formen ::or valgkamp er det også lettere
å få strategiske re sul tater - flere medlemmer, nye F.:i:-abbonenterj osv.

Hvor mange steder
Ved st ortingsvdget i 1973 delt ok vi med lister i alle fylker.
På tross av at partiet er kraf'tig utbygd siden den tid, vil vi i det
korr®ende valget måtte basere oss på en langt mer beskjeden liste
sti ~ ling. A ~saken ti: dette . er :t'orst og frems at lister i ko~un e-_
1
og Iylk e s stlngsvalg :t oruts e Gt er langt mer mannskap enn stortlngsval get, noe s om bl.a. gjor hensynet til sikkerheten til et stort pror lem.
I sto rtingsval get klarte vi oss stort sett med en 10-20 navn på
hver listeo 'l' ilsammen ble vel omlag 250 f olk off entliggjort. I klommunevalgene må vi ~ille halvparten av anatllet kommunestyrerepresentanter på lista. Selv i middels store og små kommuner vil dette bety
en 15/20 personer. I fylkestingsvalget vil vi måtte stille like ange
på lista som antallet representanter i fylkestinget, dvs. 30-90 folk
alt etter f ylkets storrelse. Selv om vi i stor grad kan bruke del samme navnene i de to valgene, er det åpenbart at en ikke sk~ opp li
mer enn 20-25 kommuner (av de storre) og omlag halvparten av fy]kene
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for det blir snakk om å stille opp mot 1000 navn! I mange kommuner
og fylker der vi bare har partilag på noen få storre steder gjor dette sikkerheten til et meget alvorlig sporsmål.
Det er viktig at vi allerede nå blir enige om å si nei til en storstilt offentliggjoring av partiets medlemmer for å kunne stille liste
for enhver pris. Vi må ta hensyn til det strategiske behovet for at
en del medlemmer fortsatt skal ~ukjente fo r overvåkingspoliti et,
bl.a. av hensynet til mulighetene for fortsatt arbeid undeT illegale
forhold der kjente kamerater utsettes for arestasjoner.
I tillegg kommer det faktum at vi i det store flertallet av norges
kowÆuner uansett godt arbeid med Rod Valgallianse ikke vil ha noen
mulihet til å stille selv om vi offentliggjor hvert eneste medlem.
Alt nå må vi derfor kunne kombinere aktivt ar 'n id for u vilme
sympatiserer f or FN med en realistisk forståelse av de muligheter viL
har og vilke mål vi har mulighet for å nå. V i bor åpent kuræe si at
valgdeltakelsen i 1975 blir begrenset av flere forhold, at partiet
er ungt og lite, at vi av politiske grunner ikke onsker å ofre
alle krefter bare for å bLUne stille og at vi heller ikke onsker å
over]!_ate hele partiets medlemskartotek til ar-kivmapr>ene på Victoria
Terrasse.

BOY KOTT
Ut fna dette kan vi oppsurr~ere enda en konklusjon: Også i det
kommende valget må sp0rsmalet om valgbo ykott bringes i2'I'•• Enkel te
steder vil det bli stilt håde fylkestingsliste og koiimluneliste. Eer
er ikl~ e problemet til stede. Andre steder vil ha fylkestingsliste
eller kommuneliste, dvs. at en bare direkte deltar i ett av de to
valgene. Det vil også finn es plasser der vi ikke er i stand til å
stille ~ liste overhodet. Hvilken politikk skal vi da fore?
Vi er alle i ut gangsp1mktet enige om at partier som SP, Venstre
eller Dl'IA e.l. er ute av frågan. L en hvordan stiller saken seg med
SV > Noen vil kanskje si: "riktignok er ledelsen i Oslo opportunistisk, men på vårt sted stiller de progressive folk på toppen av lista,
bor vi ikke da stette dem?"
La oss se på hvilke saker en slik stemmegivning vil tjene. :F'orst
av alt - den vil uansett hvilke folk SV stiller lokalt bli telt med
på landsbasis, objektivt være en stotte til SV og regnet med som en
del av SV' s rikspolitiske res'Ul tat. Desto flere stemmer vårf: sympatiserer gir Gustavsen & co, desto sterkere vil SV-toppen bli fram- ~
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stilt og fole seg. Er dette gunstig? Etter min mening vil dette bidra
l
til en utbygging av det partiet som ser ut tul å ku~~e bli den morerne revisjonismens og sosialimperialismens viktigste redskap i
~ orge.
Det vil konsolidere det nåværende lederskiktet rundt Gustfvsen, Furre og Larsen. Tjener dette kampen f or sosialismen i Norge 9
Jeg tror vi uten å forfalle til sekterisme kan svare et definitivt
nei. Vår vilje til enhet med SV og dets ledelse i bestemte klassel
kampsporsmål bor ikke forveksles med noen plikt til å stotte den J
sosialhorgerl:Lge hovedlinja denne partik oalisj onen nå har staket yt.
r,_ en la oss for elcsemplets skyld ga med på å se denne saka reint
lokalt, fra et kommunsynspunkt. Her bor vi ha en ting klart: SF ok
N"i,l' er ingen lam i korrununepoli tikken. De har i å revis hatt muligheter til å vise ansikt. ratt inntrykk er at de t i kk e er spesielt progressivt. 'l'vert om, svært mange steder er erfaringa at disse kommunestyrerepresentantene sitert sett blir slukt av sy stemet, de hestehandler om r a dmaDnsstillinger og komiteverv, de ak septerer a bli stetteparti til DHA, de resp ekterer "hemmelige forhandlinger" selv om dette rammer aroeidsfoU: ( f.eks. nedle ggelsen av Ve stfod Cellulose i
r-T edre ~iker). I Oslo sitter SF i lonnsutvalget, og stemte mot Holwenkoll'oet j eningens k:z::av si ste vinter. Lye av dette. er idag li te
kjent, men det vil komme fram i lyset. Og selv om det dreier seg om
kame r ater i 0V sora ~ hederlige klassekj empere, hva bor telle mest?
Er deres lokal e plass i kommunestyret av storre betydning enn de

