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-2-LEPER:
BEIW= ALLE FORMER FOR SFRTER=E - TA DRISTIG LEDELSEN I MASSENES
PLEVOLUSJOUELRE
Avisas oppgave,: er å stille seg i spissen for leirdeltakernes kamp
for å rette seg etter og kjenpa ned denne paroIenl son mål for sin
kwip0 f dette nurmeret tar den id-2s t og fremst opp sp -drsmålet om hvilke eks terne og 1:nt=e kampaptgaver vi stiller oss, og hvordan vi skal
dLcs.se Den tar videre oLp kamp for et kollektivt liv på
kunne ,- L r'
leiren, stiller her kampen not sekteriske feil i organiseringa av det
kollektive livet, og stiller nål. for denne kampen. Kort sagt: tivisa
fersdker dristig å ta ledelsen. i massenes revolusjonære kamp på leiren°
Men i dette farsdket på å stille oss i ledelsen, vil naturlig nok borgerlig innflytelse jbre seg gjeldende. Dersom borgerlig tånkegang, borgerlig arbeidsstil og politJ.kk får vokse i redaksjonen, vil dette hindra oss i å. stille oss i. ledelsen for kampene. Kritikk av avisa håper vi
derfor vil ta urtgangst i denne parolen, rette seg inn for å fjerne
. anflytel.se all tendens til bedagelig å slepe i kjdlborgerlig i .
vannet på leirdeltakernes politiske kamp og bare etterplapre. denne, alle
tegn på isolasjon f= leirmiljdet, tegn. på byråkratisne i arbeidsstilen
eller borgerlige feil i politikken,
REIS KAMPEN FOR EN SKIKKhIJIG LEIRAVIS
STUN IKKE OVER EN ELENDIG LEIRAVIS !
REIS KRITIKK TIL RED;iKSJONEN
TA OPP KRITIKKEN i VEGGAVISER
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KAMPOPPGAVENE PÅ LEIREN
"Hovedretningen i den revolusjonære massebevegelsen er alltid
god og alltid i samsvar ned sanfunnsutviklingen, Innen nassebevegelsen kan forskjellige tankeretninger få innflytelse, forskjellige fraksjoner kan oppstå og forskjellige slags mennesker
kan delta, Det er bare naturlig, Intet i verden er helt reint,
Qjennom sin praksis i kaup og ved å. foreta stadige sannenligninger
vil folkets brede masser bil slutt lære seg å skjelne mellom det
som er riktig og det son er galty de vil til slutt forkaste revisjonisme o alt son er uriktig og godta og tilegne seg marxismenleninismenS revolusjonære sannhet„ Et proletarisk parti nå trenge
dypt ned blant massene og arbeide tålmodig, omhyggelig og gjennom
lang tid, for at, det stadig kan hdyne deres politiske bevissthet,
og lede massebevegelsen fram på den rette vei."
(sitat fra "Leve det proletgriske diktaturet" side 21)

g

ENHETLIG POLITIKK OG ORGANISERING
Kamp ene stiller krav,
Kancrat At venter store nassekamper til_ hdsten„ Folkets motstand not EEC er bkende, Hbstens note ned forhandlingsresultatet
og den opptrappa aktivitetnn for å. tvinge Norge inn i EEC stiller
sterke krav til. oss som vil. stille oss . i spissen for folkets
notstendskanp, Vi må stille oss son mål å utforme en riktig
politikk og en riktig linje for hvordan kunipen skal fdres og
organiseres, Kamerat, dette stiller store krav til deg, Det
krever dristighet og kanpvilje, vilje til å kjempe mot EEC-imperialisnen,
Hva.betyr dette for din innsats på leiren?
SonTlerleiren her på Sætre skole i år har til oppgave å ruste
deltakerne nettopp til denne kampen, og til å ta ledelsen for
alle folkets kamper framover,›
Dette betyr at alle leirdeltakerne har rett og plikt til å gjdre
sitt ytterste ti ljennom diskusjon og. kritikk å sikre ut dette.
målet blir nådd ± ldpet av leiren, slik at den blir et mektig
våpen i folkets kunip,
Mange. ulike linjer er utformet for denne kampen, linjer som
stadig er o pe til kamp og videreutvikling mellom E-P,C-aktivistene,
Denne kurapen mellom linjer i politikken og organiseringen er
en god ting, et bevis pfi. at folkets kamp er i utvikling . og at
stadig nye notsigelser reises
SOMMERLEIREN SKAL DRIVE DENNE INDRE KAMPEN OPP PÅ ET HOYERE
NIVÅ; KJEMPE FRA11 EN ENHET METJLOM LEIRDELTAKERNE OM POLITIKKEN
FOR OG ORGANISERINGEN AV VEST ,ENDINGENES KAMPER UTOVER HOSTEN
OG VÅREN, EN ENHET SOM ER HERDA GJENNOM INDRE KI\MP.:

-

p

?

