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Ved sentralstyret.

Det er skjedd mange ting i forholdet SF-SUF den siste tida, og ting
har skjedd med en slik fart at det har vært vanskelig å holde medlemmene av SUF løpende orientert om alt som skjer. I denne redegjørelsen vil vi prøve å summere opp situasjonen slik sentralstyret nå
ser den.
Som en kan lese i de siste numrene av Orientering, har hsyreflyen i
partiet organisert seg, særlig i Oslo, og styrket sin stilling i partiet.
Til tross for de oppmuatrende framstøt som har vært gjort for å unngå splittelse, f.eks. oppropet fra fylkesformenn og lagsformenn i SF,
som markerte tilslutning til den såkalte "Gjessinglinja", så bærer de
siste numrene av Orientering bud om at høyrefløya er styrket og ikke
skyr midler for å få SUF ut av partiet. I Oslo har høyrefløya møtt
motstand fra SUFere og progressive SFere, og kamp om det som er igjen av grunnplanet i Oslo SF. høyrefløya har reagert spontant, og
"SF-aksjonen 69" er lansert med brask og bram i Dagbladet og Orientere.
ring. Aksjonen bar eget kontor, telefon og postgiro, aksjonsutvalg
og kontorleder. "SF-aksjonen" tar sikte på å mobilisere "SF-velgere
i Oslo", i praksis alle som er motstandere av SUF som ikke er medlemmer i andre partier, for å stanse "SUF-kupp" på Oslo SFs årsmøte.
:)e har gått så langt som til å sette inn betalt annonse på førs t esida i Dagbladets lcrdagsnummer for å skaffe seg!'medlemmer". Lessuten har de hele Orientering. De har satt igang en hetskampanje av
gigantiske dimensjoner - alt dette i trygg forvissning om at - vi praktisk talt ikke har tilgang til presse, eller har særlig muligheter
for å spre vårt syn på noen effektiv måte utenfor vår egen organisasjon.
En rekke lag i Oslo har nekta å anerkjenne personer som er mot splittelse, som medlemmer. I mange tilfelle er til og med folk som har
vært medlemmer av partiet i flere år, og som nå er motstandere av
splittelse, blitt nekta adgang til sine lags medlems- og årsmøter.
T Lambertseter SF blei såleis politiet tilkalt av høyrefløya• for å
holde de progressive medlemmene ute da de skulle velge landsmøterepresentant.
Mange partimedlemmer er altså på denne måten ekskludert allerede før'
landsmøtet tar til.
Dersom landsmøtets fullmaktskomite godkjenner de landsmøterepresentanter som høyrefløya har valgt på slike - klart vedtektsstridge måter, vil landsmøtet alt under konstitueringa ha foretatt de første
eksklusjonene.
Men det er desverre ikke bare i Oslo reaksjonen har manifistert seg.
4. og 5. januar blei det holdt en SF-konferanse i Trofors i Nordland
med deltakelse fra 15-16 lag i fylket. Det var 75 deltakere. På denne
konferansen blei det aftta vedtak som med overveldende flertall
støtta høyrefløya på en rekke viktige prisipielle punkter når det
p& 4et•smøter i
gjelder forholdet til SUF. Liknende ting har
fYll-cPcrlaierif,ne i ndemar;-: SF, ,A1.-11(15 SF og Østfold SF.
Til tross for alt dette som har skjedd den siste tida må vår 1inie
framleis være å unngå plittelse, og arbeide; fram til landsmøtet
for å unngå denne. Utsiktene for landsmøtet i SF 7-3-9 februar er
imidleritd ikke lyse med den karakter og det omfang høyrefløyens
virksomhet har fått. På det nåværende tidspunkt ser en splittelse ut
til å være uunngåelig. I denne striden har sentralstyret forsøkt å
pressa, i SF-lag, på fylkestilbakevise angrepene fra høyrefløya
seminarer i SF, på landsstyremøter osv. Samtidig har vi forsøkt å
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konsolidere vår-egen organisasjon, ne(som-ikk.e er minst viktig i den
situasjon vi står overfor. Begge deler må fortsette, men det må understrekes at konsolideringa av vår egen organisap,,on er hovedoppgaven. Vi må ha en fast og sammensveiset organisasjon for best mulig
å kunne tåle de vanskeligheter et eventuelt brudd kan føre med seg.
Selv om situaSjonen er ganske mørk, kan vi merke positive ting.' De
siste begivenhetene har vært et vannskille i SF. Motsigelsene innen
partiet er kommet ut i full blomst, og endel SFere er - drevet til
.venstre . og dessuten har det dukket opp revolusjonære SFere som vi
ikke har kjent til Disse er i like stor grad blitt rammet av den
hetsen som er blitt piska opp. Det er også klinkende klart at disse
vil bli hevet ut av partiet sammen med oss. Det er kommet forslag
til vedtektsendringer fra flertallet i sentralstyret i SF. Disse går
ut på at alle som vil være medlemmer av SF, må undertegne en prinsipperklæring som innebærer at tilhengere av vårt nåværende - politiske
systeM, (parlamentarismen, "folkestyre", "demokratiet må -virkeliggjøres" osv.) skal kunne bli medlemmer av SF.
I forbindelse med, dette kan vi trekke noen erfaringer. Vi h= lært
nødvendigheten av to "mottrekk". Hva skal vi gjøre i en situasjon
med grov kommunisthets mot de progressive i SF? I denne situasjonen
er det viktig å holde kontakten med disse folka. Vi må knytte dem .
til oss, for unngå at de glir ut av politisk arbeid og passiviseres.
Enkelte kamerater som er imot splittelse, framholder at det er riktig
å bli stående . i partiet sjøl om det skulle bli splittelse. Vi må overbevise disse om at de'ikke lenger har noe å gjøre i partiet etter
en splittelse.
til et
be som står i partiet fordi de ønsker at det skal utvikle seg
bedre parti gjennom at SUF deltar i den diskusjonen som skal utforme
partiets program og praksis, må forstå at dersom SUFere eksktaderes,
så har de ikke noe i partiet å gjøre, for da kan ikke en slik diskusjon finne sted. Etter at uenigheten først er fjernet, er det grunnlag for en diskusjon. Og da kan heller ikkepartiet bli bedre. Partiet vil i tilfelle splittelse bli avgrensa mot. venstre, men fullstendig åpent mot høyre.
Dersom vilplir splitta vekk fra partiet, må vi sørge for at dette
skjer på en måte som
a) rammer partiet mest mulig innad
b) blir mest mulig forståelig utad.
Dette skjer ved at vi trekker flest mulig med oss ut av partiet. Vi
må organisere tilbaketoget fra landsmøte sågodt og effektivt, så konsentre-et og Samla som mulig.
I en slik situasjon er det viktig at det følges ei absolutt enhetlig;
at ingen gjør noe på "egen hånd". Dette synet var det full en:.
ighet om på en konferanse som blei holdt i Oslo 30.des. - med deltakere fra de fleste deler av landet. - .
Det er imidlertid ei forutsetning for å kunne nå fram til ei konsekv..
ent og enhetlig linje i denne sammen heng- at dette skrivet i likhet
med alle andre rapporter, innstillinger, vurderinger og skriv som kommer fr'a sentralstyret - tas, opp til. grundig diskusjon på lagsmøter og
blant medlemmene. Og derSom diskusjonen skal ha noen hensikt, må laga
- i det minste dersom det_er uenighet tilstede - sende kommentarer
til sentralstyret.
Hva som utover dette, bør skje dersom det blir splittelse på SF-landsmøtet, må naturligvis drøftesnår.den tid kommer, og på breitt grunnlag. Derfor - Vil vi allerede nå varsle laga om at sentralstyret i tilfelle brudd på landsmøtet, vil innkalle til en landskonferanse i Oslo
15. og 16. feb.- altså en uke .etter landsmøtet. Vi ser det som svært
viktig at vi snarest mulig ,får Hen.srundig gjennomdrøfting av den nye
situasjonen som da vil være ,oppstått. Sentralstyret foreslår reisefordeling på konferansen.
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Foreldpi resultat av "Gi en dag"-aksjonen
"Vi går inn for å stole på egen
innsats. Vi håper på hjelp utenfra,
-men vi forliter oss ikke på den.
Vi stdtter oss på våre egne
bestrebelser, på hele vår armes
og hele vårt folks skapende
krefter".
MAO TS2 TUNG
"Vi må lutre å mestre
dkonomisk arbeid".
Kamerater,
jeg bringer i dette nr. av "Bolsjevik" foreldpige resultater
av "Gi en dag-aksjonen".
Klassestatens og borgerpressas hysteriske angrep på SOR viser
oss viktigheten og nddvendigheten av å stdtte oss på egne
krefter. Klassekampen skjerpes stadig og vi må forbedre oss
og gjere oss sterkere til stadig å rette hardere slag mot
kapitalistklassen og dens stat, dette forutsetter også penger
i klassekampkassa. Jeg nevner at flere kamerater sender oss
penger hver 16nning - fdlg opp du også: Denne aksjonen
avsluttes 1/2-69, og i neste nr. av "Bolsjevik" skal lista
være mye lengre! Dette går utmerket: Stol på egne krefter:
Jc
Bernt K:
Kasserer
Sentralstyret

Sigmund GJ
Viktor S .
Tor
Pål Sl
Liv Sissel H(
Vigdis Vc
J3rigt gir
Bernt K:

kr
11

50,50,-

fl
11

50, 50,-

11

5o,50,5o,-

41
11
11

Oslo/Akershus SUF

Kåre Kr:
Kjell Sl
Kamerater i Bergen SUF

50, -

5o,11

9 50 ,-

11

50,50,5o,50,50,5o,-

Aadne
egil 0
Arvid J
Astrid K. L
Geir E
Asbjdrg JL

Dra=en SUF

Tone Gr.
Knut
Sigrid Ann
Britt K.
Bjdrn Ni
Sigmund A
1(36er B,

Groruddalen SUF

II

Lambertseter SUF
Manglerud SUF
Oppsal SUF
Skedsmo SF (:)

11

11

a

11

11

11

11

ti

11

11

It

Sr, edstad/Huseby SUF

11

t1
11

it

50,50,8o,25,loo,loo,20,-
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ave-irar BI
Roald A
Bjdrn L:
Siri U:
Britt Å:

SUF-stud.

