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- 3 LEDER
Forslag til . vedtekter for Sosialistisk Ungdomsforbund (MarXist-leninisteno)
Foz-st.e kapittel

- almen politisk linje

SUF(m-l) er det norske proletariatets kommunistiske ungdomsforbund. For
bundet deltar i. arbeidet for opprettelsen nv proletariatets kommunistiske
(marxist-leninistiske) parti i Norge. Når proletariatets parti or stiftet,
vil proletariatets ungdomsforbund underordne sog det og stille seg under
dets ledelse.
Det norske kommunis tiske (marxist-leninistiske) parti og dets ungdomsbund har fornt og fremst som oppgave å lede proletariatet og hole det
arbuidanc!e f:',2.ket i kampen mot klassefienden, for å styrte monopolkapitalens ej:c. ',; rIMnnom on revolusjonær omveltning, bryte borgerskapets vold
ned ved hj? 1.-, av e,rbeidor ,<;assons vold, opprette sosinlisn under proletarirte'ea dei-aokr&:5.e:(e diktatur og vidcroutviklo sosialismen fram til
kommunismen, det klasselose samfunnet.
L
Partiet og ungdosmforbundot tar marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning
som det teoretiske grunnlaget som er rettesnora for tenkning og kamp.
Mao Tsetungs tenkning er marxismen-leninismen for den tidsepoke da
imperialismen går sitt totale sammenbrudd i mote og sosialismen går fram
mot on verdensomspennende seier.
Dette er de viktigste punktene i SUF(m-l)s politiske linje, som ar mer
utforlig behandlet, utdypet oge_averult.„aLnorsk3Irkel,i.glhat i SUF(m-l)s
politiske plattform og do andre vedtaka som landsmøtet og sentralkomiteen
fatter.
Annet kapittel - Medlemsskap
Enhver norsk ungdom mellom 14 og 30 år som godtar SUF(m-l)s program,
vedtekter og allmene linje, går inn i en grunnorgansasjon og arbeider
aktivt i don etter evne, utfører forbundets beslutninger, underordner seg
forbundets disiplin og betaler medlemskontigenten, kan bli medlem av SUF(m-l).
Se:madet og medlemsskap skal komme enkeltvis. Søknad må tettes til
styret i on grunnorganisasjon. Styret tar stilling til søknaden og legger
fram sin innstilling for allmannamote av medlemmene, som tar avgjørelsen,
I tvilstilfeller skal soknedon legges frem for overordnet organ
3. Medlemmer ev SUF(m-l) har rett og plikt til:
studere marxismon-loninismon Mao Tsetungs tenkning på skapende vis,
i samband mod praksis og i samsvar med SUF(m-l)s studieopplegg.

'WÅ

A arbeide etter masselinja og ut fra parolen om å tjene folket, for
det store flertallet av det norske folkets og verdens folks interesser.

Å farene seg mod det arbeidende folket og gro rotter i arbeiderklassen,
aldri isolere seg oller stille seg utenfor arbeiderklassens kamp. Kjempe
mot opportunister, renegater og agenter, for å drive dom ut av forbundets
rekker og evsluro dom for det arbeidende folket.
Å delta i intern debatt og domokatisko avgjørelser for å fastsette forbundets linje på de enkelte områdene, sørge for at debatten holdes innafor
forbundet og utad lojalt sette i verk forbundets vedtak.
Å beskytte SUF(rn-l) mot sikkerhetspolitiet og andre organer som klasse fienden bruker mot marxist-leninisteno, og hindre at viktige opplysninger om
forbundet, medlemmer eller sympatisoror faller i klarne på dem.
6) Å være dristig mod kritikk og sjolkritikk. For å forhindre kritisisme,
på kri-til& og sjolkr.itikk være relevant.
L» i
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Vedtektsforslaget—
Medlemmer har røtt og plikt-til å arbeide etter disse retningslinjene, til
å få den hjelp til-det som forbundet ken gi dem og til sjøl å hjelpe forbundet
og andre medlemmer med å sette dem ut i livet.
§ 4. flår medlemmer av SUF(m-l) bryter forbundets disiplin, oppforer seg u:eemestår
ratslig, forer fram skadelige,
antisosialistiske standpunkter som
imotstrid til SUF(m-l)s linje eller på annen måte skader SUF(m-l), skal forbundets organer, innafor ramma av deres makt og myndighet og alt etter hva
sakn gjelder, treffe de nødvendige disiplinære tiltak - advarsel, suspensasjon
rre tillitshverv, suspensasjon fra forbundet, eksklusjon.
Sentralkomiteen kan suspendere medlemmer fra tillitshverv og fra forbundet.
Eksklusjon kan foretas ved flertallsvedtak på medlemsmøte, der den sake gjelder
har fått heve til å forsvara seg. Ved eksklusjon skal det gjøres merksam på at
vedkommende kan anke, og tilfellet skal altid innrapporteres til sentralkomiteen.
Når sentralkomiteen suspenderer medlemmer fra forbundet, oller eksklusjon i
lokallag blir anket, skal landsmøtet te den endelige avgjørelsen i saga. lille
eksklusjencr skal føres inn i beretninge for landsmøtet.
Medlemmer som blir politisk sleve, passive og uinterreserte, trass i at forbundet her forsøkt å skolere dam, bor overtales til å forlate forbundet og
eventuelt fortsette å stetto forbundet som sympatisører. Medlemmer som ikke
betaler kontingent trass i oppfordring , eller som erklærer at de ikke lengre vil være medlemmer av forbundet, skal ansees som utmeldt.
Alle sla g s opplagte renegater, agenter og overlopere skal raskt renskes ut
fra forbundet og ikke slippes inn i rokkene igjen.
Om nødvendig skal det gjøres klart for massene utenfor forbundet et en bestemt
person ikke lengre er medlem av SUF(m-l)
TREDJE KAPITTEL.
Prinsiaper for forbundets organisering.
§ 5. Prinsippet for forbundets organisering er den demokratiske sentralismen.
1

De ledende organer på alle plan blir valgt gjennom demokratisk rådslagning.
Hele forbundet må strengt underordne seg en gjonnomfort disiplin : den enkelte
er underordnet organisasjonen, mindretallet er underordnet flettallet, levere
organer or underordnet hoyere, og hele forbundet er underordnet sentralkomiteen.
Ledende organer i forbundet på alle plen skal rogolsmessig rapportere om sitt
arbeid gjennom landsmøter, distriktsmotor, konferanser eller allmannamoter,
også på annen måte underrette medlemmene om direktiv, vedtak og andre nyog
her betydning for deres arbeid. De skal
stadig morke seg hva
heter som
lytte til medlemmenes mening og godta deres overvåkning. Medmassene sier,
lemmer her rett til å kritisere forbundets organer og ledende medlemmer på
alle plen og legge frem forslag for dem. Et medlem som er uenig i lokale vedtak kan reservere sin mening og legge fram saka direkte for sentralkomiteen.
Det or viktig å skape en politisk situasjon der deler både sentralisme og
demokrati, både disiplin og frihet, både enhetlig vilje og personlig frimodighet og initiativ.