Fronten. og *partiet i nassek22pen
av de narxist-leninistiske organisasjo•
nene, De hevder at karpen not EEC må knyttes nært til byggingen
av et marxist--leninistisk parti, for bare et slikt parti, rustet
gjennom folkets kamp og studier i den vitenskapelige sosialismen,
kan sikre ledelsen av folkets kaup på lengre sikt, og fbre til
en endelig seier for folkets interesser,. .VIdere mener vi at
styrkingen av de narxist-leninistiske organisasjonene nettopp vil
bidra til. å styrke denne ledelsen også i k=pen mot EEC, for å
sikre at kampen ikke fdres til nederlag, Derfor er det en mål,setning for oss for at vi skal tjene folkets kamp, å bruke
sommerleiren her i år for å styrke denne organiseringen av
kommunister gjennom å hbyne konnunistenes politiske nivå, evne
til å lede an i de politiske kampene på leiren og i kampen ellers,
og å trekke nye folk ned i den organiserte kommunistiske bevegelsen, Dette spdrsmålet vik bli tatt opp grundig på leiren og
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-4knybt . nmr-b -bil spdrsnålet on massenes kamp.
IspJrsmålet on det kommunistiske partiet er det,wnge motsigelser.blant oss son kornor til. leiren. Ken vi tålb'unotsigelser
på dette punktet bllr -åldst? Også i dette spdrsmålet er det
en kollektiv op p gave å sikre grundig drdfting av problemene,
gjennom kameratslig disku.sjon og politisk kan-b., sjøl on vi ikke
kor er til enhet pa nbdvandigheten av partiet Alle EEC-aktivister nå i a l l.e fall_ innse i loppet av denne diskusjonen betydningen av å krYGisere partiet for å bedre det som redskap for
folkets k=p, i dag konkre e Kritikk som sikter inn not å gjøre
e viktig våpen i keupen not EEC-imperiani,oTgmj.sasjonene
lismen ved at,.11.-e medlemmene urikles til. dristig å stille seg
i spissen for folkets kan-b
MEN EN SLIK EjKET OPITÅS LKKE UTEN =1,HVER LEIRIMTAKER HAR
ANSWLET FOR .A.F, EN SLIK ENHET OPPSTÅR OG KJEMPER FOR DET.
SETT DEN KOLLEKTIVE POLITIKKEN I . NYSET E T FOR VIRKELIG Å TJENE
FOLKETS IN'TERESSE-q.
Kolloktv 7)03it:
l.t polltikkefi blir enhetlig, kollektiv politikk for oss på leiren
betyr at hver enkelt deltc'ker7;e1-ETT kampen for å utforme
linjene gjennom gruppediskusjoner. Hver enkelt har et spesielt
a== for å gjdre ri.en kollektive politikken til sin politikk,
ved å ta opp kamp på alle viktige uklare punkter,, og der en er
uenig i politikkens Hvordan skal. du være i stand til å stille
deg i spissen for dine kanerates koaap dersom du tviler og vakler i den politikken vi shbl. utforne? Hvordan skal ;du kunne organisere kam;,en til dine kamerater slik at den blir sveiset sau12en med hele folkets kar2.p dersom_ du tviler på folkets organiserin;-; eller nangler linjer for hvordan de skal organiseres?
Derfor er det avgjdrende for folkets kan ,,) at nettopp du kjouper
deg fron til klarhet og enhet ned den kollektive politikken,
Men hva hjelper det ned en kollektiv politikk dersom du ikke
mener den blir et tjenlig redskap for folkets kamp, eller har
alvorlige mangler? Kan eller bdr en slik p olitikk være nass,Ines
politikk? Den som godtar en slik politikk, kan han ha ansvar
overfor folket, kan han ha vilje til og finske om at folkets
komp skal lykkes og fdres til seier? Neppe,

DERFOR ER DET UR RETT OG- 1-LIKT OVERFOR FOLKET', OVERFOR KAMERik_T - E FÅ DTN SKOLE,A=IDSPLASS ELLER DITT DISTRIKT PÅ ALLE
Y TER Å SIKRE AT VÅR POLITIKK ER RIKTIG.