l.

negative f~lgene en rikspolitisk stette til Sv har? ~tter min me~ng

l

nei.
Uansett: Valgboykott vil f or en del kamerater bli losninga. h en
vilk en f orm skal denne "negative" valgkamp en f å? Her bor vi bl. a.
ta hensyn til at dette vil dreie seg om steder der vi organisatorisk
står svakt. etter min oppfatning tilsier dette at vi ikke har noen
anledning til å slå pEt den storste stortromma. Jeg skulle tro felgende fo rm ville passe: En masseutdeling som forteller om AK?s og RVs
politikk, som f orklarer hvorfor vi ikke kan stille liste lokalt og
som gi r a r gum enter :for hvorf or vi ikke oppfordrer f olk til å steiJtffie
SV. I. ålet må bl. a. være å kunne forklare progressive i SV vårt stiandpunkt, og bl.a. få fram hvorfor vår innstilling ikke innebærer n l en
omvurdering av v iljen til enhet i politiske saker der vi ennå ha en
felles oppf atning.
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•••••••• KUL •••••••••
Denne artikkelen sendes ut til medlemmer av EKS og AKP for å
streke opp noen viktige synspunkter på KUL ("Kommunistisk Universitetslag"). .Årsaken til dette er at lagene oe; me dlemmene må
kvesse våpnene mot denne gruppa. Vi veit . at det særlig er på de
hoyere lærestedene at det fins et sosialt grunnlag der "Venstre"opportunistiske grupp er ka.11. slå rot. I No r g e fins det li te av slikt
i o;>reblikket. ~t en vi veit f ra land på kontinentet (Danmark, VestTyskland bl.a.) a t

s lik e grupperinger har spilt en fæl eg skadeli g

roll e i studentbevegelsen, s oB i noen fall e r blitt splitta opp i
et utall smågrupper. Dette skal v i