Eksistensen av egne grupper innafor SUF(m-l) som kjemper mot forbundets linje,
forer fram avvikende syn innad og utad og opprotter sine egne kontakter i for\ bundet på tvers av forbundets vanlige forbindelseslinjer og organer, er ct
uttrykk for freksjonisme, og absolutt ikke tillatelig. Fraksjonismo betyr oppsvekkelse av SUF(m-l)s eni splittring av proletariatets fortropp,
het og slagkraft og er dermed et slag mot det arbeidende folket sjøl. Opprettelsen av "flere sontrå n i forbundet strir mot den demokratiske sentralismens grunnprinsipper. Det betyr i realiteten opprettelsen av en ny organisa.
forbundsfientlige
sjon som bekjemper forbundet. Alle slike
. hånd.
frommedelementer må ryddes ut av forbundet med hard
Alle grupper og enkeltmedlemmer av SUF(m-l) som arbeider på klassekampens forskjellige fronter, må ubetinget godta SUF(m-l)s lederskap i'alle spørsmål.
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Vedtektsforslaget..
F orbundets hoyoste organ er j.andsmatet og, når dette ikke sitter sumlet,
sentralkomiteen som landsmoto t i-r-ar valgt. Forbundets ledende organer i de distrikter der det finnes distriktsorganisasjoner er distriktsmotet og det styret
det velger. Det ledende organ i grunnorganisasjonen er allmannamøtet og det
styret det velger.
Landsmøter, distriktsmoter og allmannamøter innkalles av forbundsstyret på
deres eget ')1=.
Styrene i forbundet på alle trinn og de representative organer de peker
ut, skul organiseres i samsvar mod prinsippene for enhetlig ledelse, near tilknytning til massene og on enkel og effektiv oppbygning.Alle styrer skal ha
vinst formann, sekretær og kasserer.
FJERDE KAPITTEL.
Forbundets sentrale organer'.
§ 8. Landsmøtet skal innkalles hvert år. I særlige tilfeller kan sentralkomiteen innkalle det tidligere eller utsette det. Landsmøtet skal sammenkalles
som representerer minst 1/3 av forbundets medlemmer
når grunnorganisasjoner
krever det.
Laga velger delegater med stemmerett i forhold til medlemstallet og den kontingent som er betalt til forbundet.
Sentralkomiteen skal settes sammen av forbundets mest politisk frammm
Den skal sette i verk forf
medleer.
erfarne
skredk6-;
p3iitolige og
_
kraftfull og effektiv måte, og innafor den
bundets linje på en mos mulig
ramma som landsmotets vedtak, program og vedtekter sotter.
Sentralkomiteen i plenum konstituerer seg sjel, velger
ggt nødvendige tillitsmenn og arbeidsutvalg.

formann og andre

Arbeidsutvalget innkaller sentralkomiteen til plenumsmote minst 4 ganger i
perioden. I særlige tilfeller kan innkallelsen utsettes. Sentralkomiteen skal
innkalles når minst 1/3 av sentralkomiteens medlemmer krever det.
Når sentralkomiteen ikke er samlet, utover arbeidsutvalget sentralkomiteens
funksjoner og myndighet, og leder arbeidet i forbundet i samsvar mod do retningslinjer som sentralkomiteen gir.
Sentralkomiteen og arbeidsutvalget oppretter de organer og utvalg som trengs
for å ta seg av forbundets dagnet) arbeid på forskjellige områder : f.eks.
skolering, presse, faglig arbeid. Disse organene står ansvarlige overfor
sentralkomiteen, som igjen står ansvarlig for dom overfor landsmotet.

•

FEMTE KAPITTEL.
Distriktscluanisasjoner.
••n•• ••••••

1.1.• •MM ••nn

I~G.

Der det finnes grunnlag for det, opprettes distriktsorganisasjoner av
SUF(m-1). Distriktsorganisasjonene består av SUF(m-1)s lag og grupper i distdistriktsorganisariktet og distriktsstyret. Opprettelsen av
sjoner skal godkjennes av SUF(m-1)s hoyast© organer : sentralkomiteen og
landsmotot.
distriktsmotet, har lokallaga
delegater olp.d
og innbetalt kontingent.
stemmerett i samsvar med medlemstall
§ 11. Distriktsstyrets oppgave er å lede og samordne arbeidet i distriktet på
grunnlav av forbundets linje, landsmotets vedtak og direktiver fra sentralkomiteen.
Distriktsstyrets arbeidsutvalg, som skal inkludere formann, kasserer og sekretær, må i distrikter med store avstander bestå ev medlemmer5 4arbeider på
samme stod.
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Sjette kapittel - grunnorganisasjonene
Lokellay, oppre-ttes i bomtedsområder, på arbidsplasser eller andre
steder, der det er ot visst
tall medlemmer eller der den revolusjon=
kampen krever det.
Lokallag må ha krefter nok til å utfor° det viktigste av det nodvendige
arbeidet når det gjelder studier, spredning av marxist-leninistones flygeblad
og presse, anvende det øvrige interne og eksterne materiell som sentralkomiteen ellers sprer til forbundet, innbetaling av kontigent, betaling for
materiell og ovrig okonomisk stette til forbundet.
Lokallag må godkjennes av sentralkomiteen og landsmotet, som også kan trekke
tilbake godkjennelsen og . kreve lag omgjort til gruppe. Sentralkomiteen har
heve til å suspendere lag der et flertall utvikler seg i forbundsfiondtiig
rotning. Londsmotot avgjor om slike lag skal eksluderes.
Dersom leg suspenderes, skal deres eiendom i suspensjonstiden oveferes til
forbundet ved sentralkomiteen eller distrikts -styret. Dersom lag oppleses
eller ekskluderes, tilherer deres oidendom forbundet.
Lag skal velge styre på almannamoto en gang i året. I særlige tilfeller kan
Styret utsatte årsmotet eller innkalle det tidligere. Årsmote skal holdes
dersom minst 1/3 av lagets medlemmer krever det.
Lokallaga må heve merxismon-leninismen Mao Tsetungs tenkning røde ene
hoyt, gi prolotcriatots politikk hegemoniet på alle områder og fremme salmensveising av teori og praksis, opprettholde nær kontakt med messene, °jare det
som er mulig for å sikre seg mot klessofindens organer og ove kritikk og
sjolkritikk. Deres viktigste oppgaver er:
1) Å lede medlemenc i studier og skapende anvendelse av marxismen-leninismen
Mao Tsetungs tenkning på en levende måte i samsvare mod SUF(m-1)s studiei opplegg.

1 2)

Å sette forbundets politikk ut i praksis, folge direktiver og vedtak og
utfor° ethvert oppdrag som forbundet pålegger dom.,

Å spre agitasjon og propaganda om marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenk, ving og SUF(m-l)s politikk, mot revisjonismen, reformismen og alle borgerlige
tendenser i arbeiderbevegelsen.
Å opprettholde on nær forbindelse med massene, stedig lytte til deres
meninger, og krav og drive en aktiv ideologisk kamp innafor forbundet slik at
det holder seg aktivt og livskraftig.
Å etter evne to ledelsen i det arbeidende folkets kamp mot !<lassefienden
på det lokale plenet, og arbeide aktivt . i folkefronter og masseerganiscsjoner
der.
Å ta opp nye medlemmer, opprettholde forbundets disiplin, stadig konsolidere
laget, kvitte seg mod det gamle og ubrukelige og ta inn det nye og friske,
slik et forbundets rekker holdes reine.
& 14. Der SUF(m-l) ennå ikke har samlet krefter nok til å opprette lokallag
som oppfyller de viktigste betingelsene, kan medlemmer opptas i grupper av
SUF(m-1).
Gruppene må godkjennes av sentralkomiteen. I særskilte tilfeller kan do få
delta med observatorer på lands- og distriktsårsmoter og konferanser, dersom
ledende organer bestemmer dette.
Dersom gruppe oppleses oller godkjennelsen av den trekkes tilbake, tilhurcr
deres eiendom forbundet.
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- 7
Gruppene skal velge en ansvarlig formann og om mulig også et styre. Deres
viktigst() oppgave er disse:
Å studere marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning på skapende vis i
samsvar mod SUF(m-l)s studieopplegg.
Å folgo med i do viktigste dokumentene i SUF(m-l)s interne propaganda,
særlig i dat interne modlemsbledet og studieveiledningeno.
Å etter evne spre marxist-leninistenos flygeblad og selge den marxistleninistiske pressa.
Å ta opp nyo medlemmer, opprettholde forbundets disiplin, hoyno sitt
nivå, konsolidore og styrke gruppa slik at grunnlaget blir lagt for loklag
av SUF(m-1).
•
Sjuende kapittel - forholdet til andro organisasjoner
§ 15. I do tilfeller der dotte vil være i samsvar med masselinja og proletariatets interesser, vil SUF(m-1) delta. i andre (ikke-marxist-loninistiskc)
organisasjoner: antiimperialistiske enhetsfronter, interessokampgruppJr,
politiske fora osv. Medlemsskap i andro organisasjoner skal alltid godkjennos
av lagsstyre oller annet ledende organ.
SUF(m-1) vil i fronter og masseorganisasjonar alltid framstå i samsvar med
masselina, på en klar måte representere marxist-leninistene i kampen o.
fore fram ideene for an riktig ledelse av den.
16. SUF(m-l)s arbeid i andre organsisasjonor or organisert i samsvar mod
don demokratiske sontralismons prinsipper:
i 1) Der flere. medlemmer av .SUF(m-1) arbeider sammen, skal de kanne en frakFraksjonen skal alltid opptrå samla og. enhetlig utad.
sjon av SUF(m-1)
Fraksjonen skal studere marxismen-loninismon Mao.Tsetungs tenkning på on
skapende måte i samband mod sitt arbeid, sorge for å bevare sin uavhengighet
innafor fronten og ikke miste sin identitet i don, men alltid sette mar;„ismenloninismon Mao Tsetungs tenkning i ledelsen for sitt arbeid.
Fraksjonen skal arbeide på grunnlag cv forbundets linje og direktiva-e',
og sette disse ut i livet på en best mulig måte. Alle viktige spursmål skal
først diskuteres og avgjøres innad i fra:<sjonon, Deretter skal den fastlagte
linja falges strengt uta d.
4) Frak ,;jonen er alltid underordnet SUF(n-l) som helhet. Fraksjonen skri
underordne sog forbundets organer på sitt eget plan og samvittighetsfullt
utføre direktiver fra dom.