Odd H;
Gunnar GjI
Mons F
Arild J

Teisen SUF
11
11

II

It

tt

It

tt
11

Liort en F;

Astor L

kr

11

It

11

11

11

It

Tveita/Haugerud

Vålerenga
tt

5o,50,50,50,50,50,-

11

il

16o,-

Kamerater i Veitvet/Linderud SUF
Bjarne B,
Odd Erik G.
:1
Bror H:
Steinar H
Kjell Arild N
Ole Kristian 1L
Jon F]
Lilland H, __—
Per Tc
Kari Be
Gunnar D

loo,loo,loo,loo,5o,-

SUF

I'

tt

11

tt

tI

Tt
11

11
11

It

11

II

11

tI

11

11

It

tt

Sum hittil

50, 5o,5o,50,50,50, 50,50,50,-

5o,50 -

kr 3.313,:c

Dessuten har fdlgende kamerater spontant gitt Julegave
til SUF:
Siri U
J orun Gi
_..........—.„.„
Bernt K:
L 3.
Z
L.
Bror H:
Grefen/Sinsen SUF
Vikter S
.
Anonym giver

kr 50,u
2o,n
lo,I/
lo,ti
20,-

Sum

kr 22o,-

u
il
11

50, 50,lo,-

Kamerater:
Aksjonen trappes opp. Dette er bare begynnelsen:
Betal til lagskassereren eller send til SUF, Postboks 6159,
Etterstad, Oslo 6. Postgiro 20 06 15. (Dette nr. bdr alle
lære seg!)
Fin start! Vi trapper opp for
SEIE R
d.s.
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OPPSUMMERING OG kRirIkK Av TLRTERGRUPPAS ARBEID.

Teatergruppe i Oslo/Akershus SUF her med jamne mellomrom hatt framføringer i
snart et år nå. Det første stykket tok for seg "Sirkus SF" og framstilte kjenhevedski~oåt pa on ulik
klovnene fant det klokest å
te og
TIJJ:Je“,i3
salen.
Seinere her apt vært tdatramføringer på sommerleieren, landsmøtet i høst,
ved et fellesmøte mellom SUF og SF og på julefest med Tore Linne. Dessuten
lagde også gruppa ot et Vietnam-stykke til FNL's 8 årsdag 20 des., som ble
framført på Solidaritetskomitb , nS møte.
Alt i alt har vel 50-60 stk. vært med på et eller annet stykke. Men ingen
har vært med på alle sammen. Toaturgruppa har såleis hatt en sammensveisende
effekt - ved at folk fra forskjellige lag kommer sammen og arbeider med et
felles opplegg.
Erfaringene har vist at denne formen for teater er svært viktig når det gjelder å .oppsummere diskusjoner som pågår gjennom lengre tid. Ved å trekke fram
de riktige argumentene og sette disse opp mot de gærne, gjør teateret det
helt klart hvor motsetningene gåe.
Dessuten har arbeidet med teateret vist at forståelsen av det politiske innholdet i et stykke er forutsotninga for å kunne spille det. De gangene da
diskusjonen om politikken ikke blei grundig nok, ferte dette med en gang til
synlige svakheter i oppføringa. Dette viste seg tydelig i stykket om "det
tredje standpunke eekst og fall" eller "sirkue SF 2. og siste del. Arbeidet
med dette stykket eeslørte det uholdbare i å fremføre viktige politiske saker
uten på forhånd å he studert emne nøye. Uten å gjøre oss skikkelig kjent
med det politiske innholdet i teateret, blir vi ikke i stand til å spille det
på annet enn på dillotantisk og kunstig vis.
De gangene vi har foretatt grundige diskusjoner derimot, har igrunnen de reint teaterteknise spørsmåla nærmest løst seg sjøl.
Vi må altså hele tida sette politikken først. Teat.Ljruppa må ikke bli et
sted der folk med eller Mindre kunstneriske tilbøyeligheter finner 'sin
plass i livet". Vi er først og fremst SUFere som for øyeblikket breker teateret som et egna våpen i kampen mot reaksjonære uhyrer av alle slag.
Generelt kan det sies om stykkene som har vært oppført til nå, at de har
vært usammenhengende og sringende. Personer har vært framstilt på en !<enskje
for enkel og grov Ve.,ersellerende måte. Det har imidlerid vært nødvendig i den
..perioden vi..har vært inneei, der kampen har blitt , fert på mange fronter, og
marxist-leninistene har blitt utsatt for hets i borgerpressa fra Orientering
og utover._
Vi har ihverfil ejOrt osS'Ye'rålde med demålige striden innafor SF. Om
dette skal tas opp igjen, må.det bli som reprise. Og erfaringene har vist
at da sitter folk igjen med en litt flau smak i munnen og klapper pliktskyldig,
Tida er vel inne til å se om det ikke er mulig å lage et stykke som henter
emnet direkte fra w . eeiderklassens kamp.
Men de må teatergruppe vidreutvikle og forbedre arbeidsstilen. Studeringa av
emnet for stykket og den politiske diskusjonen må bli mer effektiv. Dette
krever bedre tid. Det må bli slutt på å framføre et stykke på et par, tre
dagers varsel.
Og dessuten - når arbeidet med et stykke begynner å ta form, bør det framføres for folk som ikke har vært med ,=; j. --1TbE) på det - slik ot den nødvendige
kritikken kommer fram.
På denne måten hindrer vi også at te
Hir et primadonnateater, fylt med
fjollete og skadelig hemmelighetskreeeere e;
for riktig politisk innhold.
tbr763vAN Kl

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2013

-a-

DEFO'R. BLE U2A-1:,MBASSADEN STEINET:
-----------

Søndag den 5. januar ble den amerikanske ambassade stormet ,. hundre
mennesker som knuste et stort antall vindusruter. Det rar don samme
kveld som deri amerikanske vise-presidenten Hubert Humphrey kom til
»lo, invitert av den norske regjering. Huber Humphrey representerte
den amerikanske regjering, en regjering som gjør seg skyldig i krigsforbrytelser mot folket i Vietnam. Dens misgjerninger kan bare sammenliknes med Eitler-Tysklands folkemOrd under den annen verdenskrig.
INGEN MASCW=ER PÅ MORSK JOI
Dette var sikkert også bakgrunnen for den aksjonen mot den amerikante3tialsk
sl- ambassaden; en representant for et regime som driver
.Jkrig
mot
et
helt
folk
må
få
klar
beskjed
om
at
det
norske
utryddlg,?.
folk ikke ønsker besøk av massemordere:
Dagen etter brakte avisene lange hetsangrep mot "terroristene" og "pøblene". Lens de har drevet aktivt arbeid til støtte for Vietnams
folk i kampen mot deres bestialske motstander - USA-imperialismen -,
har de ikke vært vant til å lese stort i avisene om arbeidet sitt,
fikk de denne gangen presseomtale til overmål. Noen knuste ruter fikk
denne gang langt større betydning enn alle de amerikanske bombeangrehva er 16-17 knuste ruter i forhold
pene mot Vietnam til sammen:
til
-at US.-tropper slipper bomber med brennende bensin palen over landsbyer hvor mennesker brennes til døde
- at hele landsbyer brennes til grunnen og tusenvis av mennesker blir hjemløse og sårete
giftraprøytes ut over rismarker og elver. Ris og fisk
drepes i et forgjeves forsøk på å sulte folket
-at amerikanske fly slipper splintbomber og bruker giftgass
sykehus og skoler blir utsatt for regelmessige bombeanrep
-at, J L har sluppet flere bomber over Vietnam enn det ble
sluppet tilsammen over tyskland under den annen verdenskrig
-at Vietnams folk tross store og grusomme tap, likevel er i
f.:2 - med å vinn krigen politisk og "militært. on sterk
mots t and fra alle folk - også i USA - og FNLs styrke på
slagmarka gjør at USA-imperialismen nå er i ferd med å
lide sitt avgjørende nederlag i Vietnam.

-

-

RUTEKNUSTH= VAR TIt".;DT RIKTIG POLITISK HANDLING:
Dette er (t3t, vietnamesiske folks virkelighet. Før å formidle den og
gjøre det norske folk kjent med den er det blitt holdt tusenvis av
møter, den er omtalt i bundretusner av løpesedler og det er blitt
samlet inn mange tusen kroner - uten at pressa har offret plass til
det. For den er noen knuste ruter langt viktigere....
På denne bakgrunn vil FITL-gruppene i Oslo og FNL-aktivister over.hele
landet gi sin fulle støtte til den rettferdige aksjonen mot USA-amssaden. Den uttrykte det norske folks rettferdige avsky mot USA-imperialismens forbryterske krig mot Vietnams folk.
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-9Aksjonen var også en kraftig reaksjon på den norske regjeringens halehengspolitikk overfor de amerikanske imperialister, som den støtter
og samarbeider '2.ed gjennom medlemssakpet i ITATO. Derfor satte myndighetene inn polhiet og rettsvesenet for å bruke aksjonen som et på
skudd til å intensivere forfølgelsen av dem som utrer seg mot denne
politikken.
POLITISX
1,.7 re arrestert noen mens aksjonen pågikk utenfor US Politiet
ambassaden. :.'or å ta . igjen det forsømte plukket de seinere ut ung.:.
dommer i sentrum og arresterte dem på mistanke, utelukkende på grunn
de bar FNL-mee! På denne vilkårlige måten fikk
av utseende og.
politiet arresyert G unglommer. Alle ble utsatt for harde forhør under trusler og pre 3s. :inn. a:' de arresterte ble sorret inne i en gloganger C fot i sju timer uten at han fikk gå på toavar
o‹,- 11e på
lettet. En l'=-åring ble arrestert to ganger i løpet av to døgn eg
timer. Det avr tydelig at politiet på grunn av
fengslet i alt
hans alder ønsket å presse ham maksimalt og lot ham bl.a. ankomme - .
til forhørsretten i en egen politibil og påsatt håndjern, som en
farlig forbryter. Ved å presse ham ut skulle de saffile,beviser" mot
de andre.
Men tross alt dette måtte politiet løslate alle de mistenkte etter
at forhørsretten hadde behandlet saken!
Typisk for politiets arbeid med saken - og'avisenes behandling av
den - er at de benytter den direkte til politisk forfølgelse. Henfolks øyne vil man kriminalisere FNL-aktivister
sikten er klar og andre politiske retninger som truer med å avsløre den norske regjerings hale:2engspolitikk til Uai.-imerialismen og at den dypest
sett er medskyldig i imperialismens forbrytelser!

FULL STØTTE
US UT AKT
BEKJE1,T
NATO UT AV NOGE!