unng~~

her, lmmerater! Derfo r må

vi ta kampen alvorlig og grundi g mo t grupp eringer av typen KUL
I dag best~u KUL (a:rlmgelj_e;vi s) av 40-50 me dl emmer . Defin s nesten
bare p §. L'niver s itetet i Oslo ( f ilosofi, histo rie, norsl',: , psyl\:ologi ,
s os.ok, musikk, litt.vit.)- f orovri g h a r de ca I fyr på LandhrQkshcyslwlen, k anskje et p a r i Troms o. Hovedperson e r i denn e gruppa er
Harald T\ ern.tsen og Jo rgen Sandemose.
I'UL bl e danna v2ren I973. De har få+,t noen f .; medlemmer fra oss
( 3 s or~ gikk ut på sos . ok.)- de t fin s også noen KUL-medlemmer son
ti dli ge!'e har vært me dlem av SlTJi' . Men stort. sett har KUL- me dlemmen e
stått f jernt fra den konu::uni s tiske beve gelsen . L:ange a v medlemmene
er "gamle"' studenter, som begynte p å Univ e rsitetet rundt midten av
60-å ra, og er preg a av de sære ilieene sora en del studenter fikk i
"studentopprorets " ti d. En del av medlerrun ene er tidligere f rustr e rte
SF-ere- sannsynligvis kor:uner FlJLtil å hente me dlemmer fra SV i framtida, om de blir storre.
Vi har ikk e helt sikre oppl ysninger or.t klassebakgrunnen deres.
De aller fl e ste politiske
bevegelser pa de hoyere lære stedene v il
hs. en hov edsak el i g smaborg e rli g rek rutt e ring. Ivlen KlJL ser ut til 8.
sLille seg ut ved at svært mang e kommer f ra storborg erli g e og aka demi ske skikt;
Det fi ns opp f atninger om KUL som "forvillete }communister", s om
oD de e r "t e oretisk skolerte", men " g jor Ny e galt i praksis". Vi må
slå f ast: lli g od del av FUI,-erne er bokdyrkere. I.·: en dette betyr slett
ikke at de er skolerte i d en marxist-leninistiske teori en. Tve rt imot
er de i hovedsak skoert i fo rskjelli g e borgerlige o g marxolo giske
teoretikere, oc det t e bruker d e som en plattform for å angripe
marxismen-leninismen.
De har v e dtatt at d e i kke vil stille seg på r,:<ao Tse-Tungs tenk ning . De angriper å pent Stalin og Engels. Særli g går dette angrepet
på sporsmå let om naturdialektikk. l realiteten vil dette si at de
gå r i mot dialektikkens allmengyldighet, et av hovedprinsippene i
den dialektiske materialismen. Derf'or bryter de ikk e bare med Stalin
og Engels, men og s å med Marx, Lenin og t·lao.
l',lJI.s teoretislce g runnlag li gger inna:Zor s tro nming er som s tartet
med Trotski oe; Lukacs . Dtte er en anti- korrununistisk tradisjon, som
i dag represent eres særli g a v forskjellige trot skister og borgerli ge
marxolo g er på kontinentet (Mandel, Altvat er o.a.)
r::ed dette grunnlae et får YULto særlige vi k ti ge kjennetegn: Sekterisme i politikken og su1Jj ekti visme i analysene. Sel;:teri smen slå r
ut i ~ s:plitte massekampene, b ekjempe viktige fro nter , ta avstand
fra v1kt1ge kampkrav bl. a . Subj ektivismen slår ut i fullstendig

'l
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mangel på konkrete analyser og i dogmatisk anvendelse av "formler"
og "prinsipper".
.
.
. . ..
.
At I\UL stå r nær trotskismen, ble lllustrert l praksls l host l
forbindels e med DNS-valge t, der KULog 4.ini;;ernasjonale-gruppa fal
ned på identiske linjer. ("sjolbestemt ab?rt er. et p;r~fert krav",j
"Rod Front har reaksjonære paroler som stotte tll smabondenes
kamper, stotte til nasjonal sjolberging og sjolråderet~", "fr:;tm ~9r
en brei"sosi a listisk" front med allmenne paroler uten a ta stllllng
til dagslmmpen".)
KULs virksomhet bestå r for en stor del i å sende ut aviser og
med propaganda omkring forskjellige sporsmå l. I en rekke avgj oren de
1
saker tjen er denne propagandaen til å svekke klassekampen.
a) Imperialismen. FUL holder moter om "imperi a lismens progressive karakter" - som de begrunner med at "imperialismen utvikler
produkti vkreftene"' og er "siste stadium f or sosialismen "• Hva som
er '"progressivt" med USA-imperialismen i Indokina, med EECs grep
om Afrika og supermaktenes oppdeling av Id dt-Osten har de ikke sagt
noe om. Denne propagandaen som tegner imperialismen i et lyserodt
s k j ær, tjener til å svekke den anti-imperialistiske bevisstheten hos
de progressive. - ~il nå har de heller ikke ytret et kritisk ord
om sosialfmperialismen.
o ) NasjonaL sj o l r å derett, nasjonal sj olberging. I fo l g e KlJL eiJ
dette"reaksjonære parol er 11 • Vi kan vente at om ;~EC-sporsm;l let dukiker
opp på nytt, vil KULs rolle være å tjene EEC-forkjemperne.
l
c ) :Kl a sseanalysen. Iflg. KUL er småb org erli g e skikt (sjarkf iskere,
småbonder, halvproletarer) en del av "hersk erklassen"(~), og deres
kamp er reaksjonær. Denne propagandaen er å penlys stotte til
statens og monopolkapitalens avfolkings- og strukturrasjonaliseringspoli tikk, og stotter Håkon Lie s. og lik esinnedes f orsok på å
snlitte arbeiderklassen fra sine stra tegiske allierte.
"' l:JJLs propaganda om klasseanalyse sprer santidig to lo gner om
vår klasseanalyse. Den forste er at vi mener at fo lk et består av
alle u ten om mOYlopol borgerskape t - dvs. at både stor- og mellomborg ere
ti l ho r er " fo lk et". Den andre er at vi men er at a rbeiderkl as sens 1
a llj. erte (halvprol etarer, s måb orgerlige skikt , intellektuelle osv.)
er "likså " r evolus jonære som arbeid erklassen. Vær oppmerksom på l
di s se to l ogn ene!
d) Fagforeningspolitikken. He r mener KUL at f a gbeveg elsen, f ra
topp ti l bånn, er en "tlel av statsapp a ratet". Der f or skal parole:J!.1
om å styrke fagbevegelsenskampkraft og å g jore LO til en kampor ganisasjon være utopiske. En skulle tro at KUL folgelig ville
pr opagadere a t f olk s kal gå ut av f agforeningene- men nei, en skal
s t å i fag f orening ene f or å "propagandere s osialismen", men i kke
f or å g jore dem til ka wporganisasjoner! Denne propagandaen svekker
det a r beidet som gj ores fo r å g jenreise kamplinja i fagforeningene.