RETTES:
I tredje ka p ittel
§ 7 - er siste, periode falt ut, etter
"alle styrer skal ha minst formann, sekretc3re og kasserer".
Perioden lyder H
styrer og utvalg skal studere marxismen-leninismen
Mao Tsetungs tenkning på skapende vis og i samband med sitt arbeid, i samsvar mod de spesiell© retningslinjen© forbundet gir for disse studiene."

uie
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REFERri- FRP, MØTE I FORBUNDETS ORGANISASONSKOMITE (LOVREVISJONSKWITEEN)
fredag 15. august 1969
Tilstede:
n, G • , J, G ,r
Bl_
d, Bo ..
is, E„RT. Ør
- komiteen konstituerte seg med GI
referent.

I, Sven T
Jen, Ta
som dirigent og Br ---

e,
► som

Ø(
i rekonstruerto arbeidsfordelinga i komiteen, og la fram sjølkritikk for
liberalistisk arbeidsstil: Kameratene i Oslo hadde delegert arbeidet mod
;, som ikke pga liberalisme, hadde makta å få ferdig
vedtektsforslag til Ø_
dette for lenge etter fastsatt tidsfrist. - Ør
is forslag blei delt ut, og
i gjennomgikk strukturen i dette: Modellen er KKP's stitutter, som er
0(
modifisert og tillempa SUF's forhold
Debatt on vedtektsforslaget punkt for punkt:
Kapittel 1 hoppes over
Kapittel 2, §1 og §2:
- oppsummerer og forklarer avsnittet
ør
bor ikke mer detaljerte kriterier for medlemskap inn i 1 ?
B'
Øl
Kriteriene for medlemsskap er bra nok slått fast i §1
[?,einer det bor inn noe om at kritisisme bor unngås.
G:
z
Enighet om dette - forslaget korrigeres i samsvar mod Gr

s anvisning

A - forklarer strukturen n2rmero, tar opp skillet mellom agent og degenerert kamerat, og forskjellig behandlingsmåte for disse
Kaptittol 3, §5, §6 og §7:
Øc
- summerer opp innholdet
- ter opp sporsmålet om botogn valsa "kongress" istedet for "landsT.E. H'
mote"
01
n: Ser ingen vits i dotte.
9:
Kapittel 4 § 3 og
prinsippet om at 1/3 av medlemmene (i forbund eller sentralkomite)
Øc
har rett til å kreve sammenkalling av hogste organ er on sek som trygger
modlemmotus kontroll. Men kan dette fremme fraksjonsvekst ? I alle fall er
lendsmote eller s.k.-mote on bra ting dersom 1/3 av forbundets medlemmer
(eller s.k.'s medlemmer) er politisk uenige i hovedlinja, for dette er on
politisk forbundskrise. Delogntvalg nå skje på grunnlag av reelt medlemstull
Presse er underlagt sentralkomiteen (s.k.), men "pressa" es sjolsagt ikke
spesifisert i forslgaet, av flere grunner.
S.k.'s anledning til å skifte formann ?
T.E. h[
n: S.k. konstituerer seg sjal ved hvert s.k.-mote
0
Kapittel 5 - § 10 lg § 11
Distriktsorg.-oppretting må skje under kontroll av s.k. og landsmnto,
for å sikre forbundet mot fraksjonsvekst på distriktsplan.
I: Forholdet mellom distriktsorg og gruppe, i motsetning til log
Øc: Kommer mer inn på dette under grunnorg
: Bor det vore med noe om distriktsorg's utstrekning, distriktsorg'
T.e.H
kvanitteU.ve grunnlag ?
Bor ikke formaliseres noe ennå, pga. lita erfaring med distriktsorg.
Ø
Ø(
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z.zte
r
'

•

Kapittel 6, § 12:
i - tar opp sporsmålet om valg cv lagsstyro (f.eks. studentlagene)
83
mor enn en gang i året
o lagsstyre valgt for ett år om gangen or riktig, pga kontinuitet i
OÇ
arbeidsstilen. Mon sjolsagt gis det have til skiftningor i styre mellom
årsmotene, på spesielt grunnlag.
§ 13 og ,§ 14:
grim: Forholdet gruppe/lag. Gruppe stiftes for lag og som grunnvoll for lag,
Gruppe -;ri ikke ha stemmerett (mon møte og forslagsrett) på like linje med lag
Gruppe inntar samme ,stilling som enkeltmedlem innafor forbundet
§ 15 og
16:
: strenge regler for medlemmer son plasseres i andre organisasjoner,
Sos. arb. grupper går ikke formelt under dette punktet; menfronter etc.
under kapittel 1: SUF(m-l)-fraksjon skal alltid underordnes laget.
J kontroll av fraksjoners arbeid kan komme til å by på prblemer,
G(
SUF(m-1
eks. Oslo, der det i mange hove ikke er naturlig å underordne
fraksjon under et lag.
: Da må fraksjonen underordnes disfriktsstyret
ø

HELHETSDISKUSJON

Vedtektsforslaget innbefatter navneendring til SUF(m-l).
Hvorfor ikke med det samme endre navnet til KUF(m-l) ?
SUF er bra innarbeida, viktigst å få slått fast (M-L) forelopig
Forbundet bor stå fram som det det er, et kommunistisk ungdomsforbund,
navnet.
Vil gjerne ha holhetskommentaror fra alle kameratene.
2.ds Enig
T.E.11E
g Prinsipielt grunnlag bor kanskje trekkes , ut fra kapittel 1 og
forbeholdes politisk plattform. Ellers enig.
-hs: Mor om ungdomsforbundets spesielle oppgaver bor kanskje inn i
Bc
kapittel 1. Ellers enig.
Vedtektsforslaget vil hjelpe forbundet framover mot ei
iå Enig.
Br
fullstendig tillemping av den domokratisko sentralismen.
n: Enig
S.T.B. HGI
Jd: Bra modell, bra resultat. Enig.
T
e: Enig
Gr
og Enig
ø ,o
:
Tr
Oe
g
:
Tr
ogsa i
Oc
o