Utdrag av 'NL.gruuppene i Oslos brosjyre
angående ruteknusinga av den amerikanske
ambassade. .
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-- RAPPORT -FRA DRAMMEN

Undertegnede- var i Drammen og besøkte SUF-laget `der 5. januar.
Om byen kan sies at selv om de er et senter i Buskerud, også med
hensyn på industri, har byen og distriktet omkring temmelig stor
arbeidsløshet. Ellers har stedet ganske gode tradisjoner i arbeiderbevegelsens historie har vært å betrakte som en "rød" by - men
der som andre steder hersker sosialdemokratiets ånd i dag. Dette har
fildels virket inn på SUF-arbeidet på stedet, de har møtt mye motbør
blant etablerte politikere Og fagforeningspamper.
Om laget2 Drammen SUF har i et par år (tror jeg) vært å regne som
et av våre absolutt passive lag, og de som har besøkt laget har hatt
samme inntrykk. Det var som oftest ikke den gode vilje det,stod på,
r)
men arbeidsstilen var ikke av den art at det ble aktivitet ut av
ideene.
Imidlertid skjedde det en omlegging like før landsmøtet. Laget mannet seg opp til å lage en studiesirkel over landsmøtedokumentene, og
dette tiltaket ga mersmak, samt fornyede krefter til å fortsette lagarbeidet,
har jeg inntrykk at man prøvde å legge opp en viss
.
Eter landsmøtet
plan over hva slags aktivitet man ønsket å drive. Laget gikk vekk .
fra å legge hovedvekten på åpne møter - (noe som gjennom to år resulterte i ett nytt medlem) - istedet prøvde de å sette seg inn i
og praktisere faglig politikk - samt ta fatt på skolefr• -mtdn. Hele
tiden ble det avholdt studiesirkler over marxisme-leninisme og andre
emner . Resultat: dobbelt så mange medlemmer som før landsmøtet.
LrbcLlsouw:£21:1 Laget har etterhvert fått endel kontakt med arbeidløs ungdom, og skulle få disse med seg på utdelingsaksjon på rasjonaliseringsbrosjyra. De håper gjennom denne aksjonen å få flere bedriftskontakter. (SKRIV OM RESULTATET ;)
Man har også kontakt med endel sjøfolk, og kunne tenke seg å systematisere sjøfolks arbeidsforhold og økonomiske kår m.m. 122Ir=ropplysninger fra alle de som har slike, og ønsker kontakt med aktive
sjøfolk, med henblikk på seinere aksjoner etc.
Skolearbeidet er bare i sin begynnelse, men med tilgang på ungdomsskoleelever skulle det la seg gjøre å. intensivere dette.
x
Kritikk: Da jeg var der ble debatten nokså ustrukturet - ala småprat
om STTF7 5F, lagsarbeid,rapporter,om hverandre. Etterpå viste det seg
at det var tilstede 2 ungdommer som tidligere ikke hadde vært på
møte, eller medlemmer. Mildt sagt gikk vår prat over hue på dem.
Måper at laget kan opprette en bedre kontakt en det som ble formidlet da. Det er kanskje tendenser til at de mest aktive dominerer
i for stor grad - eller rettere - på en feilaktig måte.
De savnet ellers et fast opplegg over møtene, noe man skulle prøve
å rette på ved å velge styre - det hadde de nemlig ikke, men aktiViteten framover krevde et fastere grep om sakene.
"ellers kan sies at man som et lite lag som er i ferd med å bygge
seg opp, kan det være riktig. å omhyggelig prioritere arbeidsoppgaver
slik at det ikke bare blir med tanken, men at noe blir zlennomført.
"For å kunne spille piano med alle ti fingrene må man ha ti fingre."
:eventuelle feil og overfladiske analyser bes korrigeres av Drammen
SUF, vi hører gjerne fra dem og alle andre lag, her i Bolsjevik.

a+ar meg ansvaret for det.
x)
. påtar
,i p

Ellen W.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2013

RAPPO 1
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX xx.A.XX-2Lxxxx_2= xxwxXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Steder som ble besøkt:
Horten/Borre, Nøtterøy/Tønsberg, Sandefjord og Larvik.
Generelt inntrykk av fylket:
Av økonomiske årsaker er det en sterk reaksjonær stemning på mange
steder, Fe eks. Nøtterøy er en av de mast solide Hoyrekommunene i
landet. 'fylket er pre;;;a av skipsrodee ev Jahres type og godseere
av Treschews type. Men feri disse felkee w_akt er så åeJenlys for
alle, er det også en utbredt misnøye mot det de foretar seg. Jeg
kan tenke meg at akejoner mot f reks. Techowe peIitikk i Lervik
Ville kunne fe'? ganske ster orspelutnIng, Tilsveerende gjelder andre
en ikke la sag skremme av tradisjonell reaksjonær
steder. Derfor
holdning Då enkelte sterier, fer d.et er mye å ta fatt på, og arbeidsfolk merker kanskje nettopp her 'ser egi -?. enkelte andre steder,- hvordan utbyttinga øker i fere w 'teeetudier og rasjonalisering. Med
andre ord burde fylket ligge godt til rette for SUFaktivitet. En
. .ae. Mellom. ytterpunktene Holmestrand
annen fordel er de" korte ae.estande .
og Larvik er det ca. fem mil.
Horten/Borre SUF
Laget har i følge de ledende medlemmene drevet litt svakt det siste
halve året, mens det halvåret før kunne vise til ganske omfattende
virksomhet. Imidlertid ville det være feilaktig å vurdere situasjonen som mørk. Av flere grunner ser laget ut til å ha særs gode
muligheter til å øke aktiviteten. For det første har laget god kontakt med svært progressive arbeidere på et par av de største bedriftene i Horten, og en del av lagsmedlemmene jobber også disSe stedene. For det andre er man innstilt på å intensivere aktiviteten.
Særlig vil det faglige arbeidet og studiearbeidet bli lagt vekt på.
Til tross for at SUFerne har ganske godt fetfeste på skolen, ser
det ut til at skoleaktiviteten ikke vil ha særlige muligheter til
å ekspandere på kort sikt.
Nøtterøy/ønsberg SUF
Laget har hoveddelen av medlemmene konsentrert på Nøtterøy, men
rundt laget befinner det seg et politisk aktivum med sterke SUFsympatier, og hoveddelen av dem hører heime i Tønsberg. Laget har
antakelig et bedre utgangspunkt enn Hortenslaget, men til gjengjeld har det neppe så gode muligheter til på kort sikt å . intensivere det faglige arbeidet. Skolearbeidet ser ut til å kunne gå framover ganske bra, og da antakelig best i Tønsberg.
Sandefjord (SUF-laget nedlagt for ei tid tilbake)
Det var vanskell på forhee.d.å få noen kontakt i Sandefjord, og jeg
oppnådde heller ingenting på reisa..
Larvik SUF
er antakelig det mest livskraftige senteret i SUFaktiviteten i fylket. Laget hadde gått igj=lom SUFs s':. -eiesirkel i marxismen-leninismen og hadde fått et geere bra utb -,-tte av det, sjøl om de på,
enkelte steder mente den ,/ar uklar og vanskelig. Også i Larvik eksisterte det et organisert aktivum med sterke SUFsyneeatier, slik at
også i Larvik skulle mul:ghetene til ekspansjon være til stede. Av
konkrete aksjoner som leget h= planer om er det vel aksjoner i
samråd med arbeidere på Treschow-Fritzøe som har høgste. prioritet,
uten at det er mulig å si noe =slike aksjoner kan bli iverksatt,
og evt. n?›,it, det vil skje. Forholda skulle som sagt ligge vel til
rette. Larvik er det eneste stedet i fylket hvor SFerne har en
positiv in:estilling til SUF:
Foruten die .. tre laga er Let to ste.:::er i fylket, ne-slee' andefjord
og Holmestrand hvor. det burde la se3 gjøre å få igang SUFaktivitet
og lag. Av disse ligger Holnestrand for tida best an. De indre bygdene i fylket vil neppe kunne gi gr::en for SUF lag. Men med et målbevisst arbeid vil det være gode muligheter for et sterkt SUF i
Vestfold med inntil fem lag.
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RAPPORT FRA REISA TIL IRJUKAINOTCLIWN,_BØ OG NOME
På Rjukan er det ei lita men hard kjerne. De har i grunnen vært for få til
å drive skikkelig lagsarbeid, men nå begynner de å få kontakt med endel nye
folk. "J;■ et er mest gymnasiaster, men det er også mulighet til å f'a et bein
innafor på yrkesskolen og pa Hydro. Foreløpig studerer de Staten og revolusjonen. Studiearbeidet vil også være det viktigste i framtida, ved siden av
skolesakene. Dessuten er det viktig at de arbeider med "Rjukan-situasjonen"
når laget har stabilisert seg. Dette kan gjøres med brosjyrer og avisinnlegg.
En vanskelighet er at samme hvor radikale folk blir på Rjukan, så vil de
nødig melde seg ut av AUF av hensyn til familien og samfunnet.
Striden SF-SUF vil ikke ha noen innvirkning på SUF-laget på Rjukan.
Notodden. På Nottodden var det lam før, men i ei tid har vi bare hatt en
å fra Skien flytta til Notodden, og han
kontakt der. Na har Ragnar St
og 3-4 til som jobber eller går på 1=nrskolen har planlagt å stifte lag.
De har holdt et par møter hvor det er komt 10-12 interesserte, pluss innledere fra Oslo og folk fra Lunde, Porsgrunn og,Skien. De legger nå opp til to
studiesirkler i marxismen-leninismen for de som er interesserte, og planlegger
en aksjonsdag, i byen om tre uker. Laget, som antakelig blir stifta om fire
uker, er sikra 7-8 medlemmer allerede.
Bø. I Bø er det også planer om en studiesirkel i marxismen-leninismen, men
det er litt vanskeligere å bedømme om det blir noe lag av, pga. den tradisjonelt passive og upolitiske innstillinga hos elevene på landsgymnaset. Det
finns folk til å lede laget, hvis de bare får aktivisert flere andre.
Nome. Nomelaget har skrumpet sterkt sammen, pga. at flesteparten av medlem
mene gikk ut av yrkesskolen i vår, og mange av de resterehde vil vente og
se hvilket utfall SFs landsmøte får før de bestemmer seg for å jobbe i SUF.
Hvis de bestemmer seg for å jobbe i SUF, og bedre kontakten med SUF sentralt,
skulle det være mulig a drive laget opp igjen, dersom en får innpass på
yrkesskolen i Lunde.
HARALD M:
FORTS. FRA 6. 15.
ene (L.,- rige innflyttere) jævlig dårlige: Det ser imidlertid ut som om
Bj
3 kommer til å_reise fra sIrdet, slik at det er svært usikkert
hveird&n'det vil utvikle -Seg i denne omgangen i Båtsfjor.
BERLEVÅG - Det var også i Berlevåg et SUF-lag under oppbygging, men en
i, jobber for tida
del av folka reiste fra stedet. En av disse, Kai 0
i Oslo, men skal visstnok reise tilbake til Berlevåg til våren, slik
at det muligens vil bli satt igang SUF-arbeid der igjen.
ØKSFJORD - Jeg var ikke innom Øksfjord, men som tidligere nevnt traff
i i Alta. I Øksfjord er det et SUF-lag som bejeg kamerat Stein BE
står vesentlig av ungdomsskoleelever, og som har blitt utsatt for hard
hets fra presse, skolestyre osv. Laget har imidlertid hatt en intens
og systematisk studieaktivitet siden det blei danna, og har studert bl.
a. Staten og Revolusjonen, og skolebulletinene. Når det gjelder aksjoner har laget spredd "Krisebrosjyra" bl.a. Laget har som sagt fått
mye hets, men det ser allikevel ut til at arbeidet med oppbygginga av
laget går fint.
Tilslutt vil jeg også gjennom Bolsjevik si på gjensyn til kameratene i
Tromsø og Finmark og ønske lykke til med det videre arbeidet med opprespektive steder.
bygginga av den revolusjonære bevegelså
MED KAMERATSLIG HILSEN
SVEIN M(
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`.:.)I y-2 I HOT2.DALLND.- I
Følgende- steder blei besøkt: .Dale, Voss, filvik og Øystese. På alle
disse stedene unntatt Voss var det SUF-lag fra før av. I Hordaland
er edt dessuten_ Gdda„menmetter som laget der hadde hatt besøk av
..nders M.Ar i like før jul, og ettersom det ligger nokså langt
"utafor" den .-rirerta jeg satte opp, blei Odda SUF ikke. besøkt nå.
Dale er et lite industristed med en tekstilfabrikk.soM den viktigste
arbeidsplasS. SUF-laget blei starta i 1968, men aktiviteten har ligget en del nede etter , at formannen reiste til Bergen for å studere.
Da vi hadde møte om SUF's politiske plattform 13.jan. kom det imidlertid 7 kamerater som hadde lyst til å fortsette med lagsvirsomheten.
Det blei valgt nytt styre, og beslutta å sette igang studier av marxismen-leninismen. De fleste av medlemMene er arbeidere. Resten er
ungsomsskoleelever.
Voss. På ymnaset blei det i fjor vår starta et "uavhengig" sosialistisk lag. Det*e er det nå så godt som ingen resten igjen av, og vi
hadde ingen kontakter på Voss. Kassereren i SF-laget viste seg imidlertid å være enig i SUF's politiske plattform, og han kunne
godt
tenke seg å starte SUF-lag. Vi kom seinere i kontakt med en kamerat
fra Hamar, som nå går_på folkehøgskolen på Voss, og som tidligere
hadde vært med i 'samar SUF, Sammen med en del gymnasiaster og muligens en del andre folkehøgskoleelever starter diss nå en studiesirkel.
Til sammen blir det det mellom 6-10 deltakere i denne sinelen, og
grunnlaget for SUF-lag skulle dermed være tilstede, særlig fordi de
fleste av disse skoleelevene allerede nå er enige i SUF's politiske
plattform.
Ålvik, SUF-laget, som ar et reint arbeiderlag, har en dyktig og aktiv ledelse men de øvrige medlemmene er ikke så aktive som en kunne
ønske. Lagets hovedaktivitet ligger på stedets bedrift, A/S Bjlvefossen, som har ca. L',00 ansatte. Der skulle det også være nok for
laget å gjøre, etter som bl.a, rasjonaliseringstiltak av forskjellige
slag nå etter hvert for alvor begynner å bli satt i vok også der.
SUF-laget har ca. 10 medlemmer.