av ~

No en tror kansk je at 1.1JL tilhorer venstresida og er en del
den pr ogressive bevegelsen i Norge . li en dette er feil, I viktige
dagskampsake r har de tjent re aksjonen ved å gå imot den progressive
oevegelsen, ell er v ed å prove å splitte den, eller ved å stille
seg likegyldige til den.
a) I'iiomskampen . Hosten 73 var det i gang en svær ka.rnp mot matmomsen, der de progressive i fagbevegelsen og ved de hoyere lærestedene u t g jorde den viktigste kraf t a. Ivl ens det sto på, as KUL at
de stottet kampen (sj ol om et av medlemmene deres var streikebryter
på sos.ok.) Btterpå har de "oppsummert" det og gjort "sjolkriti~"·
Få sier de at momskamp en styrk et staten; I f ramtida kan vi altså !
vente at KUL blir vå r f iende n å r momskampene reiser seg på ny.
b) . Streikekampene . ..Våren 73 (E,olmenko.llba.nen) og hosten 73 Cl}j otta r -belderne, helsmontorene, tele.c onmon'toreneJ nar a.et vært vlktlge
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streiker,der de progressive studentene i Oslo har gjort en stor
innsats i streikestoitearbeidet. AKPog NKS har gått i spissen for
dette arbeidet. Ken det har også vært noen f eil hos oss, en del
steder har vi nolt alt f or lenge med å sette arbeidet i gang, noen
ganger har vi f omlet med parolene og ikke sett med det sanme hva
som er riktige og hva som er feilaktige paroler for streikestottearbeidet.
KUL har noen steder vært aktive i streikestottearbeidet, samlet
inn penger, lagt fram resolusjoner osv. Men dette har vært ledsaget av et kollossalt sjolskryt. De har utgitt en seri e lopesedler
der de forsaker å frænstille sin- i virkeligheten - beskjedne
innsats som ledende. Dette er tov. Sjol om KUL noen steder har
vært forst ute me d initiativer i streikestottearbeidet, er det
overalt ml-erne som har utgjort hovedkraf ta i arbeidet.
~~- er a l varli g enn sj olskrytet til KUL er spli ttelsesvi r h :; oFiheten..
Den har f oregått lang s to linjer. :'or det fo rste har de overalt
krevd at sine angivelig framskredn e parol er skal vedtas av streikestottekommiteene. De har ikke tatt utgangspunkt i rnassenes nivå ,
men i sine egne hode r . Dette har fort til at de har stilt parol er
- il~ke for å samle all e som vil stotte s treikene, men for å propagandere sine særstandprnkter (som oft e er ja:nunerli g f orvirrete) •
.•'or det andre har de trodd at en st ottekorruni te skal være en
streilcelederkorruni te. Derfor har de krevd paroler av typen "kj etta r beiderne må n å gå til ulovlig streik". Pa denne måten har virksonilieten bidratt både til å splitte de som stetter streiken, og
til å bryte opp enheten blant de streikende sj ol.- KULs sære
standpunkter lia r f ort til at PR-medlemmene i streikekommiteene i
:flere tilfelle har latt være a lese opp uttalelser pa streikemoter,
f or at ikke de tilbakeli ggende skal bli f orvirret.
Bå de i vin og i host har Y1JL trukket seg fra de sentrale
streikestottekon®iteene på Universitetet i Oslo, n å r parolene
deres er blitt nedstemt~ Enda verre: Da den sentrale streikestottekommiteen arrangerte aksjonsdag 30/IO i samarbeid med Rod Front,
propaganderteKUL mot streikestottemotet,fordi det var i samarrangement med den reaksjonære (! - se nedenf or) Rod-Fronten.
c) Abortkampen. Her har I<JJI, stilt seg likegyldige- enkel te
medlemmer av KUL har visstnok sagt at "sjolb estemt er u g jennomforlig". Ing en oppfordringer om å delta i abortdemonst-ra sjonen.
d) Rod '•'ront. Nå foregår det en innbitt kamp i Studentersamf unnet i Oslo mellom Rod ~ rant og DKSF. Det har aldri vært solgt
så mange raedlemskort, det ventes at den som vinner må ha 25003000 stemmer. En seier f or DKSF vil bety svær f ra~gang f or reåksjonen. Bå d~ SV og Anar?-stene ~totter RF~. r..: en Ku L? De hevder c:-t
RY er reaksJonær ( fordi den stotter småbonder og k amp f or nasJ onal sj olrå derett/ sj olberging), og k an ikke ta standpunkt mel l ora
R;•'o g DKSF!
e) Hag ekolonisaka, hussaka. Den f orste gjaldt r a s ering av et
kolonihageområde - var en viktig kampsak hosten 73 (er nå f orelopig vunnet), den andre gjaldt kampen om Cha teau Neuf . Begge sakene
har KUL latt passere,uten uttalelser, stotte eller noen ting .
f) Interessekampen blant studentene. KULs "innsats" her har
innskrenket se g til en lopeseddel om at den. st atli g e r a sjonaliseringspolitikken er et"nodvendig uttrykk"for k a pit alismens
st a dium for tiden. De har ikke demmet med noen pa roler og n oen
stotte til studentenes interessekamp. De deler ana lysen om at
universitet et og studentene bare er "ideolo giprodusenter'' med det
falske "venstre" i SV - en KULer uttalte til og med at en leges
virksomhet hovedsakelig var ideologisk:
De 6 punktene som har vært nevnt her, utgjor alle de kampsakene
som det har vært reist massebevegelser på ved Universitetet i
Oslo det siste året - bortsett fra I.mai og Trædal/Steinsjosakene. KULsvirksomhet kan oppsummeres som enten direkte angrep
mot den progressive bevegelsen (momssaka , Rod Front), ellerrsplittelsesvirksomhet (strelkestottearbeidet), eller likegyldighet, l{
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dvs. passiv stette til reaksjonen ( abortsaka, interessekampen,
hag ekoloni- og hussaka). Slik er RuLs register!
KUL har ingått en taktisk prinsi--los allianse med Hovdenklikken- KAP . Den er prinsipplos, siden KuL er a:nti-stalinister og ,
angriper den marxist-leninistiske teorien, mens KAF prover I50~
"ort odok s e ". li en de gir altså prinsippene på båten fo r å oppn$.
taktiske fordeler, KAli' får arbeidskraft og et holdepunkt på Unive:n-sitetet, }::ULfår et 11 arbeider- a libi".- rj otsi gelsene mellom dem
l
vil sjolsagt slå ut en gang.
I forho ld til den internasjonale k or:urrunistiske bevegelsen bryter
al tsa KUL me d de teoretiske prinsippene. De mener at Stalin
g jeninnf orte kapitali smen i Sovjet , og har til n å ikke sagt et ord
om de ser p å Kina og Al bani a som s osi a lismen s f yrt å rn. Til nå har
de a ltsii ikke uttalt s eg om sosialimperialismen. Al t dette viser
at rur. stiller seg utenf or den internasjonale kommunistiske
bevegelsen.