Ditt ansvar
Du må tå (litt ansvar på leiren for at dette målet blir holdt,
gjennom a rette a din politiske kamp, din oppførsel på lei r e n
på at dette malet blir nådd.
u- ' edu kail akseptere at kameratene i din gruppe står
svakt
de politiske spørsmålene? Betyr det at når du sjøl
kjenner politikken så er du fornøyet over din innsats? Neppe.
En kollektiv politikk betyr at alle står på den politiske ..linja.
Hva vil det bety for kampen i Bergen og for hele folkets kamp
dersom kameraten fra Beraen i gruppa di ikke viser vilje til
forstå politikken, 9g gjøre den til sin politikk, eller han_har,
vansker med a forstå det du mener.å forstå? Hva sier dette om din.
plikt ti l å kritisere kameraten eller på annen måte hjelpe han
med å tilegne seg politikken og arbeidsstilen på leiren.
Enn videre: Dersom du mener at ledelsen ikke har greid a oppsummere politikken på en riktig måte, at den kollektive politikken ikke blir skikkeli g oppsummert og utformet, har du da plikt
til å kritise.1:,,--2 leirielsen og sikre at dette skjer, eller kan
du t_rwte deq• med at i oqrpa
kom. vi -.F.rm til en fin
politlick? Mener du at cle,_ • :<rever forder
mye
dicistigi .let a kritisr-re
ledelsen, i det hele tatt ta ordet ph plenumsmøtene? hvordan
forts. s. 8
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-5INDIVID= - KOLLEKTIVET
En kommunist bør være storsinnet, trofast ogaktiv, revolusjonens
interesser må være han d y rere enn livet, han må innordne sne
interesser, han ma
p(-, rsonl j ge Interesser under revolusjonens
alltid og overalt holde fast ved de riktige prinsippene, kjempe
utrettelig mot alle slags feilaktige oppfatninger og handlinger
og nettopp ved dette grunnfeste partiets kollektive liv og partiets forbindelser md massene. Han må vise større omsorg for partiets og massenes interesser enn for en enkelt persons interesser,
ha mer omsorg for andre enn for seg selv. Bare et slikt menneske
er verdig til å kalles kommunist. (sitat s. 298, mot liberalismen)
Etter fe31 ,, smiddagen på fredag fløt bordet med tallerkner og
gryte-- i fl ere timer etterpå. Hva gjorde folk i. mens? Noen spilte
fotball andre satt på møter, noen var trøtte - ingen hadde tanke
for å rydde opp etter middagen, alle tenkte at det tok noen andre.
Dette konkrete eksemplet her fra leiren viser nivået vi står på
er tatt opp og motsigelsen individ - kollektiv
nt).£pJÇoWmet
,
løst. Sitatet slar fast at bare gjennom utrettelig
kamp mot egeninteressen styrker vi det kollektive liv og tjener'
folkets interesser La oss se litt på hva dette vil si for livet på leiren:
Vi har kollektivt vedtatt å gjnnomføre en 8 dagers leir - og selv
ta ansvaret for de politiske studier, diskusjoner, aksjoner, matlagning, barnepass, fysisk fostring, kulturelle aktiviteter,
ryddign osv. Hva bet y r dette br hver enkelt leirdeltager, jo at
det ma se seg selv 'Som en del av kollektivet.
Det er mange av oss som ikke har vært på sommerleir før, mange av
oss som kanskje ikke før har vært medlem at et kollektiv og vært
pålagt plikter og disiplin, Vi som har vært på leir før vet
hvilken innsats som det krever at oss og vi vet at vi må kjempe
med oss selv for å få en bedre kollektiv stil. Vi må bekjempe
tendensen til å sette oss selv over kollektivet -. si at jeg 'et