:

2ystese. SUF-laget som blei starta i mai 1968, har nå 14 medlemmer,
som alle er skoleelver. Forut - n studievirksomheten, er interessekampen på skolen den viktigste aktiviteten i laget. Akkurat nå har de
bl.a. gående en aksjon for flere muligheter til å få nynorske lærerbøker i skolen. fette er en frontaksjon, som SUFerne både har tatt
initiativet til og går i spissen for.
Jeg .innleda på et åpent møte om SUF's politiske plattform. Det var
50-60 tilherere tilstede - de aller fleste skoleelever. SUFerene hevda.seg godt i debatten, og jeg trur møtet var en seier for laget.
Sammenfatning. Det er ingen tvil om at SUF er i god framgang i Hordaland. For bare ett år sia var det ikke lag på noen av de stedene jeg
besøkte. Nå kan 7! rekne mod levedyktige og livskraftige SUF-lag på
alle fire steder. :ørene framgangen skyldes i stor grad det arbeidet
som Bergen SUF har nedlagt i Hordaland i løpet av det siste året.
SUF-laget i Bergen bør fortsatt bistå kameratene i Hordaland med
foredragsholdere, innledere på studiesirkler, utveksling av erfaringer osv. etter min oppfatning bør det derfor nokså snart dannes en
distriktsorganisasjon for Bergen/Hordaland, slik at kontakten mellom
laga kommer inn i "faste former".
I den grad det kan pekes på noen felles heveder,wave for laga i Hordaland denne våren, må det etter mitt syn - e -L.sou''::nre å drive
studier i marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tenkning.
SIGMUND GI

)•
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'firIbtKP:"~T FRA HELGELAND TIDSROMMET 13/1 - 7r.371-69.
Jeg besøkte følgende steder:Mo i Rana,Hemnesberget,Mosjøen,Sandnessjøen og
Nesna.
13/1,Mo i Rana.
Hadde lengre uforMollo samtaler med de mest aktive av lagets modlommer,som utgjør
ei kjerne på 10 -12 stk.Drøfta tilhøvet SUF/SF.Tok videre opp kritikk og spørsmål
angående sentralstyrets arbeid.
Jeg mener at don aktive kjerna bør Utvides ondel,da mye av arbeidet hviler på
få personer.Laget har bra kontakt og samarbeid mod de boste 5Ferne og dermed med
arbeidere på Jernverket.