-

Konklusjon:
SUF'S organisasjonskomite, samla til mote 15.8.69, er enig i hovedlinja i
det framlagte forslaget til nyo vedtekter for forbundet
tar forbehold til navnespersmål
Kamerat T
Kamerat B-----'s tar forbehold til kapittel]. 1, som bor inneholde mer om
ungdomsforbundets spesielle oppgaver i klassekampen.
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Fra MaO''T-s.etung: Om korrigeringen av feilaktige oppfatninger i partiet.
OM OPPFATNING= SOM STRIDER MOT PARTIETS ORGANISATORISKE PRISIPPER
De oppfatninger som gjør seg gjeldende innenfor partiorganisasjonene i
}.korps av Den røde arm6 og som strider imot partiets organisatoriske
pxisipper, kommer til uttrykk i fælgende:
A: mindretallet underordner seg ikke flertallet. Avslås f.eks. en anmod.,
rigg fra mindretallet, nekter mindretallstilhengerne å gå ærlig inn for
å sette vedtaket ut i livet.
Framgangsmåter som må til for å utrydde slike oppfatninger er:
1, En må ta sikte på at alle som deltar på et møte, får full mulighet
til å komme med sin mening, Alle stridsspørsmål må avklares og det filå
ikke tillates kompromissmakeri og overflatiskhet. Er ikke spørsrllet
løst, må det drøftes på nytt (hvis arbeidet ellers ikke er til hinder
for det), for å komme fram til en eksakt løsning.
2. Det er en av partidisiplinens grunnpillarer at mindretallet underordner seg flertallet. Når mindretallets standpunkt er avvist, har mindretallet plikt til å støtte det vedtaket som flertallet har fattet . Om
nødvendig kan spørsmålet stilles opp til fornyet behandling på et neste
møte, men det er ikke tillatt å handle i strid med et fattet vedtak.
B. Kritikk som virker desorganiserende.
Kritikk innenfor partiet er et våpen som tjener til å konsolidere
partiets organisasjon og heve dets kampevne. Men innenfor partiorganisasjonene i Den røde arm6 får kritikken en annen karakter i enkelte tilfelle, den forvandler seg til personlige angrep. Dette ødelegger ikke
bare enkeltpersoner, men det desimerer hele partiets organisasjon.
Dette fenomen er et uttrykk for småborgerlig individualisme. For å gjøre
ende på det må partimedlemmene bibringes forståelsen av at formålet med
kritiekken er å konsolidere partiets kampevne for å vinne seier i klassekampen, så medlemmene ikke tillater at kritikken utnyttes som et våpen
for personlige angrep.
Mange partimedlemmer driver kritikk mot partiet utenfor, og ikke
innenfor partiet. Dette har sitt opphav i at ikke alle partimedlemmer
er klar over partiorganisasjonens (møtenes osv.) betydning, og går ut
ifra at det ikke er noen forskjell på kritikk innenfor organisasjonen
og utenfor.
Framgangsmåten for å få slutt på dette er:
Partimedlemmene må oppdras til å forstå partiorganisasjonens viktige
rolle og innse at kritikk rettet mot partiutvalg eller enkelte kamerater hører hjemme på partimmtene.
(Desember 1929)
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Fra Mao 'Esetung: Om korrigeringen av feilaktige oppfatninger i partiet
OM ULTRA.-DEMOKRATISMEN

Etter at 4. korps av Den.røde arme har fåttsentralkomit6ens direktiver,
er det atskillig.minclre utslag av ultra-demokratisme der. Det er f.eks.
blitt lettere å få satt partiets vedtak ut i livet, og det er allerede
slutt på de forkjærte kravene som gikk ut på å virkeliggjøre det såkalte
system med demokratisk sentralisme fra bunnen til toppen innenfor Den
røde arme, eller"først diskusjon på bunnen og deretter vedtak i toppen"
osv. Men faktisk er denne svekkelsen av ultra-demokratismen bare forbigående og betyr slett ikke at disse holdningene er fullstendig utryddet.
Det innebærer at ultra-demokratismen fremdeles sitter fast i hjernen hos
mange kamerater. Et bevis på det er f.eks. den ulysten de røper når partiets vedtak skal settes ut i livet.
Framgangsmåtene for å få slutt på ultra-demokratismen er:
1. Det er nødvendig å påvise ultra-demokratismens holdningsløshet og å
utrydde slike foreteelser med roten. Framfor alt må det gjøres klart at
ultra-demokratismen innebærer en fare for at partiorganisasjonene undergraves slik at de faktisk smuldrer opp, for at partiets kampevne svekkes
og til og med oppløses fullstendig, og at partiet dermed fortaper muligheten til å fylle sine kampoppgaver, noe som følgelig vil føre til et
nederlag for revolusjonen. Videre må det gjøres klart at ultra-demokratismen og opphavet til den ligger i småborgerlig splittelse og mangel på
disiplin. Og når denne småborgerlige desimeringen bæres inn i partiet,
gir den næring til ultra-demokratiske oppfatninger i politikken og i organisatoriske s p ørsmål. Disse oppfatnilipne er helt uforlikelige med
proletariatets kampoppgaver.
II. Organisatorisk må prinsippene for en allmenn demokratisk holdning
forent med en sentralisert ledelse overholdes strengt. Dette bør virkeliggjøres på følgende måte:
De ledende partiorganene må gjennomføre en riktig linje i sitt arbei4,
de må evne å finne den riktige løsningen på ethvert spørsmål og på det
viset bli ekte og ledende sentrer.
De høyere partiorganene må skaffe seg en klar forestilling om stillin“
gen i de lavere organer og om massenes liv, for dette vil også skape et“
objektivt grunnlag for et riktig førerskap.
Partiorganene på alle trinn må ikke innlate seg på uoverlagte vedtak.
Men er et vedtak først fattet, da må det gjennomføres strikt.
Alle viktige vedtak i de høyere partiorganene må straks bli gjort
kjent i de lavere organene og blant bele partiets medlemsmasse. Det må
sendes ut talsmenn som avelgger beretning (alt etter stillingen som den
er) i forsamlinger av aktivister eller på vanlige møter i grunnorganisasjonene, eller på møter av kommunister innenfor arm6kolonnene.
5. De lavere partiorganene og alle partimedlemmer må drøfte omhyggelig
retningslinjene fra de høyere organer og fastlegge framgangsmåten som må
til for å sette dem ut i livet.
(Desember

1929)
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OM PÅRTE
T sitt innilb,..dnng sferedrag-va e akamerat Gunnar B.
å legge
hovedvekta 1er
3-å faringene ,f a -oppbygginga av'et revolusjonært
parti i Sver.,,, . Hav viste først hvordan både SÅP og SK2 hadde
mislykkes. i deni__ Qpp. gs3, en,---Eksemplet med SKP viser
j).A.t oppgaven med å åkaPe-' et virkelig marxist-leninistisk parti
er en meget stor-ogvanskelig oppgave.
2)P.t partiet må danneS på et proletært, ideologisk •grunulag,
dvs. på marxismen-leninismen- Mao Tsetiiings tenkning.
Hva er KFMLs linje for pertidanninga?
For å sikre 1.t det komme de partiet får en sikker grunn, og ikke
etter noen Ør blir et nytt SÅP eller VPIC har KFML stilt som
første oppgave å bringe ideologisk enhet på marxismen-leninismenMao Tsetungs tenknings grunnblant det størst mulige antall
revolusjonære arbeidere, ungdommer og intellektuelle. Denne enhet
er et ufråvikelig vilkår for at de skai_ kunne samles i et marxist
leninistisk parti ag i fellesskap arbeide for dets oppgaver. Denne
opp gaven er forbundets viktigste.
Som andre oppgave har forbundet satt det å foreta grundige
analyser av klasseforholdenes utvikling innenfor og utenfor
Sverige og å skape intime kontakter med massene for å å inngående
kunnskap om Bres stilling; behov, ønsker og tenkesett. Dette er
nødvendig for at partiet skal kunne utarbeide et riktig politisk
program som kan tjene som ledetråd for partiets og den svenske
arbeiderklasses kamp.
må forbundet propagandist ask og til stadig større
For det trod
kretser føre ut en marxist leninistisk kritikk av alle borgerlige
reformistiske og revisjonistiske ideer og påvise nødvendigheten
av sosialismen. Dette er hovedoppgaven i forbundets eksterne
arbeid. Enhver klasse som skal tilkjempe seg statsmakta må fest
vinne den almonne opinionen, ideologisk og politisk 1).derminere
det b stående klassesamfunnetsgrunnvoller og tiltre hos massene
for forbundets standpunkter.
•
faglige
For det '1121-1s utvikle virksomheten på arbeidsplasser,
og andre masseorganidasjoner for å utløse, organisere og lede
arbeidernes og andre lønnstakeres kamp mot monopolkapitalen.
For det femte må forbundet for å gjennomføre disse mål utforme do
orunisasjons- og arbeidsmetoder som et revolusjonært, marxistleninistisk oarti bør besette.
22psummerinu_
For - å oppnå det lANGsiktige målet .og lede arbeiderklassen og
folket i de kwemende store økonomiske, poli:ttsiek og militære
strider, for å erobre den politiske makta, må marxist-leninistene
i dag hovedsakelig rette sin offensiv på det thdeologiske området.
let er 'å oppnå ideologisk enhet på marxismen-leninismen-Mao
Tsetungs tenknings grunn blant det størst mulige antall revolu,kan
sjonære arbeide;"; ungdommer • og intellektuelle slik at de
samles og danne kjernen i. et marxist-leninistisk parti..Den
marxist-leninististiske propagandaen . er den nest viktigste oppgaven. Det mest vesei4Ilge i forholdte mellom studier og
propaganda i dag er at ø forbitindet kan -ha framgang i å spre den
proletære ideologoen utad, må dne være befested
forbundet
Et• godt stud earbeid er derfor forutsetninga for en bra propaganda. Samtidig er det klart at om forbundets medlemmer bare.skal
med
studere og ikke delta i propagandistsk arbeid, diskutere
folk og forsvare forbundets synspunkter, så vil studiene bli
sterile. Organiseringa og leiinga av konkrete k Mpaksjoner er
viktig, men kommer i dag etter studier og propaganda. Uten
studier og god propaganda er' ingen store aksjoner mulig.
Samtidig er det slik at uten en viss delrakeing i konkrete
og direkte akdjoner og kamp kan verken riktige studier eller
propaganda bedrives. Etter KFMLs erfaringer finner en nskkelen
til framgang i bygginga av det nye partiet i det å sette de
marxist-leninistiske studiene i sentrum, og samtidig forbinde
disse på riktig vis med de øvrige kampoppgaver.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