lTo en mener at siden KUL er "så lå ", "ikke fins her", "har så
liten betydning " osv., er d et i kke s å vikti g å t a kampen mo t dem
a l varli g. Vi rna s l å fast:' En "li b e ral" holdni n g over fo r "v enstre"oppo rtunisme av typen EUL e r det samme som å l a dem gro og
vokse i f red! KUL har en uholdb a r teori og en råtten po li t ikkmen bare hv is v i går til kamp mo t dem, vil massene (o g kansl<.j e
no en Jm JJere sj o l ) oppdag e d et!
Det er ing en muli ghet er for at KuL-ideer kan fil noen oppslutning pa a r 'Jeidspl a ssene. !' en p ~i de h oy ere lærestAr'l.ene eksisterer
det et so s i a l t g runn l ag f or dem - småbo r gerli g e, ust abil e, intel- J
l ektualistiske s k i kt. Denne muligheten skjerpes av at frus trasjonen
over SV brer seg blant SV-symp a tiserer. Disse kan utfjore e t
rekru.tteringsgrunnlag f or KUL. I an dre land h a r KUL-lignende
g rup p er spredd seg og f å tt en viss oppslutning p &.. hoye re l æresteder .
Kampen ft<Jr å hindre det e r derfo r av strategisk betydning.
Noen e r redd KUL, eller lar seg imponere av dem, fordi de
virke r
s å skol e rt e , sa t e oretiske. Men teorien dere:S best å r av
noen utenatlærte f raser- som ofte er hentet fra anti - k ommunister.
Og det er lett å vippe dem av 11innen med noen små dose r sunn fornuft: "Imperialismen p r ogressiv? Hvor da?"- eller" 1~agforeningene
kan ikke bli kamporganisasjoner - hvordan kan da fagforening etter
fagfo rening vedta overtidsnekt, synip a tistrei ker med hei smontorene ,
politiske streiker mot tvungen voldgi f t?" eller " Småb on der tilhC.irer den herskende klassen- hvo r f or proletariserer de seg sj ol'
mon tro?" Det har g ang på gang vist seg at i dagskampsporsmål
viser KUL den storste forvirring, mo tsier seg sjal, vakler, og
l everer de latterli g ste analyser.
I visse saker(til nå - steikestottearbeid) har sporsmålet
ora enhet med KUJJ du.kket opp. Vi av slår ikke enhet med dem p å
slike sporsmå.l. I.\en pa s s på - ingen ettergivenhet overfor dem. Vi
slett ingen forpliktel s e overfor dem til enhet , f or de er grunnleggende anti-korrurru.nister oe; spli ttel se smake re!
Usikkerhet på analysen av R~ L bo r tackles med interne diskusjoner - studiemateriale i Materialisten og nr. 4/5 av Hva Ivlå Gjoresl?
Vi anbefaler dessuten partiprogrammet og NKS's plattform som
materiale til diskusjon •
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Plattform
Partiets utgangspunkt må nodvendigvis være dets arbeids- og prinsipprogram og en vurdering av hvilke sporsmal i klassekampen som har
storst betydning for arbeiderklassen i åra som kommer.
Plassen tillater bare noen hove dsynspunkter. Som u t gang spunkt må
RV som ifjor bygge på et sosialistisk "grunnsyn". Len vi bor i det
ko;nmende valget legge storre vekt pa å utdype hva sosial ismen er
og hva den ikke er, og vi rna forklare hva en sosialistisk ·revolusjon
innebærer. Selvsagt blir vi stilt overfor sporsmålet om hva som
skiller A}..F fra HV. Utvilsomt vil vi f inne det bå de fo rnuftig og
rimelig å gi konseskjoner til de kamera t ene som ikk e deler partiets
program i ett og alt, de må som partiets medlemmer kur.ille delta f ullt
ut i utf orminga av politikken. k en vi kommunister bor ikk e i utgangspunktet vanne ut alle våre prinsipielle st andpunkter fordi vi
"tror" at uavhengi ge sosialister ikke er eni ge i eller il:Jce vil
skj onne dette eller hint. Vårt utgangspunkt må være et valg sair,arb e:Ld
mellom kow~nunister og revolusjonære sosialister, en allianse som
strategisk er et fundamentalt alternativ til SVs rikspoliti sk e kuxs.
På dette grunnlag kan vi så diskutere både i :nnhold og i'ormuler inger,
åpent ta opp hvilke ' særstandpunkte r vi av hensyn til kampenheten
bor la fal le.
RV må stå for en konsekv en ~ anti- imperialisme, rettet mot begge
supermakt ene, dvs. ta stilling mot s osi alirnperialismen. Har dette
noe å gjore i et kommunevalg? Selvsag~, det er vi og ikke staten som
bestemmer hvilke kampsaker som har b etydning f or arbeiderklassen og.
andre lag av folket. Og ikke minst for de mange i SV s om er rnisfornoyd med ledelsens linje, vil dette være et sentralt s pcrsmå l
i 1975.
Det tredje 11 beinet" for progr&mrnet er de store· salc ene som berorer
ar beidsfo l k s daglige liv og velferd, dyrtida, olj epolitikken og alt
det te f orer med seg av avf olking, pressproblemer og okonomiske vansker. Her skal vi huske på en sak: i langt storre grad enn i stortingsvalget vil vi i 1975 ~_ne ta opp regionale og korr@unale kampsaker, enten det dreier seg om lonnsforhold, nedlegging av arbeidsplasser og sykehus e.l.