14/1,Hemnesbereet.
Laget har store rekrutteringsproblemer.B 1 .a. har to stykker fått "AUF-fluor".
Snakka med de to som er iejen.Kjører studier der flere er med.
Det er forøvrig muligheter til å opptotte ei FNL-gruppe på 10-15 mann,som muligens
kan danne utgangspunkt for SUF-rekruttering.
15/1,Mosjøem.
Fikk ikke kontakt mod folka.Dels pga. at kontakter ikke var hjemme,dels pga.
for seint svar på brev.Det kan derfor iko her gis noen skikkelig oversikt.
16/1,5andnessjiøen.
Hadde uformelle diskusjoner med 8-10 SUFero.Lagot ser ut til å ha kommet over
vanskane fra tidligere, da noenumoldte seg ut av høyregrunner.
Laget har bra rekrutteringsmuligheter på gymnaset.
Jeg var bl.a. tilstede på et gymnassamfunnsmøte,der en av SUFerne innlede mot
en lokal UH-fyr,som blei knust fullstendig.Positiv stemning i salen.
15-20 medlemmer.
17 41 1-69,Nesna.
Uformelle diskusjoner med 10-15 av medlemmene.Tok opp demokratisk sentralisme,
SUF/SF,studier for å nevne noe.
Endel kritikk av sentralstyret for autoritære tendonser.Jeg pekte i'denne
forbindelse på at tillemping av on demokratisk-sentralistisk arbeidsstil var
nødvendig får å rydde ut byråkrati og for å øke slagkraft.
Laget har 35 . medlemmer.En av vanskene for det videre arbeidet er at flere av
folka blir ford_ på skolen med det første.
18.19,Mo i Rana.
Vatilstedo på en faglig konforanse,arrangerr av Mo 5F.30-40 deltakere.
Reprosentenuter fra SF,SUF,NKP,KU.
Diskuterte viktige saker som fagopposisjonen.Det er her bra muligheter for
framstøt i Mo i Rana.
Konklusjon:
o
SUF på Helgoland står i en forholdsvis bra stilling.Fylkosarboidet(fylkesstyr
på Nesna) kunne imidlertid bedres atskillig.Ikke minst gjelder dette otganisatorisk.Propagandamulighetone er bra,bl.a. fordi Rana SUF har trykkeri.Videre
bør bidrag til organisasjonens felles beste kunne økes betraktelig da SUF på
Helgeland opererer flå on mengde ulike felter:
Lærerskolomiljø,industrimiljø,småbruker/fisker-miljø,gymnas,for å nevne noe.
SverreKr
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RAPPORT' FRA REISE TIL TROMSØ OG FINNMARK:
TROMSØ - Tromsø-laget har nå ca. 40-45 medlemmer, hvorav 30-35 har deltatt
mor eller mindre regelmessig i studiearbeidet i høst. Laget har studert
"Staten og Revolusjonen" etter Sverre Ks opplegg og mente do hadde hatt gode
erfaringer med dette opplegget og at studiene hadde gitt bra resultater.
Den største vanskeligheten i studiearbeidet mente kameratene hadde vært å
finne studieledere, i og med at de fleste folka i laget er ganske nye folk.
Kameratene mente at det sittende styret hadde hatt et litt dårlig grep på
tingene. Laget skulle imidlertid snart ha årsmøte hvor de skulle diskutere
arbeidet og velge et styre med mer klart. definerte oppgaver. Dette mente
kameratene var absolutt nødvendig, idet laget er aktivt, men aktiviteten
tidligere har vært lito planmessig.
SUF-laget i Tromsø driwer også det FNL-arbeidet som gjøres der oppe, og bl.
a. 20.des. hadde de hatt en vellykka aksjon med merkesalg og salg av materiell, ved siden av innsamli, -asak5j0 ■ 1.
laget, mon det skulle være muligheter for
Det or bare en frgerganise
5
,
med
flere i lagsar.:beidet.
denne aktive fyren til å f;
Tromsø,
har lage:: bebudet un fyldig rapport
Når det gjelder skolearbeidet
som det vel vil være naturlig å ta med i neste mimmer av Bolsjevik, men jeg
har to aktive SUFere laga
vil nevne endel saker. På Sglervold ungdomssko
en skoleavis i konkurranse med den bestende. L. har forsøkt forskjellige
aksjoner og ser ut til å få støtte fra elevene slik at de i nærmeste framtid vil forsøke å danne en interesseorganisasjon. Disse aktive folka blir,
i likhet med hva vi har sett tidligere på andre plasser, utsatt for et jævlig
press fra myndighetene og hjemmefra.
De fleste av medlemmene i laget går på gymnaset, og de har forsøkt å få igang
aksjoner der, bl.a. på endel urettferdige utvisninger. Disse aksjonene har
tildels vært altfor spontanistiske og ikke gjennomdrøfta, slik at det i ett
tilfelle viste seg at SUFerno ikke sto samla, men sto splitta i don saka det
gjaldt.
Når det gjelder andre aksjoner har folka hatt en vellykka aksjon mot "singout" og en løpeseddeluaksjon mot"flagg for frihet".
Når det gjelder kontakten med sentralstyret diskuterte jeg dette endel med
kameratene, og det var enighet om at laget hadde vært for dårlige til å
sende rapporter til sentralstyret, noe som er svært vesentlig for å utvikle
og tillempe den demokratiske sentralismen og en bedre arbeidsstil i organisaqionen.
Når det gjelder muligheten for å produsere eget materiell til aksjoner osv.,
så har laget egen stensilmaskin, men ganske anstrengt økonomi.
Det var et lag under"oppseiling" i Alta, men .den kameraten som skulle
W.TA
få igang arbeidet reiste fra Alta.
eksord blei det organisert ei studieI samarbeid med Stein B!
'ærexakolon, gymnaset og realekoler.
gruppe. Denne gruppa består
Folka mente
Kameratero mente også at de E....!.L1:9 tå muk, noen ...fra yrkesskolen.
der
oppe;
det
er gjenpå
.skoene
at var dårlige forhold for poIltik
internatet
og
skolen.
nomtrekk av ungdom og streve j ^ fnele;
Da jeg var der oppe ble det ,.a,Igert.. et stiftelsesmøte for ei lokal Norge
Ut Av Nato-gruppe, hvor on ka:du:at i studiegruppa ble valt inn i styret.
KIRKENES - I Kirkenes viste det seg å være en del unge, ivrige og interesserh 'T.r&r, a jeg en god del med disse folka og
te folk. Sammen med Tor A!
Resultatet blei ei studie gruppe som
diskuterte SUF og hva SUF driveriui
består av 2 folk fl.-a gymnaset, 2 fra yrkesskolen, I fra Sør-Varanger(der
, som jobber på
bedriften som byen er bygget opp omkring) og Tor Ar
Samvirkelaget i byen.
Folka var som sagt jævlig ivrige, cg Yll i nærmeste framtid bl.a. dele ut
rasjonaliseringa-brosjYra på Sør-Vzixaur.
kamerat som heter VilBÅTSFJORD - I Be?jo'..7d har SIF som kontakt en
ilanno ei studiegruppe
;. Vi ,:'.:1<ket;
fred Bji
mente et unt sklie la seg gjøri å få igang ei slik
der oppe. Bj
dårlig an, i og med
gruppe, men påpekte at de subjektive forholda
.:1gdommen
på stedet som
at i Båtsfjord er det gode tider i fiskeriene
vesentlig jobber i fiskeindustrien tjener jævlig mye penger for tida.
Allikevel er de sosiale forholda bl.a. for dem som jobber på disse bedrift-
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ereeidsfolk i Grenlandsdistriktet går en hard vinter i møte. Tydlige eksempler på hva som er i venta ser en på Norsk Hydro. Onsdag 20. november la
Hydro fram et regnskap hefee det ikke var plass til utbytte til aksjonærene.
Selskapet har imdlertid sjelden stått så sterkt økonomisk som akkurat nå.
Overskuddet er økt med ca. 60% fra i fjor da det ble delt ut et aksjeutbytte på 21 millioner. Under henvisning til skjerpe internesjoreal konkurene
se har Hydro det siste året redusert arbeidsstyrken med 700 mann. At de øvrige må slite hardere enn før er helt klart .. =Vi vil ta sterk avstand fra
Hydro-ledelsen politikk som åpenbart er et forsøk på å øke profitten på bekostning av arbeiderne.
Arets lønnsoppgjør har virka forermende på det arbeidende folk. Prisstigninga
før lønnsoppgjøret ble det ikke gitt noen kompensasjon for, og kompensasjon
for prisstigninga fram til årsskiftet blir heller ikke tilstrekkelig. Lønnskampen må gjeninnføres, og helautomatisk indeksregulering må tas inn i tariffavtalene hvis arbeiderne skal kunne opprettholde sin nåværende levestandard.
Sosialdemokratiet står i praksis på bedriftseiernes side. Arbeiderpartiet
beklager borgerskapet for dets manglende evne til å løse problema kapitalismen påfører det arbeidende folk. Noen løsning kan sosialdemokratiet ikke gi
selv. Motsetninga mellom arbeid og kapital kan bare løses ved å avskaffe kepitalismen. Denne løsninga har sosialdemokratiet oppgitt.
Bolignøden i "velferdssamfunnet" er ikke bedret, mon tvert i mot forverra
seg. Det er byggefelter i, Telemark hvor folk har husleia på opptil kr. 500,i måneden. -Vi støtter kravet om boliger til alle, og til on pris folk kan
betale. Rimliga boliger må komme før Ibsenhus, nye bensinstasjoner og kirkebygg.
Don økende sentraliseringa ev befolkning og industri fører til fordervelse
av naturen. Dette nødvendiggjør økte offenteligo ytelser for å skaffe tilbake frisk luft og reint vann. Likeledes kaster det å holde en stor folketilstrømning mod de nødvendige sosiale Poder.
Vår nåværende skatte ordning er pressa til randen for hva den kan få ut av
folk, og en ny skatteordning med såkalt merverdiomsetningsavgift er på trappene. Avgifta legt direkte på forbruket gir staten en mulighet til å øke •
sine inntekter uten å. ramme.næringslivot. Arbeidsfolk vil bli desto hardere
ramma.
Skloen som speilbilde av samfunnet uttrykker det private næringsvet aktuelle behov, det gjeldende undervisningssystem tar ikke honsy
eleven,e
interesser. Vi protesterer mot bestemmelsen om at undomsskol: elever skal arbeide gratis for næringslivet. Denne ordninga betyr at skleeegdom vil danne
on stabil og gratis arbeidskrafte.toserve, noe som bare kan arbeidsgie
verne og skade lønnstakerne. Likeledes tar vi klart avstand fra den gjeldende instruks for 019N/demokrati i de forskjellige skeleslegene.Denne ordninga
har ingenting med demokrati - å gjøre, men nr en utvidelse av myndighetenes
mulighetor.til å kontrollere elvenes virksomhet.
x
Den økonomiske krise Vest-Europa for tida ur inne i, må for alltid avsløre
påstanden om at den norske arbeiderklassen her noe å.lhente" ved norsk til- .
slutning til EEC. Det kommer mer og mer fram i dagen at militæralliansene tjener som forsvar for blokkinteresser, De økonomiske samMenslutningene trygger
stormaktenes interesser innad, mens det går utover utenforstående nasjoner.
NATO's støtte til Hellas, Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia, begge viser
klart at de store militæralliansene ikke er rette mot on yttero fiende, men
skal brukes innad for å trygge supermaktenes økonomiske maktmonopol. Norge •
deltar i rustningsvenviddet etter fattig evne, og mod do økte bevilgningene
til forsvaret er regjeringa beredt til å kaste landet ut i on ny kald krig
under'dokke av situasjonen i Tsjekkoslovakia. Samtidig som borgerskapets mo-
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dil-p`a---t-mder-try-k-ralske-.hylekor Stat-ter det. `'greske faIketei-S_r_aste-uuig.
kornes side i praktisk politikk. Jamfør Pappendreo,s uttalelse om at den
greske militærjuntaen ikke ville bestått tre dager uten NATO's støtte.
Vi stetter kampanjen for Norge ut av NATO.
Seier for det NATO-bombede vietnemosiSke folket.

* * *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** *** * **

O[1 FAG FORBUNDSLEDELSEN.
"Bare gjennom enhet i hele klassen og hele nasjonen kan en vinne over fienden
og fullføre oppgavene i den nasjonale revolusjon," sa Mao Tse-tung i 1937.
Arbeiderklssens mål er å vinne over den herskende klasse., borgerskapet, å
stoppe utbyttinga av seg sjel. Dette kan bare skje ved å forandre hele samfunnsstrukturen, ved å gjere revolusjon og opprette sitt. eget samfunn, det
kommunistiske samfunn. Bare gjennomenhet i hele klassen kan dette skje, sier
Mao Tse-tung. Bare ved at hele klassen står sammen mot utbytterne, kan de be
fri sop sjel. De kreftene som vil bevere klassesamfunnet, er mektige og
sterke, og de her et mektig apparat i sin besittelse. For å kunne knuse dette apparat må de utbytte forene sine krefter i felles kamp for det felles
beste. Dette er hva Mao sier, on hva mange har sagt for ham. "Enhet gjer
sterk," heter det. Og arbeiderne innså dette tidlig. I praksis ga dette seg
uttrykk i fagforbundene, og det øverste koordinerende organ, Landsorganisasjonen. Hva er så LO's oppgaver, spor man seg. Jeg siterer Marx og Endelse
"Det kommunitiske manifest". (Norsk utgave 1957 s. 37): "Den moderne industrien har forvandlet den patriarkalske mesters lille verksted til den industrielle kepitalists store fabrikk. Masse av arbeidere, stuet sammen i fabrikken,
blir organisert på soldatvis. Som menige industrisoldater blir de stilt under
oppsyn av en hel stab av underoffiserer og offiserer. De er ikke bare borgerklassens, borgerstatens treller, men hver dag, hver time trollbindes de av
maskinen, av oppsynsmannen, og ikke minst ev . den enkelte fabrikk-bursjoa selv.
Dette despotiet er dess mer smålig, avskyelig gg opprørende : jo mer åpent det
proKlamerer vinning som sitt mål."
Den siste setninga, som jeg har understreket, er det jeg vil gripe fatt i.
tHer~Mazg~Eqg.eleset jo tydligero vi klarer å vise at despotiet har J
vinng som sitt mål, desto mer smålig , avskyelig og opprørende vil det fram_
stå. Sagt på en annen måte: Deto klarere motsetningene mellom utbytterne og
de utbytta kommer fram, desto lettere vil de utbytta, arbeiderne innse sin
stilling i klassesamfunnet, og med desto større styrke og enhet vil de kunne
kjempe for sin rett til likbet, frihet, rett til det kommunistiske samfunn.
Den likhet jeg snakker om her, er ikke individuell likhet, men klasSelikhet.
Denne likheten kan bare eksistere i et samfunn der ingen kan utbytte andre.
Et samfunn med klassemotsetninger, et samfunn hvor noen på grunn av sin
økonomiske og sosiale (som egentelig bare er et uttrykk for den økonomiske)
posisjon hersker over andre, er ikke et samfunn der friheten rår. Denne friheten kan bare oppstå sammen med klasselikheten, og er en funksjon av denne.
Av dette kan avledes at det fins ingen frihet for alle over klasselikheten. Den "frihet" man i Vest-Europa og Nord-Amerika taler om idag, er ikke
noen reell frihet, fordi der fins klassemotsetninger. En påstand som den at
vi må stå i NATO for å verne om friheten, er en sannhet med modifikasjoner.
Den eneste frihet vi kan bevare og verne om ved denne alliansen, er utbytternes frihet til å undertrykke de utby ta. Derfor er det motarbeiding av arbeiderklassen; de utbyttas kamp for si frihet å stå i NATO.
I tyveåra var motsetningene mellom L2rgerskapet og proletariatet svært klare. Arbeiderne var bevisst sin stilling: de utbyttes, i klassesamfunnet.
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Arbeiderpartiet var framfor noe senet parti 0.1sbeirieree^ leffv4 1 , 09 19 1
sen i kampen for arbeidernes rettigheter, både gjoonom fagorganiseejonene eg
på andre måter. Arbeidernesøkte klassehevistthsten samt utvidinga av stemmeretten til å gjelde alle, førte snart til at arbeiderpartiet kom til makta
i Norge (1935). "Til makta" vil si at do overtok statsapparatet. Fra før hadde AP etablert seg som det absolutt sterkeste arbeiderparti i LO, og behersket denne fullstendig. Noen særlig forandring av dette har ikke skjedd siden. Det er framleis AP som behersker Landsorganisasjonen og fagforbundene.
Hva skjedde så da AP kom i regjeringsposisjon? Kort kan man si al LO, som før
hadde vært arbeidernes orgahisasjon til åfremme sine interesser overfor kapitalistene, nå ble en speilvendt organisasjon. Den ble Statens (og dermed
AP-regjeringas) organisasjon til å stogge arbeidernes krav i kraft av dens
AP-ledelse.
I Staten og revolusjonen" viser Lenin at Staten er underlagt don herskende
klasse i et klassesamfunn. Detnytter derfor ikke for arbeiderne bare å tildom.
kjempe seg statsmakta. Staten vil framleis være et redskap til å utbYtte (i
Dette innså ikke AP. Do innså ikke at de måtte furandre , revolusjonere edes
praksis utslette) Staten for å skape et klasseløst samfunn. De ble sål
seg
et redskap i hendene på fienden: kapitalistene. Og dette gjenspei sen.
i
fagforbundene. Arbeiderene måtte slakke på sine krav, het det fra ledelstatsDe måtte ta det mod ro, vente. Dette var nødvendig for å opprettholde
maskineriet. Og dette måtte opprettholdes for di det var konkrete bevis på
at arbeiderklassen hadde makta i landet. Dette var AP's argumentasjon, og den
gjenspeilte seg i fagforbundsledelsen. Arbeidernes kanskje viktigste organisasjon i klassekampen ble altså nøytralisert og brukt mot dem da AP kom til
regjeringsmakta. Vi fikk Hovedavtalen, tvungen lønnsnemd og andro arbeiderfiendtlige tiltak. Og alt under ei "arbeiderregjering". LO-ledelsen har gjort
alt den kunne for å fremmedgjGre arbeideren om hans stilling ..em utbytta.
Idag sitter ikke AP mod regjeringsmakta, noe som i virkeligheten skulle være
et gode for arbeiderne. For nå skulle ikke fagforbundene lenger være nødt
di APtil å drive klassesamarbeid, noe som bare utbytterne tjener på. Men for
mulig ledelsen tenker på samme måten som de har gjort siden 1935, og fordi
hetene til å komme i regjeringsposisjon igjen er store for partiet, ser LOledelsen seg nødt til å opprettholde denne samarbeidspolitikken, hvor utbytterne kalles "arbeidskraftmyndigheter" og hvor fagbladene skryter av at fabrikkdirektørene roser fagforeningsledelsen for deres evne til "forståelse
ende i
og samarbeid". Derfor er LO-ledelsen, og all AP-ledelse arbeidernes fi
klassekampen. De splitter enheten i klassen ved å tilsløre motsetningene mellcm kapitaleierne og arbeiderne, og motarbeider det de skulle kjempe for.
Den første forutsetninga for arbeidernes frigjøring er derfor at do kaster
jenner hovedavtalen og tvungen lønnsnemd. Så får vi da se
LO-pampene, under k
hvor det blir av de røstene som hevder at det ikke fins klassemotsetninger
i Norge i dag.