- 13 Studiene.
over til å legge fram de erfaringene KFML har
Gunnar B:
c gikk
høstet av studi=beidet. I april 1960 dro forbundsstyret i KFML opp
en plan for studiene som gjelder fram til partiet er danna. Den går i
korthet ut på følgende:
Først studerer hele forbundet marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning. Deretter går forbundet over til studier av det svenske klassesamfunnets fakta. Disse bygger både på teoretiske studier og på enfar=
inger fra arbeidsplasser, kontorer, skoler osv. Ut ifra den ideologiske sammensveisninga som har skjedd gjennom studiene og den kunnskap
som er ervervet bør forbundet være i stand til å skrive et programutkast for det kommende partiet og innlede en omfattende programdiskusjon i forbundet. Ilår denne diskusjonen er over kan det innkalles til
kongressen som skal danne et marxistisk-leninistisk parti. KFML har nå
avviklet første eta p -oen, og skal i høst gå i gang med den andre.
Studiene i grunnsirkelen har KFML sammenfattet på følgende måte:
Ideologisk har studiene medført en god utvikling av den kommunistiske
ånd og hengivenhet. innsikten i at all virksomhet må tjene folket og
at vi må rekne med en lang og slitsom kamp har vunnet innpass hos de
fleste medlemmer.
Gjennom studier dominerer nå den proletære ideologien mer enn tidligere
over den borgerlige innen forbundet. Studiene av grunnsirkelen betyr
likevel i et større -p erspektiv at KFV1L bare har startet kampen mot
den borgerlige ideologien innafor og utafor forbundet. Grunnsirkelen
har gitt KFML et ven som gjør at de kan fortsette kampen og få
grep om de kommende arbeidsoppgaver.
Sirkelen har fylt op-.3gaven å grunnlegge den proletære ideologien i
forbundet. Det pro2_etære klassestandpunktet og tjen-folket ånden har
gjort innsteg i forbundet. Studiene har dekket de grunnleggende behov
når det gjelder den dialektiske og historiske materialismen. Det har
lykkes dårlig eller ikke i dat hole tatt med den pol . tiske økonomien.
Dette må settes opp til høsten.
Gjennomføringa av grunnsirkelen var et stort steg framover mot danninga
av partiet. Linja :!(d å sette de marxist-leninistiske studiene fremst
har vist seg å være helt riktig. KFML er forvisst om at forbundet har
slått inn på rett veg og at det i jamn og god takt nærmer seg målet:
skapinga av det revolusjonære kommunistiske partiet.
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.;)o1c.ikken som går ut på en prisippiell "middelveg"
på en
er ikke vår politikk. Den politikk som går
prinsippiell "middelveg" tilkommer partier sol er i
ferd med å dø bort og utarte. En slik poltikk kan
ikke føre til annet enn at partiet forvandles til et
temt byråkratisk apparat som går på tomgang, og sem
er løsrevet fra de arbeidende massene.
Hele partiets fortid er en bekreftelse på s.,:-.tsen at
vårt partis historie er historien om løsninga av
motsetningene innen partiet og om styrkinga av våre
partirekker på grunnlag av , .denne kampen.
Josef Stalin 1926

9
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5Fra "KIVAKCIMMURISTISKç PARTIS PLASS I DEN NASJONALE KRIG" av Mao Tsotung.
Partidisiplinan.
I sammenheng med do alvorlige krenkelser av partidisiplinon som Tsjang Kuo-t'ao
gjorde seg skyldig i, er det nødvendig på 1-1 /. å minne om partidisiplinon grunnkrav 1. Det enkelte partimedlem må underordne sog partiorganisasjonen;, 2. mindretallet må være underordnet flertallet; 3.Lavore instanser or underordnet do
høyere; 4. Hele partiet or underordnet sentralkomiteen. Den som kronkor disse
partidisiplinens krav, undergravet' partiets enhet. Erfaringen viser at mange
tilfelle av krenket partidisiplin skriver seg fra det faktum at man ikke har
krenket
begrep om hva partidisiplin or. Enkelte - som f. eks. Tsjang Kuo-t'ao
partidisiplinen bevisst og i ond hensikt og spekulerte nettopp i det-faktum et
on god del partimedlemmer ikke kjente partidisiplinens krav. Derfor må det drives
en oppdragende virksomhet blant partimedlemmene når det gjelder partidisiplinen,
slik at på don ene siden partimedlemmene selv bevisst skjøtter partidisiplinon
og på don annen side - for å unngå on gjentakelse av affæren Tsjang Kuo-t'ao at partiets ledende tillitsmenn, som har det til obligatorisk oppgave å vorne
partidisiplinen, kan kontrollere at den overholdes.
For å kunne lede do indre forhOïdene i partiet inn i de riktige baner er det
nødvendig i tillegg til do fire nevnte viktigste krav som partidisiplinon stiller,
å utarbeide lover i mer utførlig form - lover som skal regulere partiets indre
liv og derved trygge at do ledende partiorennor på alle trinn behandler disse
spørsmålene likt.
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Fra "KINAS KOMM UNISTISKE PARTIS PLASS I DEN NASJONALE KRIG" av Mao Tsetung.
Vi må utvide partiets rekker og hindre at fiendens agenter trenger inn i partiet,
Skal vi overvinne vanskene, _minne seier over fienden og bygge opp det nye Kina,
må det kommunistiske parti utvide sine organisasjoner, åpne dørene for do brede
masser av arbeiderne, bøndene og den aktive ungdom som er virkelig revolusjonære,
være tro mot partiets prinsipper, være med å gjennomføre partiots politikk og
~0 rede til å underordne seg partidisiplinen og yte energisk arbeid.Det vil
gjøre vårt partistil et stort masseparti. I dette spørsmålet er det utillätolig
mod sekterisk avsondring. Samtidig er det ubetinget nødvendig å være på vakt
fbr å hindre at representanter for fiendens agentur trenger seg inn i partiet.
Dø japanske imperialisters etterretningstjeneste søker stadig å undergrave vårt
parti, legger vinn på i hemmelighet å sende sine folk inn i partiet, tilslørt
som tillitsmenn, og utnytter i denne henseende landsforræderiske elementer,
trotskistor, projapansko elementer, korrupto personer og politiske spekulanter.
Vi må ikke ot eneste øyeblikk slappe av i vår vaktsomhet, og heller ikke løsne
på vernotiltakono mot slike personer.
Vi må ikke stenge dørene for folk til partiet av redsel for at fiondons agenter
skal trenge sog inn. Vi tar dristig sikte på å utvide partiets rokker. Mon det:
betyr ikke at vi skal vise likegyldighet og gi fiondons agenter og politiske
spekulanter mulighet til å trenge inni partiet. Hvis en bare skjøtter sakens
ene side og glemmer don annen, fører det til feil. "Dristig å utvide partiets
rokker, mon ikke la on eneste slyngel få snike seg inn" - det or den eneste
riktige holdning.
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- 17 SUFS STUDIEVIRSSOMHET
På SUFs 5. landsmøte blei studiene knesett som Forbundets hovedoppgave og dette
blei siden stedfesta på SUFs landskonferanse i februar i år. De erfaringer
vi har gjort i tida som har gått -siden da, viser at dette var ei riktig linje.
Formann Moe Jaror oss:
Arbeidet med sikte på å få et fast grep på don idelogiske fostringen
er nokkelleddet når det gjelder å få sveiset hele vårt parti sammen
til partiets veldige politiske kamp. Loser ikke partiet denne eppgeven; vil det heller ikke kunne løse noen av sine politiske oppgaver.
Vårt eget arbeide med grunnstudiene her vist oss riktigheten av dette.
Vi kan skille mellom to former for studier: på den ene sida den ideologiske'
fostringa, skalering i marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning - på don
endre side 'iendorsokelser og studier av do konkrete forhold. Disse to formene
utgjør ei motsigelse hvor de to sidene gjensidig forutsetter hverandre.
Ettersom det er umulig å forete konkrete somfunnsmossige undersokelser på en,
riktig måte uten å beherske marxismen-leninismen, Mao Tsotungs tenkning,
har den forsto forma for oss vart og er hovedsida i motsigelsen. Den ideologiske fostringa er slik for oss don viktigste sida av studiene i dag.
Betydningen av studiene viser seg på ei rekke måter. De har vert og er ei
vaksine, on garanti mot revisjonisme og endre feilaktige linjer innafor
Forbundet. Do har fort til tillempinga av en bedre arbeidsstil i Forbundet
og til ei merkbar bedring av disiplinen. Studiene har hatt grunnleggende
betydning for fostringa av kader innafor SUF. Vi ser det slik st studiene
er ei nodvoridig forutsetning i arbeidet for å omdanne SUF til et kommunistisk
ungdomsforbund*
SETT MAO TSETUNGS TENKNING I FORSETET PA ALLE OMRÅDER