er viktigere enn kollektivet akkurat nå, slik som eksemplet med
middagsbordet viste, eller slik vi opplevde selv da vi satt opp
bokdisken: Her var mange bra bøker i få eksemplarer og det gjalt
å sikre oss dem med en gang,
Leiren her er organis e rt kollektivt. For å sikre at alle får
aks::malt utbyttes 'ar alle ansvar for det tekniske apparat. Dette
skal tjene politikken og ikke ve et særomrade som enkelte
"eksperter" har ansvar for og bruker hele sin tid på,. Ved å organisere oss i gruppe - brigade - leir - har ledelsen lagt forholdene til rette for en kollektiv stil i gj ennomføring av opp
gavene. Men for at dette skal fungere må hvert enkelt
individha
ansvar for kollektLvet, dvs. at hvert enkelt indivtd ma
kjempe'
med seg selv og nedkjempe de l iberalistiske tendensene. Men det
viktigste er ikke at hver enkelt av oss blir "flinke" til å bekjempe selvei, P
roblemene må løses åpent og ikke bak lukkede dører,
la kollektivet få lære av dine erfaringer og la k
ollektivet hjele
p
deg dl å løse dinee problemer. Bring
p
roblemene
opp
i
gruppa
di
og
i teltet du bor i og vær
væ d r
istig med kritikk og
å kor rigere mistak.
selvkritikk for
Forholdet individ - kol
lektiv er problematisk.
sketa
lig de
å sette kollektivets interesser foran i Det Bets
og
tyngste børene. Hjel p foreldre
ndividetsofte
int vresser
av leiren, pass deres barn selv om du selvt
å få politisk utbytte
frå
il gå g lip
p av et møte.
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L ,-, -Iren i fjor var o g så nrgatliscrt kc)llektivt. Men enkelte
omrder vrir holdt utenfor ° Foreldre passet ungene sine selv
og fikk ikke fullt politisk utbytte av leiren. Leiren i år
må sette seg som Iflå1 å gjøre gjennombrudd på fire områder:
kollektiv barnepass, fysisk fostring for alle og ikke bare for
atleten.3 mobilisering av alle for kulturelle aktiviteter,
kollektivt ansvar forkontakt med lokalbefolkningen.
Barnepass er det viktigste området å gjøre gjennombrudd på,
ikke noen "s;., roppgave" er til så stort hinder for politisk utbytte som eneansvar_ for ungcr
Konkret mål: '2.1 kollektiv barnepassordning iverksettes snarest
og oppsummeres etter plenum på søndag. Bruk veggaviser til
ideer foi: aktivisering av ungene. Ungene skal ha utbytte av
jeiren.
Til nå har vi behandlet problemet individ - kollektiv utfra
leirens perspektiver Dette er et snevert perspektiv. Jo hardere
l olitisk r-, kamper vi skal føre - desto større krav settes det
til de politisk aktive. Uløste individ - kollektivproblemer kan
bety en avgjørende bremse på den politiske framgangen.
Hva er den grunnleggende årsak til at disse problemene oppstår?
Egentlig er det et spørsmål om konflikt mellom en borgerlig cg
proletær linje. Individ-e l,: har egeninteresser som går på tvers
av kollektivet. Selv om vi på lang sikt er tjent med kommunismen
har vi på kort sikt
fordeieVed.'å innrette oss som borgÇre i det kapitalistiske samfunnet, mens vi kaller oss kommunister,
A sette egeninteressen foran den kommunistiske bevegelses interesser er en politisk feil med klart borgerlig klasseinnhold.
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1,LIGG FCP. 9.2VC)LU:_3J01: ER MASSEITES SAK
Le ir. E .1; c I
ren-wr
_.EG Fc.) TEITE
:a=en cm EEC-nedle;-;ska:et vil i første omgang bli avgjort i lø-et