STEIN BE
ØKSFJORD SUF.
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- AV- OMG-,-''iN-GSTONEN OG ARBEIDSSTILLN i- SUF.
På siste medlemsmøte i Oppsal SUF kom det fram en dal kritIkk_mot arbeidsstilen i SUF. Det var ting som medlemmene hadde gått og tenkt på
i lengre tid, men som de ikke hadde turt å komme med tidligere. Vi
vedtok å sende inn kritikken, fordi vi mener at en kameratslig kritikk
i tide kan rette på :feil som er oppstått, og forebygge feil som kan
komme. Kritikken går mye på arbeidsstilen, på omgangstonen oss medlemmer mellom, og mellom medlemmer og ikke-medlemmer.
To sitater fra formann MAO: "Hvis vi har mangler, er vi ikke redde
for at andre påpeker og kritiserer dem, fordi vi står i folkets tje:-.
neste. Vi er rede til å motta kritikk for våre mangler fra hvem som
helst. Hvis kritikken er berettiget, vil vi rette på feilene. Dersom
et forslag er til beste for folket, vil vi handle i samsvar med det."
"Kritikk skal øves i god tid. Legg dere ikke til den vane å kritisere
først etter at noe er hendt."
Om omgangstonen i SUF. Medlemmene hadde mange eksempler på dårlig omgangstone. For eksempel får Vi på SUF-kontoret høre stadig at Oppsal
SUF ikke kommer gjennom "hippi-filteret". Hvorfor står det slik til
med laget? Jo, fordi en gutt i laget tegnet en spesiell tegning på
forsida av lagsavisa vår. Tegningen forestilte en prest som kom opp
av en do. (åla Sine. ..). Gutten som hadde tegne dette ble utskjelt som
hippi og ble gjort narr av, uten at noen forklarte ham hvorfor tegnin .
gen var dum. (gutten måtte til slutt, for å vite hva som var galt, gå
løs på en kamerat og hale og dra ut av ham hva som var dumt). Han
skjønte da at en bedre tegning hadde forestilt f. eks. arbeidere og
bønder i felles kamp mot kapitalen, eller FNL'ere som seirer over USAimperialismen, dvs. forestille klassekamp. Prestetegninger (kan selvfølgelig være OK, men i den forbindelse at f.eks. en arbeider og en
bonde slår ihjel en prest. En'prest isolert i en do kan hvem som helst
liberal borger tegne, fordi den ikke br satt i sammenheng med klassekampen.
Men en slik forklaring var ikke å oppspore i flommen av sjellsord.
Og selv etter at gutten har forstått hva som var dumt, får han stadig
slengt hippi etter seg.
Vår kritikk.: De som så tegningen og gjode narr av kameraten, skulle
i steden gitt en skikkelig forklaring. Å forklare og diskUtere er
den eneste måten å rette på feil. Og etter at kameraten nå har forstått hva som var dumt, er det ingen grunn til å slenge sjellsord.
Vi må akseptere kamerater som har rettet på feil.
På grunn av dårlig omgangstone var vi nær ved å miste et medlem i
laget. Han var veldig ivrig etter å være med på å bygge opp laget,
men så var saken den at kamerat4tx hadde,vanket i hippi-kretser tidligere. Dermed var merkelappen påsatt: "Nå hippi, har du gifta deg i
det siste, da?" Gutten ble. skremt bort et halvår, men heldigvis kommet tilbake, fordi han er en .god kaMerat som vil jobbe.'
Vår kritikk: Dette er et eksempel på hva dårlig tone kamerater imellom kan føre til. T_ steden for å trekke ham inn i arbeidet i SUF,
ble han skjelt ut og gjort narr av, noe som førte til at han følte
seg frosset ut. Vi må alltid ta til oss ærlige kamerater som vil være
med, uten å skumle til deres fortid. Når kamerater har kritisert seg
sjøl ved å forandre seg, må vi være villige til å akseptere dem. Hva
har vi ellers parolen "kritikk og sjølkritikk" for?
n sto tidEnda et eksempel på "å skumle til fortida": "Sigurd A
ligere mot den spirende marxist-leninistiske linja i SUF- gan er nå
____ var blitt
selv marxist-leninist. Men til og med lenge etter at A
en god kamerat, var det enkelte som skumlet til fortida hans. Ei jente i laget fortalte at hun på sommerleieren hadde spurt en kamerat
i", og hun fikk til svar: "Jeg kan gjerom ",hva som var galt med A"
ne diskutere med Krutsjov, men jeg stoler ikke på'n".
Vår kritikk: Samme som under de to forrige punktene.
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har det vært og er det tendenser til å sette merkelapper på
I
folk, uten å forklare hva som kr galt.Et eksempel: Da vi kom på
SUF-kontoret en dag, hang det (n plakat på veggen:"Kritiser og
gjendriv Oppbrudds Liu Shao-Ch::. !" (Oppbrudd er SUF-studs avis.)
Vi skjønte jo at noen syntes ai en i avisa hadde skrevet noe dumt
Men hva var dumt? Hvem var Oppbrudds Liu Shao-Chi ?
Vår kritikk: Det skule istedet hengt en plakat som tok
for seg de gale tingene og kritiserte dem.Vi kan ikke rette på
feil ved bare å si at "dette e:? feil". Vi må forklare hvorfor det
og det er feil.
Vi har også merkelapper som trotskist, anarkist, hippie, osv.,
som blir satt på uten at en sjøl eller andre får vite hva en har
gjort galt.

I bevegelsen vår skal vi 'age en skikkelig arbeidsstil, en kame-

ratslig tone. Og vi skal skaffe oss friskt blod fra arbeiderklassen. Derfor er det veldig skadelig for oss at vi lager en sjargong
som bare vi skjønner.Nye folk som kommer innpå kontorene våre har
fe vi har ikke tatt oss nok av dem, vi
ofte følt seg litt
er
j.kke
ferstår morsomheten ved, noe
ler av ting som d(
istedet ta oss av de nye folka
OK.
jævlig, noe e -2
ere
3itusjoner
som får dem til å føog prate med dem, og ikke le
le seg utafer,
1:slag av denne spesielle ejargongen er skjellsord
og spesielle slagord eom brukes på en flepete måte, hvor meninen med bruke dem er stikk motsatt av innholdet. Dette kan lett
forvekslee av etse som ikle har fulgt med i "samtalen" og settes
inn i sin usyrepatiske sammenheng. ( du skal ikke drive hor med
ord!) De er en fo= fer nedlate=-let overfor fremmede og kamerater som vi ikke _'-cal ha noe av.
Medlemmene kritiserte "Pmeping".De sa at det var sjelden at noen
ledere i Solidaritetskomiteen sto p stands. Lederne hadde alltid
utflukter, de hadde kontorvakt, 'skulle skrive en artikkel, skulle
effektuere en bestilling osv. Det er klart at folka i Solkom. må
gjøre kontorarbeide og at de har dårlig tid, men fordi de er ledere må de også stå på stand. De må passe på også å gjøre det samme arbeid som "vanlige"folk og også selge bladene, ikke bare lage dem. Ledere må være forberedt på å jobbe mer enn de andre.
Dette gjelder også SUF sentstyres medlemmer. Vi har bare sett
et fåtall drive med praktisk arbeid som stiftine . , skjæring og
bretting, Men ledende ke.dre må passe seg fer ikke å fjerne seg
fra det arbeidet s= vanlige mecr gjør.