Bero grundige studier setter oss i stend til å løse denne opppgevon som stillas
som hevedperole for SUFs 3. sommerleir.
Marx', Engels', Lonins og Stelin g teori golder som riktig for hele verden.
Men denne teorien må ikke betraktes som ct dogme, men som en rettleiing til
handling. Men må ikke la studiet av marxismen-loninismon gå ut på utenatLering av noen ord eg uttrykk. den må studoros som vitenskapen om revolusjonen.
En må forstå ikke bere do slutninger i form av allmenne lovmcssigheter som
Marx, En p els, Lenin og har trukket som resultat av sitt allsidige studium
av det virkelige liv og de revolusjon= erfaringer, mon også 1= selve
deres standpunkt ogmotodu for å enalyesero og lose spørsmålet.
Til Marx', Engels', Lenins og stalins teori foyer 1.i idig Moe Tsotungs tenkning.
Det ovenstående sitatet sammonfetter erfaringer som er grodd frem av klassekemPens meld: marxismen-leninismen er arbeiderklassens fevelusjoneere idologi.
- et nodvondig våpen i klassekempen. Merxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning har vokst frem i kamp mot feilaktige ideer. Marx og Engels utvikle sine
teorier i motsetning til den klessisko filosofi og nasjonalokonomi og mot
småborgerlige sosielistidke retninger. Lenin videreutvikle deres 1= i
kamp mot don 2. internasjonalens , profeter, som heddd forrådt marxismens revelusjene= kjerne og forsøkt å erstatte don med on borgerlig, reformistisk
ideolo3i. Stalin overtok og videreutvikle marxismen-leninismen gjennom
ideologiske og politiske kamper innafor Belsjevikpartiet. På samme måte hnr
Formann nco idig overtatt og videreutvikle marxismen-leninismon over hele linja.
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er ei ver,F4D4Benskuelse, ei historieoppfatnlng, en økonoatung har overtatt og videreutvikla alle bestmisk og 10'40.11.112k
anddler i mtmlcuaei, - Studie r__~-tile-gning av-- Mao- Tsetungs tenkning er ei
forutsetning for_ rramgansrikt arbeid på alle områder.
Nødvendight)t en av studier visar seg videre i sammenhengen mellom forsømming
av den ideologisko ftletringa og revisjenismons framvekst. Utglidinga innen
NKP vmr ingen tilfeldighet
e. Partiet hadd2 i mellomkrigstida tilstrømming av en del bra proletær° elementer. mon fordi don
ideologiske fostringa innen partiet blei forsømt, kunne feilaktige ideer
oppstå og utvikle seg uhindra. Dett° avla revisjonisme innafor partiet.
Alle samfunnsgrupper driver ideologisk fostring. Slik sprer borgerskopct
sin ideologi for med alle midler å forsake å tåkelegge motsigelsene i samfunnet. Revisjonisten° gjør det samme ved å drive skolering i feilaktige
og skadelige ideer. Klare eksempler på dette er furubotnikencs studiemateriale.
Hvis vi sammenfatter dette, viser det at vi må ta uhyre nøye på arbidot med
den ideologiske fostringa i forbundet.
STUDIESITUASJONEN I FORBUNDET
Situasjonen i hoyere organer kan allment karakteriseres som bra. Slik har
både sentralstyret og fylkesstyret i Oslo/Akershus studert sitater og gjenomgått grunnsirkelen. Hva laga og lagsstyrcno angår ligger det annå dårlig
an modi sitatstudicno. Bore noen steder har det vart drivi systematiske
sitatstudior på styreplan. Grunnsirkelen er bra gjennomført i Oslo/Akershus
- nærmere 500 kamerater har eller er i ferd med å gjonnomfore den. Dette
har bidrett til å konsolidere seksjonen og bringe den et skritt framover.
Når det gjelder landet forovrig, har gjonnomferinga vært svært skiftende.