av 10-11 ).eåneder. Stortinget vil sluttbehandle saka for sommeren 1972.
folkeavstemminga er fereløpig prokert litt fer dette. Forhandlingene
i Eryssel vil vare avslutece-t alt i oktober i
-Oet er innlysendea at
dette krap , )e tids ,Jers-,Jektivet stiller de største krav og e-; .pp gaver til

alle EEC--e:otstndere,

Vi kommunister -6-cor følgende teser bør være grunnleggende for vårt arbeid;
karpen mo:t EEC og dyrtid, i forsvaret av norsk sjølråderett son
i kampen for den sosialistiske revolusjonen, er småborgP--ska p et og
halvproletariatet a:eeiderklassens viktigste allierte. Idag gir
dette grunnlaget fer en mektig folkelig enhetsfront etter Die:itrovs
og •lao ise =„ungs prinsip- p er, Vi må derfor bekjempe alt som uthuler
og svekker, enhetsfrentens grunnleggende prinsipp: forene alle

krefter som la± seg forenes

Styrking og utbygging av fronten er avhengig av en korrekt taktikk.
Hovedelementene i denne . å være å styrke de virkelig progressive
kreftene (f,eks, Arbeiderkomiteene), vinne.
for et
konsekvent anti-imperialistisk standpunkt (f.eks. Norges UNGE Venstre) og bekjempe alle reaksjonære framstøt fra enhetsfrontens
ytterste høyre (f.eks. Haugestad/Lager). Metoden for
forene alle
anti-imperiali s ti ske krefter i en slagkraftig enhet er felles kamp
mot imperialistene og deres allierte i i dorge.
Vi må arbeide fer at Arbeidekomiteen mot EEC og dyrtid skal erobre
den politiske ledelsen i dette enhetsfront-arbeidet. Komiteenes
massebasis må styres gjennom en omfattende rekruttering. Dette
betyr ikke at all kamp mot forverring skal bringes inn under dens
organisatoriske ramme, Enhetsfronten tar i dag et mangfoid av former:
faste fronter og midlertidige aksjonsenheter. Overalt der det er
mulig må vi også arbeide innenfor Folkebevegelsen for å trekke dens
medlemmer med i kampen. Vi må også fortsette å støtte verdens undertrykte folk, styrke kampen mot USA-imperialismen og bygge ut Solidaritetskomiteen for Vietnam ° Ideen om at enhetsfronten mot im p eria l ism e n skal be grenses til og - ono'T.,oliseres av en organisasjon må
Uk3mpes,
h. 1.'olkeastemminga må skje pk., folkets -remisser. Grunnlaget for den
bør vare ja eller nei til fullt medlemskw) i EEC. Bare et slikt
opplegg kan samle alle =C-motstandere, Vi avviser regjeringas
forsøk p å å forkludre dette gjennom å begrnnso avstemminga

orhancllingsresult.tet
-Y-1 - a-- Z- it.'le." 1-T-Wri - stemme over ulike alternative tilknvtnings-

former. En slik framgp,ngsmåte splitter motstanderne og gi± staten
fr i tt s p illerom til å forto?Ace seg fram til medlemskap. Vi krever

at folkeavstemminga arrangeres raskt etter At forhandlingene er avsluttet, seinest innen utgangen av februar 1972.

5. Alle parlamentriske illusjoner må renskes ut fra EDC-motsterdernes
rokker. Farel=7 For -kup2innmeldi:ng fra høsten ' av i form av en forT,O-VeSspakt er stor. Ledende EEC-politikere har også erklært at
folkeavstemminga bro vil bli respektert som et nei til EEC hvia
flertallet er stort og va3goppslutninga høy .Det er klarere enn
noen gang at Stortinget • og regjeringa må presses, gjennom masse-...
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Politiske streikor, knyttet
aksjoner til å legge EEC-planene på
aksjoner
fra
alle
deler av folket, vil her
-£I - dWCnstrajoner og
midler,
Å
svar
på
lanseringa
av forhandlingsrep
være viktige kam
sultatet med en slik fclkelig offensiv vil kunne bli. avgjørende
for EEC- kapen, Det vi;:l o; ,,:så gi store muligheter for revolusjonering av folket flere og flere skjønner spørsmålet•om statsmakta og
klassediktaturct.
6

Høstens. =st:.:: store op L3gn.ve for EEC-notstaderne blir å slutte
opp om ArbeiderkoLliteens aksjonsuke før valget. I uka bor det legges
fr= forslag og settes i -nerk aks joner som konfronterer partier og
umgdomsorgc s_nic:I sj o ner med :TLE- dyrtidslinja, og som bringer Arbeiderkomiteens sypunkter u+, til velgerne, Samtidig må uka aktivt tas
i bruk for å proparsandere kravene til folkeavsteminga og nødvendigheten av folke15ge aksjoner
?
Start forberedelsene til. uka nå.

1. Drøft motsigelsene i anti-EEC-arbeidet utifra parolen foren alle
krefter som lar seg forene,
Hvordan kan dere på ditt sted følge. opp den allmene taktikken -tese:
2? Forslag,
2, Hvordan skal enhetsfronten samlet bli styrket organisatorisk? Drøft
muligheten av og erf=inger ned medlemsrekruttering til Arbeiderkomiteen, tiltak som gjør Arbeiderkomiteene og Folkebevegelsens

grunnorganisasjoner til levende og aktive enheter, anvendelsen av
aktivistavisa osv
3.

k

Kritiser kravene til folkeavstemmingrt. Drøft hvchrdan vi bør arbeide
for å vinne oppslutning om dem, Hvor utbredt er de parlamentariske.
ditt sted? hvilke muligheter finnes for en revolusjoillusjonene
neringi i folket? Foreslå aksjoner/tiltak som mobiliserer folket til
kamp der du jobber,

r Er det riktig av Arbeiderkomiteen å engasjere seg i anti•EEC=kamp
l:; ku. foran. kotanunevalg:.=:t? Dis :suter forslag til innhold i uka. Se
dette. spesielt i sammenheng r.: ed opptra p pinga av EEC-kampene som blir
leiren
nødvendig sein.era på hosten e Hvilke tiltak kan treffes. her

for å forberede. , tina på ditt hjwu,:ited?
-----------

Kampoppgavene? leiren forts.
skal du da kunne utv5.c ,2 dristighet i 1,,Jdelsen av folkets,
kaup mot EEC-in,pe.:ialismon når du ikke viser dristighet i don
politiske kampen blant kameratene.
KAMERAT, VIS VILJE TIL KAMP OG DRISTIGHET I KAMPEN MOT ALLE
FEILAKTIGE OPPFATNINGER.
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Foreløpig utkast til leirreglemen t for sommerleiren på
Vestlandet 1971:
SOMMERRF,GLEMENT.
§1.