Om fyll: Fyll og politikk går ikke sammen.En ikke edru person
kan ikke tenke helt klart. Det er også galt å gå og drikke når
det er mye arbeid som skal gjøres. Mange medlemmer har oppfattet
dette, og er blitt nesten total-avholds. Dette er bra, men de må
ikke skjelle ut medlemmene som har"gått og tatt seg en øl:ti all
stillhet, slik at disse føler seg frysi ut. Heller ikke må disse
gjørenarr av"avholdsfolka". Vi bør kritisere hverandre for fyll
fordi fylling går utover SUF-arbeidet. Sånn som situasjonen er
nå, blir medlemmer skjelt ut for å være fylliker hvis de bare
nevner en fest.
Medlemmene sa også at ng.r de kom på SUF-kontoret og ville prate
med kadrene, ble de ofte feid av med "Hold kjeft, jeg har så mye
å gjøre".De sa at det bare var noen få som tok seg tid til å
prate med dem.
Vår kritikk er at lederne alltid må ta seg tid til å
høre flå medlemmene og prate med dem. Hvis ikke, føler medlemmene
at avstanden til lederne er milelang, noe som kan føre til at det
oppstår et kunstig motsetningsforhold mellom medlemmene og ledere.
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Om kritikken: Dette per etforsøk på en kameratslig kritikk mot
dårlig arbeidsstil. Vi sender den inn, fordi vi tror "at ikke
bare vi har nytte av den.Vi må alltid være på vakt overfor feil,
slik at vi har mulighetene for å rette på dem i god tid.Vi kan
tenke oss at flere lag kan stå bak endel av denne kritikken, og
vi ber folk si ifra i tide når det oppstår ting de syns er galt.
Vi må gjøre dette for å bedre organisasjonen vår, og styrke kameratskapet.Vi trenger en liten kulturrevolusjon!
"Vi har marxismen-leninismens våpen med kritikk og sjølkritikk.
Vi kan kvitte oss med de dårlige vanene og beholde de gode."
( Mao Tse-Tung
Kameratslig hilsen
Trond L;
Jon-Villy K(
Jorun Gu
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OM DEMOKRATISK SENTRALISME - OMGÅELSE AV DETTE VEDTAKET

Vi finner å måtte rette kritikk mot omgåelse av et landsmøte vedtak som er gjort i siste nummer av Ungsosialisten. I vedtaket
om den demokratiske sentralismen som vi skal tillempe som arbeidstil i SUF skal de lavere organer bøye seg for de høyere organer
og SUF's høyeste myndighet er landsmøtet.Videre skal mindretallet
bøye seg for flertallet og når vedtak er fatta skal det følges
lojalt til det blir omstott.Dette må gjelde spesielt de organer
som representerer SUF utad, og Ungsosialisten er nå et eksternt
organ.Derfor er det gal praksis å bruke den samme headinga som
illustrasjon når landsmøtet fatta et vedtak om at Stalin skulle
fjernes.
For de utafor bevegelsen gjør det ingen forskjell om bildet er
bli oppfatta som
i ei heading eller en illustrasjon, det vil i
ei offisiell linje.Når man så i tillegg til dette bruker bilde
av Stalin på side 2 for å illustrere en notis, virker det mer
provoserende enn berettiget.Dersom noen er uenig i dette vedtaket
som ble fatta på landsmøtet er det deres rett og plikt å kjempe
for å få vedtaket omstøtt, men så lenge det står fast skal det
respekteres.Når så ikke er gjort er det et klart brudd med der
arbeidstil som ble bestemt tillempa i SUF.
I pakt med de vedtak som ble gjort på landsmøtet om den demokratiske sentralismen, ønsker vi å få dette offentliggjort i Bolsjevik som er organet for intern debatt.
Enstemmig vedtatt på styremøte den 2.januar - 69
RANA SUF
/skyte,
(Ifølge borgerpressa skulle vi nå nødvendigvis ekskludere redaktøren
men vi har andre metoder
vi omskolerer ham ;)
En som er inspirert av de grumme
ting som kan skje iflg. mange.
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Kommentar til "Del 2 i Oslo-forslaget til skole ro ram 1?
Lolitåkk enereit;

SUFs skole-

Jeg vil her prøve å starte en diskusjon om SUFs holdning til lærerne.
Jeg gjør ikke krav på å forkynne den eneste rette lz ,Jre, bare prøVe
gjennom diskusjon å komme til klarhet i saker jeg ikke er sikker på
om SUF behandler på riktig måte.
Når jeg skriver dette er det bl.a. etter et halvt års praksis som
lærer på en ungdomsskole.
Det skulle være unødvendig å peke på hvor viktig det er for en revolusjonær bevegelse å ha lærerne på sin side. Hele massen må gjennom
den 9-årige skolen, og i denne tida står læreren sentralt i de unges
liv. Greier vi å få med oss endel lærere, vil det ha betydning 1) på grtihn av den påvirkning de er i stand til å øve,
2) i. situasjoner der elevene gjer opp•u•.Støtte fra lærere vil. da
vise elevene at de ikke står alene i k .:. mPeA, og at det ikke er lærerne som gruppe som er fienden.
lo-forslaget" heter det:
,

"V.r boldnintil lærere må være å påpeke deres felles
intsser ed :.,elevene
kampen,,mot mciitopolkapit:Uon.'
Vi må stadig vi.-se det Uholdbare i lærernes situasjon
overfor elevene .På den ene siden e?; antagoistisk element, lærerne represen t erer ka*1:,lon overfor elevene.
På den annen side et :i.kk-an+~nitisk element, elever
og lgel'e-.:e hur felles i»Atkres
tører1=sarbeidernes klasse, og har moncroelkalc. 3c)12 felies hovedfiede. Læreren er til p.yezie og •siS en representant
for den klaen han blir utbytta av.Dette forholdet må
vi skape bevissthet om og siden ler2e denne bevisstheten.
videre.Stort . sett er forholdet lærer/elev en motsetning
i folket og må behandles som sådan."

Men en motsetning4, -fplket må
n
Mao utvikle seg til en motseetning mellom fiender.
Partiet, som SUF bør utvikle seg til å bli, må altså behandle denne
motsigelsen riktig.Hva vil så det si? I følge "Oslo-forslaget" må det
være å"tapeke deres felles interesser med elevene i kampen mot monopolkapitalen".Krever ikke dette først at lærerne blir klar over at de
har en hovedfiende, og at denne er monopolkapitalen?
Hvordan skal m.a.o. SUF bevisstgjøre lærerne om sin stilling i samfunnet?
SUFs linje har hittil vært•å kreve . av progressive lærere at de skal
støtte elevene i deres kamp og krav, samt prøve å overbevise sine
kolleger om at det bør også de gjøre. Dessuten litt utenrikspolitisk
krangel på lærerværelset. Men hvordan skal lærerne kunne. ta parti for
elevene som til daglig er deres største plage?
be merker nok rektors makt og reglementene som en plage, men først og
fremst er det elevene de merker. Monopolkapitalen som fiende?
Kvem bryr seg om den? Hvem merker den?
Når elevene er misfornøyd med lærerne tar vi dette som et godt første
tegn på en begynnende bevisstgjøring, noe som ved riktig behandling
kan slå over i kamp mot kapitalen. Det begynner med misnøye på små
konkrete saker: med lærerne, mot forbud og reglement.
Jeg tror ikke vi kan vente'mer av lærerne, La oss begynne med de små
kravene. Gjennom kamp for 1- dre arbeidsforhold, vil bevissthetsnivået heves og kapitalens rea_csjon vil føre til en tilspifising av motsetningene som bærer revolusjonens spire i seg.
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L,i-kke barneskolen inn i kam=
Ved en
interes-s_okampekar—m.xl
pen. Do fleste progressive lærere finnes kanskje her?
Det er nok å ta fatt i .Lærerne er ikke mer f9zmøyd enn andre lønnstakere.1■ .eks.'er lærere on av de få gruppene som enda ikke har fått
lørdagsfri.
Den obligatoriske skolen skaper skoletrette elever, som igjen fører
til disiplinærvansker og magesår for lærerne.
brukes ikke-utdannet arDet er en stigende tendens til at det "
beidskraft som lærere.Snart utdanner vi flere lærere enn vi trenger.
Arbeidsløshet og usikre arbeidsforhold venter.
En lærer får mindre lønn for ekstratimer enn han får for vanlig undervisning p.g.a. skatten.En kollega forteller meg at hanbruker 20
timer på å rette on stilbunke på ca.25 bøker.Dot blir lang arbeidsuke av sånt. Eksemplene er tilfeldige og kan forfleres.ikko minst er
det en mengde misforhold å sette fingeren på ,på de forskjellige skolene, misnøye med rektor, skoletid, o.l.
Det er på dotte plan vi må begynne, akkurat som vi gjør når det gjel'.
'der elevenes og arbeidernes kamp. En felles fiende? -det krever en større
bevisstgjøring. Senere kan det komme, fellesfronten med elevene og alt det
"Oslo-forslaget" snakker om.
Når det heter (om kamporganisasjoner på skolene):
"Grunnlaget for slike organisasjoner må vi legge sjøl, gjennom
å stille oss i spissen for' elevenes (i enkolto.tilfelle
skje også lærernes krav,...",
så er dette etter min mening ikke en riktig behandling av en komplisert motsigelse. Lærernes krav og lærernes kamp er like •viktig som elevenes, ellers
kan vi ikke vente å få med oss flere lærere onn vi har i dag, og det er få.
Lærerne bar med tiden få egne interssooroanisasjoner.
.

Motsigelsen lærer/elev er et resultat PV det kapitalistiske samfunn og en av
de motsetningar som kapitalen spiller bevisst på for å holde sin makt over
folket. Derfor er det viktig også å drive på don måten som "Oslo-forslaget"
skisserer. At det ikke er noen motsigelse her og st de to måtene kan forenes,
viste Hovin-streiken oss. Det var et stort skritt i riktig retning.
En del analysearbeid må gjøres angående motsetningene innen elevgruppen og
innen lærernes gruppe. Misunnelse og urettferdighet er av de ting'som svekker
samholdet blant lærerne. Forskjell i arbeidstid, lønn, utdannelse og ansvarsomrde spiller også inn. Dessuten dette et lærerne sjelden er samlet som gruppe, men som oftest står alene overfor klassen. Det bør vel også nevnes den
mulihet en rektor har til å splitte dem oppmot hverandre.
Skikkelig interssekemp for lærerne bor snarest mulig 1.<mmo igang under betryggende ledelse (dvs. SUF's). Av styret i Oslo/Akershus SUF har jeg fått
i oppdreg å få samlet progressive lærere (i forsto omgang SUFere) fra Osloområdet til et møte. Dette vil forhåpentligvis på lengre sikt fare til noe,
selv om vi nå begynner på bar bakke og må kjempe mot reaksjonære organisasjoper som f.eks, Nork Lektorlag. Det er on sped begynnelse som vi ikke kan
vente) resultater av på noen år.
Lignende møter og grupper må opprettes over hele landet, etter som klassekampen skjerpes. Sentralstyret'vil sikkert være behjelpelig med å samle inn
navn fra forskjellige områder rundt omkring i landet, slik et de som er SUFere og lærere ikke blir sittende elene. Vi bor prøve å få i stend en front.
Jeg vil be alle kamerater som har peiling på SUForo eller andro progressive
lærere i Oslo-området om å sende navn, skoleslag, skole om andre opplysninr). Jeg tar
1, Ht
ger av interesse til meg (Pål Iver 8
sikte på et møte i januar Vi er ollere 3-5 stk. (Studenter son har oller
tenker å ta sog midlertidig jobb som lærere bar også melde seg.)
Jeg vil også bo alle som leser dette om å komme mod komme ntarer, kritikk
o.l. til innlegget og til skolepolitikk i det hole tatt.
PÅL IVAR B
BÆRUII1 SUF.
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Lin Piao.