ge
Dotte har nvspcilt seg i feilaktige ideer på enkelte områder og også i
organisatorisk stagnasjon enkelte steder.
I studiene har det vart gjort en rekke feil. Her skal vi framheve to. En
del stoder har det stikk i strid med parole om ehetlige studier vært studert
etter egne opplegg, dette til og med etter at det nye opplegget fra sentralstyrets side forelå. Allment har disse opplegga vært kjennetegna ved et de
bare i liten grad hor tatt hensyn til formann filnos videreutvikling ev mlismen og ev tilfeldige emnevalg. De har slik ikke vært egna til å gi medlemene ei uttommendo grunninnforing i marxismon-leninismen mao Tsctungs tenkning.
Videre har dot on del steder vært gjort Peil i praktisistisk retning, dvs.
at on har becylt med å studere de konkrete forholda på ulike områder og gjert
dette for en har gjennomfort grunnstudier.
Alment har arbeidet med grunnsirkelen hittil i år gitt grunnlaget for ei
god utvikling av den ideologiske fostringa. Dersom vi tar et fast grep om
dette erbeidet, vil vi ha alle muligheter til å utrydda de dårlige sidene
ved studiene sånn som de har vært til nå.
"For oss utgjor...utbrdelson og fordypelsen av studiet av marxismen-leninismen et stort problem, som krever en rask lesning. Dette er bare mulig
gjennom konsentrerte
." (Vår uthevn) (studiebullotinon)
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- lg Det foregående sitatet lærer oss at studiones
gjennomfares med konsentrerte
anstrengelser. Dette betyr av vi fortsatt må sette studiene som forbundets
hovedoppgave. Hovodsida ved studiene vil idag og oi god stund framover være
den ideologiske fostringa.
Når vi stiller studiene som hovedoppgave, vil det
si et studiene skal gjennomføres på brei front, om nødvendig på bekostning ev
andre oppgaver. Fordi grunnsirkelen i do fortsatte studiene framleis vil utgjøre den viktigste delen, vil det til høsten foreligge en ny og forbedra utgave av grunnsirkelen.
For at hele forbundet skal kunne skoleres i takt, er det nødvendig at disse
studier drives enhetlig. Dette betyr at laga ikke tukler med egne opplegg
som bryter mot dotte prinsippet. Ut fra den måten grunnstudiene er gjennomført på i vår, vil grunnsirkelon framleis utgjøre den viktigste delen i de
fottsatte studiene, Her vil det fra studieutvalgets side foreligge en ny
og forbedra utgave av grunnsirkelen til høsten. Videre må sitatstudiono
forbedres på alle plan i forbundet. Som ledd i det arbeidet har alle utvin
direktiv om å drive regelmessige sitatstudier.
under sentralstyret nå
Dette må gjelde alle grupper av SUF-ere.
Når det gjelder spesialstudiene vil disse til høsten bare kunne drives i
begrense utstrekning og vil konsentreres om områdene faglig politikk og skolepolitikk. For å forbedre disse studiene vil det bli utarbeide on ny og omarbeida utgave av faglisirkolen. Det vil også bli utarbeide en skolesirkel
som vil bli legt opp etter samme retningslinjer sere ‹; ecligsirkelen, Det må
legges vekt på at alle som begynner på disse videregående studiene skal ha
gjennomgått grunnsirkelen, uten unntak.
FRA DEBRTTEN
T
i:
De historiske erfaringene viser nødvendigheten av studier. De nye marxistiskleninistiske partier og grupper som er oppstått de seineste åra har som regel
vært splitta ev de gamle rovisjonistpartiene, etter lergvarig ideologisk
kamp og konsolidering innefor disse partiene. He:::erT; . er det klart fram at det
det har måttet begynne med har vært skolering i merelefflen-deninismen Mao.
Tsotungs tenkning. For dette var gjennomfart kunno en ikkefå en virkelig stabil bevegelse.
Den innstillinga som gir ut på å sette praksis framfor studiene er feilaktig.
Stalin sier et praksis blir blind hvis dun ikke blir rettleie av teorien.
Erfreincjene fra laga viser riktigheten av dotte: Å lose spørsmålet om studiFor at hele forbundet skal
ene er samtidig å lose spørsmålet om p eksis.
kunne stå på et felles grunnlag, er det nødvendig at studiene blir gjennomfort etter ot enhetlig opplegg. Avvik ev syndikalistisk eller elovseparatistisk type har svært ofte rotter i et on begynner å studere et enkelt problem
uten å ha det ideologiske grunnlaget i orden. En må legge grunnlaget for en
begynner med videregående studier.
Det er viktig et studiene konkret settes inn i alt arbeid i fraksjoner, på
ulike områder, da særlig stetstudiene. Her gjelder det samme for styrearbeidet. Hvis ikke dette sprlores mod ideologiske studier vil dette arbeidet
lett kunno miste perspektveele: En blir FNL-aktivist i SUF istedet for
SUF-er i FUL-arbeidet. Derfor må sitatstudiono settes i ledelsen i fraksjonsarbeidet.
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Sitatstudlone blei starta i Trondheim Surlike for jul. Til å begynne med
blei ikke betydning° av disse studiene forstått. Utover våren har dette
imidlertid bedra soc_„ og de har nå bidratt til å sveise styret bedre sett=
og til et en har kunnet kvitte seg med udugelige styremedlemmer.
Styret hadde lenge ikke noon-skikkelig forståelse for studiene som hovedeoppgave. Dette har fort til mye fomling i arbeidet, og til at det ergeniseteriske arbeidet i laget har blitt prioritert foran studiene. Forståelsen ev
dette kom forst ut på vårparten og hele laget er nå i ferd med å gjennomfore
grunnsirkelen.
Hces-pet
Da en begynte studiene i Borgen fantes det ennå ikke noe sentralt opplegg,
og en begynte med et eget opplegg, som var hefta med mange svekhoteer.
vår begynte Bergens-laget i god tid for det nye opplegget fra sentralstyret
forelå med ei tillemping av studieopplegget fra svensk KFIYIL. Dette opplegget
fortsette on mod utover hele våren, "i strid med parole om enhetlige studier.
Dette var feilaktig og kritikkverdig.
Sitatstudione i styret i Bergen SUF blei lenge drivi på on feilaktig måte og
med dårlig utbytte for do som deltok i dem. Først da en tok til med å studere
grunnleggene ideologiske problemer, og ikke bare spørsmål av praktisk karakter, begynte det å.1<pmmo virkelig effekt ut av disse studiene. Det har også
vist sog et de utva-lga. J. Bergen SUF, hvor studiene har blitt effektivisert
på denne måten har arbeidet blitt bedre. De fleste alvorlige politiske feil
som er blitt gjort_ i Borgen ' SUF har vist sog, å grunne i manglende undersek
olser og studium. Opplegget for studiene har til nå vert for protensiosc,
noe som har gått på bekostning av masseskolering. HOvedoppgeva må nå vere
å intensivere og forbedre de enhetlige grunnstudiene i hele laget on forbedre sitetstudione på alle plan i leret.
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REVISJOH= P1. KUBA.
; på mandag, kom det til debatt
Etter innledninga til kamerat H( _
mellom kameratene P
og C: .m i dette spørsmålet. Motsetninga
gjalt bl.a. opplysninger i et åpent anklagebrev. til Castro fra Oscar
Zamora, seier. i Bolivias ML-• arti. Brevet er gjengitt brosjyra "To
s forord gir noen. tilartikler mot revisjonismen", der
og ø(
leggsopplysninger. Ut fra dette, og med opplysninger fra et 217 mndrs.
opphold på Kuba nylig, skal jeg dra fram noen punkter som kan klargjøre hvorvidt Kuba må kalles revisjonistisk, evt. "ny-revisjonistisk
eller ikke.
Brevet fra Zamora gir overbevisende innblikk i Castros tiltakende
- ':-)n. Han har tydeligvis satsa sterkt og
revisjonisme i utenrikspo3
naivt på de revisjonis-Lske =?ene i Latinamerika (LA) som medspillere
til kubansk inspirert og -støtta gerilja. Det siste uttrykket for denne
klart revisjonistiske linja - er innlegget til Carlos Rafel RodrTguez,
Kubas observatør på KP-konfer=sen i Moskva nylig (sitert i den nevnte
brosjyra). Midt under Sovjets overgrep mot Kinas grenser, lovte Kuba
her å stå trofast på Sovjets side mot en ver provokasjon eller angriper
Med slike groteske løfter hjelper det lite at Rodriguez i den'samme
talen naivt "ønska seg en mer militant anti-imperialistisk holdning
fra sosialistblokkas side".
Et punkt i Zamoras brev virker likevel litt overdrevet. Han mener
(s. 23) at Kubas vending til ei reformistisk linje i utenrikspolitikken
kom alt så tidlig ,som o!':J2=ing 1964. Det er riktig at Castro tok avstand fra ML-partiene i LA minst så tidlig, men det sto ennå igjen

visse ganske alvorlige motsetninger mellom han og Sovjet-revisjonismen.

Heilt siden først i 60-åra og fram til ganske nylig har han holdt tordentaler mot den forræderske sameksistens-linja til KP-revisjonistene
i LA. Dette har gitt slike resultater som at Sovjets ambassadør i
H avana ble heim kalt til Moskva for flere år. - Så seint som i januar
1968 tok Castro opp ei ster sak med harde straffer mot ei gruppe "ra-1krofraksjonister", erkerevisjonistiske og Moskva-tro gamle KP-pamper.
Dette var en klar advarsel til Kreml om ikke å prove seg på "orrang"
innafra på Kuba (hvilket de neppe trenger prøve lenger etter det omslaget :'_odr:'gues t tale markerer). Og videre: Noen nevneverdig takknemlighet for Sovets store økonomiske hjelp har Castro ikke vist for
i el tale han holdt i januar ir. Endelig, først i mai iår ble det
stifta oi•offisiell vennskapsforening mellom de to landa.
Men spørsmålet om når omslaget korn, er ikke så interessant, all den
clt det nå har kommet for fullt idag er
stund det har
o(1 foI.b-=ede
Guevara forttt
Om
det slik
får en in:r..JkL av at dotte or "rlsjen med mu:-.:J n og ikke
a.;;
aJ.t
laekor,
o
i handl:,ng 3 .
1;å rotur.. -K=.?n 3. til Che i Fjlivia
C2
statt gerilj
heilo den anartrolig on dodskam?, ikke b= s o for haikistisk prega kubanske revolusj3n= linja .1 LA (jfr. boka til Debray).
Når det . :::jelder tegn til revisjonisme i Kubas innenriksnolitikk, er i
tendensen litt mer uklar. Mon noen fakta bør trekkes fram:
Kuba plages av et stort og ofte nesten utrolig rotete byråkrati sen-i
ingen avbyråkrtiserings-kampanjo har fått bukt med. Dette byråkratiet
viser tegn til teknokrati, f. eks. når småbruker-gruppa oppfordres til
å gi fra sec jorda si med reint teknisk, ikke politisk begrunnelse.
Det siste hadde vel heller neppe nytta, for ideologisk skoleringsarbeid har vert nesten heilt forsømt blant dem. Mangelen på slik skolering er en hovedfeil også innafor byråkratiet. Denne gruppa, sammenraska av gamle XP-revisjonister, småborgerlige elementer og lojale
fidelister fra geriljaen i skjønn forening, kunne.trengt det framfor