ll
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NKS' oppgaver
Innre t tinga av valgkampen bl.a. spesielt på ungdommen vil legg e
et stort a.."lsvar pa det korr.munistiske studentf or bundet. Vår innsats
i ·valget vil vær e en gr admAler på hvor langt vi har nådd i å spre
revol usjonære i deer blant stu denten e og på hvor langt vi har nådd
i kampen mor oppo rtunisme av hoyre og "venstre" type. Valgkamp en blir
en hard dyst, o g vi skal bruke anledningen til å herde og styrke
vart ur:g e studentforbund.
Opport unismen - selve l h oy reop po rtuni smen som u ltra "venstre" ha r
vok st pa lære stedene de seinere å ra, sammen med den alme:nne r a dikaliseringa -a v studentoevegel sen . FKS må i val gkampen bekjempe hardt
hoyreopportunis:men og dens knefall for sosialdemokratiet, den sovjetiske s osi al i mperiali smen og dens spre dning av allverdens parlamentarisKe og le.;alistiske illusjoner i sa:nband med valget. l'.'Ien vi skal
også kjempe hardt mot den "venstre" opportunistiske tendensen, som l
kamuflerer seg med rode ±'raser og i praksis enten åpent stotter hoYrreooportunismen eller indir ekte gjordet ved å"boykotte" Rod Val e;- 1
allianse.
3n~o r del av den or gani s erte kvinnebeveg elsen finnes ved de hcyere l ære ste dene, og det ma le[:;ges stor vekt på dette i vårt arbeidj
Deri politiske situasjonen og debatten pa lærestedene stiller s pesiel le krav til pro,Jagandaen og agitasjonen foran val g et. Ved alle
l ær est e de r der d et er mulig må det utarbeides lokal propaganda fo r
val g et.
På l ær esteden e vil det være mang e studente r som sternner i ko muner
d '.'I' RV i kl:e kan stille liste::- . Derf or må det gjennoraf ores arbeid
t -t. de ::.'or '::{Vs lister og f or boykott ved alle læresteden e . Hva det sk al