Sommerleiren har Ul formål:
I kalilerdtsli g samvær skolere deltakerne i arbeiderklass€_rs revolusjonere teori: Marxismen-leninismen, Mao Tsetungs tenkning.
Gjennom studier og kameratslig samvær å sveise deltakrekt politisk ledelse og linje for
erne samm ,-.n til en ko r
folkets kamp, sette deltakerne bedre i stand til å gå i
spissen for denne kampen, og styrke de marxistisk-len inist iske organisasjonene.
Summere cpp a l '--;_det i året som er gått gjennom grundige
diskusjoner, trekke lærdommer, analysere feil, og på bakgrunn av dette trekke opp linjer for arbeidet framover,
særlig . i kampen mot EEC.
Gjennom medlemmers, sypatisørers og nære venners felles
studier diskusjoner og felles arbeid, styrke masselinja
i alt vart arbeid.

e)

Å styrke og utvikle en proletær arbeidsstil i organisasjone.e

§2o

Leirens organisasjonsprinsipp er den demokratiske sentralismen. Dette betyr:

a)

Alle leirdeltakere har rett og pli;'' til å delta på allmannamøtene. Disse trekk=o p p retningslinjene for leirens
Litv,iklin q , og kontollerer og overvåker den sentrale leirleuelse og un g eruLvalgenes arbeid.

k)

Alle leirdeltakerne har rett og plikt til å framføre
kritikk og sjølkritikk når en mener at dette er nødvendig.
Kritikk ut fra ønsket om enhet og framgang for leiren.
Enhver har plikt til å g jennomføre de direktiver som utstedes av F ,
2,ntrale organer (sentral l eirledelse, underutvalg og Allmannamøte.) Enhver som pålegges en arbeidsoppgave av sentrale organer, skal samvitt
ighetsfullt gjennomføre deneo
Enhver 2drdeltager har møteplikt på obligatoriske møter,
studier og seminarer.

§3.
a)

LEIRDISIPLIN.
Enhver må sørge for å gj
satt plan.
ennomføre vask og ryddig etter oppAlle leirdeltakere skal nøye overholde tidspunktene for
revelje og rosignal. Kommentar:
Det skal være ro i leiren når rosignalet er gått. Dette betYr
atf enhver plikter å oppføre seg på en slik måte at de
ircke
orstyrrer den alminnelige ro på leiren, eller
annen måte forstyrrer de som sover.
Det oppfordres til alminnelig avhold med hensyn til alkohol
blant leirdeltakerne. Alkoholmisbruk i leiren vil automatisk
bli tatt opp i sentrale organer og behandla søm disiplinærbrudd.
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d)

Grovt brudd på leirdisiplinen eller reglementet forøvrig
vil medføre bortvisning fra leiren. Bestemmelsen fattes av
den sentrale leirlc?,delsen og kan ankes inn for Allmannamøtet,:
ALMINN=CE RETNINGSLINJER FOR OMGANG MELLOM KAMERATER:
Parolen =N FOLKET må være grunnlaget for forholdet -;:r:121lom kamerater på leiren. Alle deltakere har et kollektivt
ansvar for at alle får størst mulig utbytte av leiren. Det
betyr særlig politisk og praktisk hjelp til alle med spesielle vansker, f.e .2-.s. ke:, merater med barn. All ukameratslig
opptreden og kritikk bak ryggen på folk er alvorlige brudd
på disse crunnp:Insippene. Alle leirdeltakere har derfor
plikt til å sør g e for at det til enhver tid er en kameratslig atmosfære i leiren.
Det er sjølsagt at kameratene overholder prinsippene for
masselinja når de ferdes ute blant folk i distriktet utafor
leiren. Det understrekes at deltakerne på sommerleiren ut-.d
i distriktet representerer norske marxist-leninister og
den progressive bevegelsen. Grove brudd på dette punktet
vil bli tatt opp og behandla som disiplinærbrudd.

§5

SIKKERHETEN
Fcr å styrke sikkerheten og derigjennom verne om m-l-rørsla
- dens medlemmer og venner er:
All fotografering og alle lydbåndopptak forbudt uten
etter spesiell tillatelse fra leirledelsen.
Leirdeltakerne plikter å ta godt vare 1-, z notater og andre
ting som kunne vare av interesse for klassefienden.

c)

Henvendelser
fra folk som vil inn på leirområdene uten at
ciel_ee e.ti
lknytning til leiren er klar, henvises til leirleln.
Overtredelse blir tatt opp og behandlet som disiplinærbrudd.