noen.
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- 22 Kulturp olitikken er et annet område med klar småborgerlig slagside,
Linja her er at all kunst som ikke er direkte kontrarevolusjonor
skal opp muntres eller tolereres. Noen virkelig proletarisk kunst har
det der-for ikke bl- tt noe -v..dere av. Derimot har en fått et ,e,kalt
"allsidig" kunstmiljø, hvor de f. eks. satser sterkt på å folge med
i de siste moteretninger som OP-art og psykedelisk malekunst.
har de fått et"riktV men stort sett småborgerlig kunstmiljø. Mye av
beundringa for Kuba på vår kant av verden kommer da også fra kulturradikale småborgere.
-påpekte,
Når det gjelder lønns-systemet er det som kamerat P
teorien om ikke-materielle belønninger for ekstra innsats som er
offisiell -3olitikk. Jeg skal bare nevne det betenkeligsto avviket fra
denne prinsippielt riktige linja: Utdannelse av alle slag premieres
konsekvent med høyere lønner. Dette er i og for seg kanskje ikke så
galt, men teknisk og akademisk utdanna personale får ganske mye
høyere lønner enn vanlige arbeidsfolk. Variasjonene kan f. eks vare
fra 80 - 90 til / -500 pesos pr. mnd - i ekstreme tilgelle opptil
Det hender riktignok at admin1000 pesos pr. mnd (1 pesa= 1 US
istrativt personale som f. eks. avdelingssjefer får litt lavere lønn
enn fagarbeidere i samme avdeling. Men stort sett er høy utdannelse
høyt avlønnn, og dotte er sjølsagt en betenkelig tendens når vi 71=0ker at folk med slik utdannelse vil utgjøre størsteparten av byrå
kratiet. :-er bør det riktignok nevnes til slutt at forbruks-situasjonen, med ' strmg rasjonering på nesten alt, ikke tillater nevneverdig bedre eller høyere forbruk for folk med høyere pengeinntekt.
Videre er det tegn til at systemet med ikke-materielle belønninger
ikke er effektive - mange folk jobber ikke noe bedre eller hardere
bare for å få utmerkelser e.l. Også her finnes det viktige unntak
entusastiske arbeidere i elite-brigader som gladelig jobber
regelmessig 12 timer i døgnet, p luss studier (mest teknisk perfeksjonering), uten spesielt gode lønner. Det har likevel bredt seg en
tendens som den først nevnte, og det er fare for at den kan bro seg
videre. Trolig er det svikten i det grunnleggende studiearbeidet som
gjor seg gjeldende også i dette tilfellet.
hevda i debatten mandag at en kubansk
Kameratene He
. og ø_
hovedfeil var at de ikke har "stolt på egne krefter" og derfor bl it
avhengige
• av Scvjetisk "økonomisk hjelp. Dette synet Or for
så vidt r-:_ktic, men trenger supplering: Sjøl om Kuba på mange
er et rikt landmangler det visse viktige ressurser nesten heilt. 'i3e
er så å si heilt uten energikilder, både olje, vannkraft og anna.
A stole heilt På egne krefter ville altså bety å vende tilbake til
hevde at egne krefter-linja er rik
oksekjerra og tredemølla. Vi
tiR: uansett, men i en situasjon som Kubas, ville det iallfall ikke
nytta å satse på den uten en stor, bunnsolid, ideologisk og praktisk
herda kader som Kuba mangla og fortsatt mangler.
For å forstå kader-situasjonen på Kuba, er det nødvendig med en kommentar om revolusjonens historie: Don bygde dels på ei lita gruppe
- langt fra noen folkehær - geriljasoldater, derav mange intellektuelle, og dels på ei brei, heterogen massebevegelse med front mot
et blodir, imperialistisk tyra-nni. Bevegelsa greip derfor langt inn
i små- og storborgerskapet. Enigheten kunne derfor ikke holde, da
don nye regjeringa etter den-revolusjonære maktovertakelsen vise
ei reformvilje som verken imperialistene eller borgerskapet som
gruppe kunne tåle. Frafallet i disse laga var derfor stort, samtidig
so:n de brede folkemassene sluta sterkt opp om den første regjeringa
som i det heile hadde vist vilje til å tilfredsstille der ,, !es grunnleggende behov. Det er sjolsagt viktig med ekspropriering.og_ande
dyptgripende reformer i jordbruk, skole- og helsestell osv. Likevel
må det vatt e feil å tro at en så å si kan "kjøpe seg kader" bare mod
slike reformer, hvis de ikke følges opp med et bevisst og intenst
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ideologisk skoleringsarbeid. I:er har som nevnt den kubanske revolusjonen svikta stort med å følge opp sine viktige, første landevinninge.w.
Svikten her tvang først frum alliansen med det gamle revisjonistKPot, son lenge tok avstand fra geriljaen, men som iallfall hadde
ei godt organisert gruppe folk å tilby revolusjonen etter seieren.
Den samme svikten gjorde det seinere umulig for en improvisert hastverksrevolusjon som den kubanske å stole på egne krefter. Dermed
måtte den prekære mangelen på energi-kilder få viktige konsekvenser
også utenrikspolitisk: For det første en sterk avhengighet av oljeleverandørene - det vil idag si Sovjet. For det andre gir det den
kubanske revolusjonen et "ufullendt" preg: Det er nær sagt som om
Nesodden skulle gjort revolusjon uten Oslo. Kuba aleine er mye mer
økonomisk sårbart enn f. eks. Kuba pluss Venezuela som har rike oljekilder. Slik må det forstås at Castro så lenge, så hardt og så misforstått etter egen oppskrift satsa på rask revolusjon i resten av
LA. Han prøvde lenge å kjøre et slags "tredje standpunkts" revolusjonær linje mellom Moskva(;) og Peking - en allianse av progressivci
folk i den "uavhengige tredje verden", folk som Ben Beila, Nkrumah,
Nasser, Cheddi Jagan, Nasser m.fl. Castro sjøl var vel heile tida
nærmest Eoskva-linja. Men først da de "uavhengige" ble "kuppa" vekk
av imperiaismen etter tur, og Kuba sjøl kom i stadig større øko.•
nomisk avhengighet til Sovjet, kom omslaget til revisjonisme klart
fram. I dag er dette klart i hovedsaka, til tross for en' del positive trekk ved innenrikspolitikken. De "tredje standpunkts" tid er
forbi også her.
Ei anna økonomisk sak som øker avhengigheten til Sovjet er at Kuba
hittil dårlig bar klart å realisere sjøl de planene - satsing på
sukkerdyrking - som den økonomiske hjelpa tok sikte på å muliggjøre.
Det høres unektelig søkt ut når Fidel skylder vesentlig på "dårlig
organisasjon" som forklaring på at sukkerproduksjonen 1968 ble på
n:ill, tonn, mot 9 mill. som planlagt. Hvis dette stemmer, nå
bare

byråkratiets arbeid være uhyggelig mangelfullt.
"Fidelismen" som ideologi er det lett å tilbakevise som et nærmest
anarkistisk prega sammensurium. Jeg skal derfor la emnet ligge, bare
nevne at han aldri har studert marxismen-leninismens klassikere grundig og systematisk. Eksempelvis var han en uttrykt beundrer av Khrustsjov - liksom han sjøl en "ukonvensjonell, fantasirik personlighet
verdenspolitikken".
Et viktig positivt trekk må nevnes: Folkemassene på Kuba er jevnt
over mi3_itante, om enn uskolerte anti- imperialister. På dette område
har alle folk praktisk kjennskap til USA-blokaden. Mange har også del::
tatt i kamper eller Trampforberedelser mot USA-lakeier og agenter.
En Vietnam-demonstrasjon i Havana kan derfor samle nesten halvparten

av befolkninga på 2 mill. Sammenlikningsvis har folk i Ost-Europa
etter min erfaring knapt hort om Vietnam. På den anti-imperialitiske
fronten bør vi derfor kunne stå sammen med de kubanske massene, mens
generelle stotteaksjoner ikke bør komme på tale. Men generell evstandstaking bør også unngås, for kubansk innenrikspolitikk har forståelig nok fremdeles en viss apell blant folk i LA forøvrig.
ivslutn:_ngsvis synes jeg likevel ikke at revisjonismen på Kuba 11.ar
så viktige særtrekk at den trenger en særskilt betegnelse som "nyrevisjonisme". Kronologisk sett er den riktignok av nyere dato her
enn i Sovjet, men verken ideologisk eller politisk har Kuba lenger
noe vesentlig nytt å legge fram. Skal den på død og liv kalles noe
særskilt, tror jeg ikke den tida er fjern desverre at den heller må
kalles "halehengs-revisjonisme": Etter Rodrf_guez i tale å dømme,
dilter de nå med ville fakter og protester likevel trofast i hælene
på Sovjet-revisjonistane.
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