l

leg g es hove dvekt pa må besterr.mes ut' fra en anal y se av de lokale fo rJ holda_ .
Alle i:,x s-enhet er må være villige til å stille krefter til rådi ghet fo r nevegelsen s valgkamp uten / or lærestedene. Studentene kan o
ot·te bruke tid :forrr.iddag s og ellers også gj ore nytti g arbeid for hele
val glcampen.
l
Hovedframstotet i valgk ampen på lærestedene rna gjores for sommeren
l
i tida e ·cter l. mai. Dette gjelder særlig universitet ene og hoyskoll.ene. Vi må arbeide f or å starte valgkampen mest mulig allerede i
sa:,lban d med l. mai , mobili s eringa , og kjempe hardt for å stille val gkamp en p å dagsorden en f o r :ferien. Det må sj o l sagt arbeides for at

,..,
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'·

flest mulig studenter engasjerer seg aktivt i arbeid med valgkamp og
boykott på sine hj emsteder i ferien. Skal det kunne fores en intensiv
sluttfa se, må det for ferien tas tiltak fra g:runnenhetene som sikrer
at laga kan t ungere med ledelser umiddelbart når lærestedene apner
igjen, og det må foreligge en konkr et plan f or slutt fa sen i valgkampen. Det må for uni versitetene og hoy skolen e settes f rister for
når medlemmene skal være tilbake.
FULL STOTTE TIL AKP(m-l)s LI NJE I VALGEr!
:•'RAM l<'OR EN STERK ROD VALGALLIAHSE!

l~
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HVA ER ET
-M ATERIALISTISK UTGANGSPUNKT
FOR HOMOFILIDEBATTEN?
•" J
Forfatteren av artikkelen "Idealisme eller matrialisme i homoflLl.er
a-1
debatten?" i forrige nummer av 4. mai ( h eretter kalt X), men
~..
det er å finne årsakene til homofili.
Hvorfor stiller mange sporsmåle t på denne måten? Hva er å rsakene til heterofili? Et sli kt motsporsmål blir ofte oppfattet som en
provokasjon, fordi heterofili jo er "naturlig". Br ikke homofili
"naturlig"? Er det ikke natrulig med kjærlighet
og
varme folelser mellom mennesker av samme kjonn? Har vi ikke altfor
lite av dette idag? Som homofil oppfatter jeg åallefall våre
kjærlighetsforhold og samliv som likeverdige med alle andres. Jeg
ser ingen forskjell.(Vel og merke ders om folk gis anledning til å
leve åpent.)
Jeg synes det er betegnende at et diffust begrep som "naturlig"
blir brukt og at homofili blir framstilt som et problem. HvorfoF
er homofili' et PROBLEM? Noen grunner kan være;
- Det eksisterer mang e fordommer ute i folket. Kirkens ideologi ~ t år
sentralt i dette .
- Borgerlig vitenskap har monopol på området, og mange stetter seg
bevisst/ubevisst til denne.
- Seksualsporsmål er problematisk å diskutere for mange.
l
Jeg mener at det kan finnes mange grunner til at folk spor etter
årsakene til homofili. Veldig ofte ligger det en svært undertrykkende holdning bak! F.eks. Psykiatere/psykologer har vært blant de
ivrigste til å finne årsakene til homofilt. Motivet bak dette har
vært å kunne finn Heffektive behandlingsmåter mot sykdommen".
Resultatet er en r ekke undertrykkende og destruktive tiltak overfor
homofile (aversjonsterapi, hormonterapi, hjernekirurgi osv.)
X sier: "Hvordan soren skal et problem kunne loses/bekjempes der J om
l
man ikke kjenner årsakene?" Tilsynelatende hores dette enkelt O§
greit ut i forste omgang, men hva mener f.eks. X om de ovenfor- l
nevnte psykiatere og psykologer? Jeg mener han må avvise klart et
slikt undertrykkende utgangspunkt for debatten1 (Jeg mener ~ at