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

LITTERATUR TIL ./),+Je- I BOKSALGET:
14,50
Lenin: Hva må gjdres?
15,00
NasjonaL pol:i_tikk og internasjonalisme.
Staten og revolusjonen
15,f*0
2,50
Staten (forelesningen)
12,50
Radikalismen
12,50
ImDerialimen
7,00
Om Marx
Frigjdringen av kvinnene
1.3,50
Mot dognatisme 9 sekterisme og "venstre"-j,ppartunisme.15,00
Utopisk og vitenskapelig sosialisme
15,00
erkonnircen
12,50
Marx
'ige.ls.:Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap
12,50
Marx,;-Engels: Det kommunistiske manifest,
4,00
Arbeid og kapital
15,00
Lenin Till befolkningen (tre. essays)
5,40
Dimitrov: Enhetstronten og folkefrontens problemer
15,00
Dimitrav: On folkefronten, hefte
4,00
Det asjonale spdrsmål og leninismen
Stalin:
1,00
Kort utgreiing on meningsdivergensene i partiet
2,00
Lerinismers problem (få eks, fordeles på lag)
16,50
11
Den dialektiske:og historiske materialisne
3,00
11
Materiale til spdrsmålet om Stalin
5,00
Marxismen og det nasjonale spbrsmål
2,00
te
Socialismens ekonomiska problem
5,40
11
Oktoberrevolusjonen og de ryska komnunisternas
taktik
5,40
/I
Sovjetunionens stora fosterlandska.krig
5,40
Sentralkomiteens politiske beretning
5,40
Marxismen og spåkvetenskapens frågor
5,40
On de ryska komnunisternas politiske strategi
og taktik
5,40
Sagers og Kahn: Den strore samPenevergeIsen
30,00
Oktoberhefte on Spania og . Warzhawaoppstanden
4,50
Tidsskriftet "Den rdde Fane" offentliggjdr brosjyren av
Stalin-gruppen
Haxha: Speeches
2,00
25 years of struggles
1,00
Study marxist-leninist theory
1,00
Mao Tse-tung: Kinas Kommunistiske. partis rolle i den
nasjonale krigen
4,00
Skrifter i urvaI.:Den store rdde
18,00
Tal er på Yenan-konferansen omri litteraturen og
kunsten
3,00
Om praksis
2,00
On den korrekte behandlingen av motsigelser i folket 2,00
11
Mot liberalismen
0,25
Sitatboka
4,40
Tjen folket (de tre nest leste)
1,00
Eekjenp bokdyrkelsen
3,00
Om motsigelsen
4,00
Military writings
6,00
tt
Doouricnts on the great Proletarian Cultural Revolution4,00
11
Om folkekrigen
0,25
11
Ou ungdommen
0,25
il
Hvor kommer de riktige tankene fra
1,00
20.mai-erklæringen
gratis
Om partibygging
0,25
11

11

11

ti

11

11

fl

11

11

11

11

11
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bokliste forts,
0,50
Lin Piae: Lenge. Leve seieren i folkekrigen
11
gratis
Beretrirlg tiI_ KKP's 9, nasjonale kongress
1,00
Forward along the path charted by Marx.
Truong Chibi,
0,25
KKP: Et gjeldfritt land
fl
Seirene for formann Mao's. store selvhjulpenhets0,25
kampanje
11
Et forslag til den internasjonale konnuristbeve2,50
gelses generallinje
II
0,25
FolkkoniLluner er bra
11
0,25
Veien fram fer Kinas sosialistiske landbruk
I:
0,25
Leninisme eller sosialinperialisne
Marxismens politiske dkoromi
4,00
10,00
Historieboken
gratis
(til lag)
Chj.nese literature
0,25
Down wnith revived JaDanese nilitarisn
Partiets tidlige kamper mot Myre og venstreOpportunisne
0,50
0,25
Vedtak i KKP on kalturrevolusjonen
Kommunike fra KKP's 9, sentralkomite's plenunsndte
0,25
4,00
Er Jugoslavia et sosialistisk land?
4,00
Lederne i SUMP er de strste s p littelsesnakere i vår tid
On Krutsjovs falske. kommunisme
4,00
gratis
Leve det proletariske diktaturs seier
Bo Gustavvson: Stemmeretten under kapitalismen
1,00
Materiale on den trotskistiske Bande-klikken
2,00
Fakta on hetsen mot SUF-ml og andre progressive. 70/1
4,00
Streik, dkonomisk og politisk kamp
4,00
Studieplan til grunnsirkelen våren 71
2,00
Statutter for SUF-ml
1,00
Prontlitteratur
Skoleelevene og den sosialistiske revolusjon
Studentene og den sosialistiske revolusjon
EEC og dyrtid
Vestlandsplanen
Lesendkkel. til. Romatraktaten
Artikler til. studier av EEC og dyrtids-heftet
Aksjonsgrunrlag for Arbeiderkomiteen not EEC og dyrtid
Unntakslovene og NATO's beredskapslour

3,00
5,00.
2,00
12,00
0,50
2,50
gratis
3,00

Tidsskriftr og aviser
YÖTog 2 1971
.erwr.11_,
Fritt Norge nr,, 3, 1971
1,50
Aktivistbladet for EEC•notstandere
0,50
Gnistar, 6/7- 1971
1,00
Klasekanpen, 6/7- *971, pluss endel tidligere numre
1,00
China Reconstructs, bare til. gjennwlsyn
Kina i Dag, diverse aner
gratis
Rdde Garde nr. 4/197, 2 og 3 fåes til redusert pris til lag,
Kina, til gjennonsyn

The Call

11

Div, plakater
Pernar ned skriveblokk
Fdrste plate fra OktoberforIaget, Slutt opp,kamerat
Åpningstider for boksalget: se leiravis sdndag,
Ta Lied prisliste. Boksalget ligger i 2. (Ag i skolehuset

0,50
35,50

n
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FRAMLEGC4 TIL PROGRAM.
LØRDAG:

In sjekking - praktiske saker - gruppeinndeling.
- diskusjon av meg'! ement.
K1.20.00-22.00

SØNDAG:Kl. 8,2',)- 9,30 Sitatsf:udier
'1.0.00-133U "REVOLUSJON ER MILLIONMASSENES SAK:"
-Pers-:)oktver på kampen mot EEC.
irL30-7.00
2100-22030 Leirbål. Antiimperialistike sanger.
MANDAG:Kl. 3,3Y )- 9,:;0 Situdier
1000-3.:0 "VÆR FOR3EREDT PÅ REVOLUSJONÆRE STORMER 1'2 PARTI FOR VÆPNA KAMP."

21.00-22.30 FilmFolkerepublikken Kinas 21-års-dag.
_32.taLstudier
Oppsummering av motsigelsene på leiren hittil
med henblikk på en enhetlig og slagkraftig
aksjonsdag.
Formiddcig: Hovedvekten legges på oppsummering.
EttPidg: Hovedvekten legges på forberede:ser.

TIRSDAG:K1,8033-9030

K1-21.00-2230

Diktkveld

ONSDAG:Kl. 8.30- 9.30 Sitatstudier
Aksjoner brigsdevis: Leirvik,Halsenøy,Sunde/Valen
og Husnes. Brigaden p øya diskuterer politisk
arbeid/familieliv
Åpent møte pL, Husnes.
Kveld:
TORSDAG:K1.830- 9.30 Sitatstudier
10.00-13.30 Oppsummering av aksjonsdag og veggavisdebatter.
16.00-18.00 Seminar: Stalin. Ikke obligatorisk.
Kort plenum.
18.3020.00
Åpent EEC•møte Sæbøvik
FREDAG: K1.8.30-9.30 Sitatstudier
10.00•13.30 "ORGANISERING FOR KAMP:
18.30-20,,00 Plenum
21.00-22.30 Kulturaften. Albaniaforedrag m/lysbilder eller
filmen "Tunnelkrigen"
LØRDAG: K1.8.30-9.30 Sitatstudier
13.00-13.30 Seminar: Antlirtperialistisk- og solidaritetsarbeid.
16.00-19.00 Seminarer: Skole- og studentpolitikk.
20.00-20.30 AVSLUTNING
20,30
Pion=nderholdning
SØNDAG:
Sitatstudier
Rydding og avreise.
DAGSRUTINE:
K1. - 07.00
8.30- 9.30
10.00-13.30
14.00-18.30
18.30•20.00
20.00-21.00
21.00-22.30
23.00

Vekling,matsalg,salg av leiravis m.m.
Sitatstudier.
Gruppediskusjoner m. korte plenumsinnledninger.
Fysisk aktivitet,avslapning,middag,veggavisaktivit
Plenum
Div. aktiviteter
\ x:J
Kultur leirbL1 osv.
Ro i leiren.

Til kultur, leirbål tar vi sikte på å innvitere gjester.
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