,"
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alle som spor etter årsaker har en undertrykkende holdning, men
dette viser at saka ikke er så enkel.)
For å komme videre i debatten om homofili, må vi ikke komme
med alment prat om matrialisme og årsaker, men ta utgangspunkt i
praksis og gjore grundige undersokelser av situasjonen idag.
Jeg synes Mao kan gi oss et bra utgangspunkt: "Dersom du ikke har
trengt inn i et problem, i dets nåværende fakta og i dets forgagne
h!storie og ikke vet noe om det vesentlige i det, vil hva du enn
sier om det utvilsomt ·bli t ull. Tullprat l oser som al le vet , ingen

Fra l.ffiai-to get i Drobak dette a r.

problemer, så hvorfor skulle det være urettferdig å berove deg
retten til å ytre deg?" (Bekjemp bokdyrkelsen. Les resten av sammenhengen der !)
Utfra de tte vil jeg for eslå ne en ret ningslinjer for den videre
debatten:
Vi trenger helt grunnle6gende k onlcr et kunnskap om:
Hvem er det som er homofile? Dekadente borgere eller vanlige folk?
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Hvordan undertrykkes de homofile? En bor også k~nne kreve av folk
at de aktivt setter seg inn i hvordan de homofile selv opplever !
sin egen situasjon. Vil de behandles, vil de forebygges? En slik
konkret undersokelse kreve~ at folk aktivt går inn for å kvitte l seg
med mange fordommer istedetfor å lese om ganle kong Gustav i Sverige
eller keiser Nero.
l
- Vi må undersoke grunnlaget for seksualitet alment. Homofili må
ikke diskuteres for seg1 Da går det lett over i undertrykkelse.
Dette må bli et oppgjor med den borgerlige vitenskapen. Hva er ~.eks.
en kommunistisl~ analyse av Freud og hans teorier?
l
Vi må få en historisk analyse. Har vi noen folkelig historie på
dette punktet, eller er det bare snakk om keisere og konger som l
ellers i historien?
Jeg har utfra åette noen kommentarer til artikkelsen til X:
- At enkel te "avvikere" #'olge X) er avhengig av at speilet er oppfunnet, synes jeg er et li te overbevisende tegn på e.t "ihvertfall
enkelte former for "avvik" er noye knyttet til produktivkreften~s
utvikling og more.len som er bygd på denne" Det vi_rker som X
l
setter opp det almenne forst og deretter finner dårlige eksempler
som passer. Dette vil jeg kamne mekanisk rnatrialisrne i motsetning
til å bruke den dialektisk-matrialistiske metode i en konkret
analhyse. ji komrner ikke videre hvis ikke folk g/:..r inn på
hvordan homofili er knyttet til produktivkreftenes utvikling.
Annet blir bare lettvinte erklæringer.
- Skal vi være vitenskapelige i vår analyse, må vi prove å legge l
vekk åe fordommene vi har. Jeg synes X blottlegger noen av sine
når han framstiller homofili som et seksuelt raffinement for
l
slaveeieren, mens homofili verken er så "aktuelt eller så. interessant " for sleven som jobber 18 timer i dagnet. (Er det helt
umu.lig å tenke seg at homofile er kjærl}ghet?) Men hvis x bare
tenkte seg litt om, ville det være nokså åpenbart at slavens
heterofile liv også. måtte være temmlig undertrykt under slike
forhold. Derfor er jeg enig i konklusjonen: "klassenes forskjellige
~lcøer stilling frambringer forskjellige problemer, også
seksuelt", men den har gyldighet både for heterofile og homofile.

-

l

X synes det er en selvsagt ting at forbudet mot homofile ble
gjeninnfort i Sovjet i 30-åra. Hvis begrunnelsen for forbudet
var at det eksisterte reaksjonære miljoer av homofile teaterfolk,
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synes jeg begrunnelsen er syltynn! Hva med alle ~le fra
folkets nkker, de ble jo også Wldertrykt ~ :Hv-U ~ "W:r ·kon·sekvent
gikk han aktivt inn for å forby heterofil:\. for .å ~mpe alle de
reaksjonære miljoer som finnes blant heterofile.
Nei, det er reaksjonen og spekulasjonen 1 sek.suaU:tteit $ ·om må
bekjempes, ikke seksualiteten!!
Jeg synes X og andre bor tenke over og svare på ~xra·e:
Vil homorili svekke bygginga av sosialiSmen, og i tfl~~lle på
hvilken måte?
Når en slæ.l svare på sporsmålet må il!n undersolte
forholda konkret og dermed ta med i analysa si a1: det Vil være
mange homofile arbeidere, progressive og kommunister som vil -vs~
me~ å slåss for den sosialistiske revolusjon i Norge.
Jeg mener at vår linje må være: Ingen undertrykking av homofiJlli
ve.r ken for eller under sosialismen.
Lars.
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