Fra og med høsten 1968 har sentralstyret drevet regelmessige studier
av sistater fra kamerat Mao Tse-tung på sentralstyremøtene. Dette er
en foreløpig rapport om disse studiene.
1111172ffor studerer vi Mao_Tse-tung?
For tida skjerpes klassemotsetningene, den politiske kampen blir hardere og SUF går fram i styrke og k ,-,.7e.iitet. Samtidig med dette blir
arbeldso -epgavene sjølsagt stadig et=re. Svært megge SUF-kadre vil
derfor sikkert ha de samme erfare -ee som oss: Arbeidet hoder nesten alltid på å vokse oss over Ledet. Stig mer av tida bres på
det reint "byråkratiske", ofte rutinemessige arbeidet; drive kontorarbeid, svare på brev, skrive, mangfoldiggjøre og spre flygeblad og
annet materiell, organisere møter og skaffe innledere osv. Studiene,
lesinga, ja ofte sjølve den politiske diskusjonen kan lett drukne i
en dagsorden som ee>?- tinn av presserende arbeid som må gjøres straks.
Dette er sjølvsagt farlig for vår egen politiske utvikling. Vi kan
lett bli "reine" praktikere, dvs. vi lø -ner rundt ::ellom stens1:1_mas1.een politisk rettekiner og møter som en annen SF-sekretLer, men
se mellom det nødsnor for arbeidet vårt. Det blir alis en mo
vendige praktiske arbeidet og de nødveil•Jige teoretiske studiene.
Løses den ikke, vil don politiske bevisstheten sy:eke - vi blir kenskje flinke funksjoneærer, men stadig mer u -r:elitiske i hue. Slutten
kan bli at vi roter oss over til borgerskapet.
Vi forsøker å løse denne motsigelsen ved å binde sammen det "byråkratiske" praktiske arbeidet med studiene på en organisk måte. Ved å
innføre studier av Mao Tse-tungs tenkning på styremøtene, betyr å
gå på et styremøte ikke det motsatte, men det samme som å gå på et
delta i det raktiske arbeidet skal automatisk bety_å.
studiemøte.
a i sk olering. På denne måten vil vi hindre at den "byråkratiske"
delt
praksisien fører til at. vi mister rettesnora, proletariatets idologi.
2 Assen går

vi fram?

n som beskriver
SUF har før sendt ut en artikkel av Jorun Gi
en måte å studere sitater på. I store trekk var det den samme metoden som blei brukt på sommerleieren.
Sentralstyrets studier drives omtrent på samme måten, men med endel
mindre skilnader. Mest med tanke på kamerater som aldri har studert
sitater før, skal vi kort gå gjennom sentralstyrets framgangsmåte.
Emne: Vi følger Lin Piaos rettleiing og studerer "med henblikk på
spesifikke problemer..kombinerer studium med anvendelse", og studerer
"først det som er •påtrengende nødvendig". Eksempler: Vi diskuterer
SF, og studerer kapitlet om partiet og det om klasser og klassekamp.
Sentralstyrets arbeid blir tatt opp i samband med kapitlet om
partiutvalgenes ledelse, økonomien i samband med kapitlet om å støtte
seg på egne krefter osv.
Innlederen. Kameraten lager ingen innledning, men har før møtet funnet
fram tre, fire eller flere sitater som han leser opp. Deretter stiller
kameraten en del spørsmål som kan hjelpe oss til å trenge dypere inn
i emnet og få diskusjonen i gang.
Skal det bli noen revolusjon, må det finnes et reVolusjonært parti...uten (det)...er det umulig å lede arbeiderklassen og de brede folkemassene i kampen for å knuse imperialismen og
dens lakeier. (sitatboka, side 1-2)
Døme på

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2013

-2 5p.,,,,Lger vi et sånt
Er dette riktig - har vi -'-ekp -er--r--r%parti her - i dag? Fyller SF, NKP, SUF denne rollen?
I klassesamfunnet står hvert enkelt menneske i en bestemt klassemessig stilling, og det finnes ikke en eneste tanke som ikke har klassestempel. (s. 9)
Kan vi finne eksempler på tanker som ikke har klassestempel? Kan vi
vise åssen all kultur rundt oss kan bestemmes til en bestemt klasse, dens interesser? Hva med de forskjellige "sosialistiske" organisasjoners ideologi - SFs, NKPs, AUFs, SUFs?
"Ta ot fadt grep"...partiutvalget må ikke bare "gripe" men "holde et
fast grep" på sine arbeidsoppgaver...osv. (5.122)
Klarer styret vårt dette? Hva slags "grep" hadde vi om den eller den'
saka? Hvor er våre største feil h:.?? Hva må gjøres for å forbedre
"grepet"?
Vi har unnlatt noen svær innledning for at kamerater
sjøl skal komme fram til løsningene, uten å sitte å nikke til materiale som alt or tygget for dem på forhånd. Derfor vil vi også ha
flest mulig til å tekne seg. De kameratene som vanligvis har best
grep på "tJoretiske" spørsmål, bør helst holdes i bakgrunnen til å
begynne med, sånn at de ikke tar konklusjonene ut av munnen på de
andre.
Flest mulig skal fram med ideene sine - riktige eller feilaktige,
sånn at vi i fellesskap kan kvitte oss med feilaktige ideer og komme
fram til en riktig løsning. Overlange innlegg bør unngås. - Når en
del kamerater har uttalt seg, tekner ordstyreren vanligvis alle kamerater som til da ikke har sagt noe, sånn at alle får fram synspunktene sine før vi slutter av.
Studiene står som fast punkt på dagsorden etter formaliog rapporter, men før resten av arbeidet tas opp. På denne
alle er mest opplagte - ikke langt ute
måten får vi studiene wen ,,
på kvelden, da folka begynner å bli utslitt etter et timelangt møte.

ITLI.Ltg.
tetssaker

Vi berekner en time-fem kvarter til denne posten. Driver vi på lengre
blir diskusjonen sjelden særlig god, møtet blir for langt og det _
praktiske arbeidet fortrenges. Dersom vi ikke blir ferdige eller gang der
ikke kan trekke noan konklusjon, fortsetter vi heller neste
vi slap - gjerne med nye sistater og flere spørsmål når vi starter
pån igjen.
2) Hva har vi oppnådd?
Gjennom studiene har vi klart å løse en rekke vanskelige problemer,
som vi før, ikke har fått skikkelig tak på. Studiene har gitt oss nøkkelen til mange.viktige spørsmål: Hvilken årsak har de politiske
motsetningene på venstrefløya og i SF? Hva må vi kjempe for i tida
framover? ssen
isson skal vi bedre vårt eget arbeid? På denne måten har
Sitatene direkte kunnet hjelpe oss i arbeidet vårt.
Skoleringsnivået i sentrastyret er blitt merkbart heva. Alle kamerater uten unntak føler at de har fått sikrere grunn å stå på enn før.
- Videre er skoleringsnivået blitt jamnere, fordi diskusjonsmetoden
der alle er elever og alle læremestere, gir størst mulig fordel av
den skoleringa vi alt sitter inne med, og gir flest mulig kamerater
Dessuetn er vi blitt bedre
høve til å utvikle seg gjennom å delta.
til å studere, og flinkere til å bruke den lille røde boka.
Sentralstyret er blitt bedre sammensveisa, fordi de politiske uenigbetene som finnes blir brakt fram og løst gjennom diskusjonen - på
denne måten driver vi et arbeid som stadig sveiser oss sammen, samtidig som vi Tår fibting i å løse motsetninger oss imellom som motsigelser i folket.
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ult-~e_av
regelmeesige-studie
oss stadig større tillit til proletariatets-vitenskapelige og revolusjonære ideologi, Marxismen-Leninismen Mao Tse-tunfis tenkning. Borgerskapet hevder at denne ideologien er "frasemakeri" - "duger ikke
for vår tid" (glem ikke - det politiske li Lenin!) osv. Gjennom studiene.
bundet sammen med praksisen, ser vi dette tilbakevist av virkeligheten hver eneste dag.
De dårligste studiene vi har hatt var da vi prøvde å diskutere et
problem som var adskilt fra vår praksis og heller ikke hadde noe å
gjøre med dagsaktuelle problemer (en superteoretisk debatt om det
dialektiske forholdet mellom form og innhold). Denne debatten blei i
værste forstand akademisk, og etterlot heller ingenting annet enn
diskutere teori på studiekanimerset som noe abstrakt (jamhodepine.
Sjae-chi's
sjølfostring) er derfor etter vår erfaring en dårfør
lig metode.
Men all vår erfaring forteller oss at de derimot er riktig som Lin
Piao sier: "Studiet utvalgte sitater fra Formann Mao med henblikk på
spesifikke problemer er en god metode for å til egnelse av Mao Tsetungs tenkning", og vi må si oss enig i at det er "en metode som gir
raske resultater"!

Videre irrd~ stadige,

4) Studer sitater fra Formann Mao:
Formann Mao Tse-tung har summert opp erfaringene av vår tids revolusjonære bevegelse. Derfor er Mao Tse-tungs tenkning det samme som
Marxismen-leninismen i vår tid - proletariatets ideologi i sin fore
løpig høyeste form.
Derfor er'•studiet av Mao Tse-tunfis tenkning av spesiell viktighet for
oss. Unnlater vi å tilegne oss vår tids marxisme-leninisme. Vi må få
hele forbundet til å tilegne seg Mao Tse-tungs tenkning og bli en revolusjomær ungdomsorganisasjon av en ny type. Bare gjennom dette kan
vi unngå fortidas feil, og ikke bli ødelagt av opportunisme og revisjonisme, som arbeiderbevegelsens organisasjoner så ofte er blitt det
i Norge.
Studiet av sitater fra Mao er derfor særs viktig - og al de kameratene som deltok i sånne studier på sommerleiereh, er sikkert enige med
oss i at det er en utmerket form . for studier.
Men etter sommerleieren er sånne studier ikke blitt drevet i masseomfang i forbundet. Fylkesstyret i Oslo/Akershus driver sånne studier dessuten en del lagsatyrer rundt omkring. Noen lag har hatt en del
studiemøter på den røde boka mens de venta på annet studiemateriell.
Vi ber alle som har drevet sånt studiearbeid, om å rapportere erfaringene til Bolsjevik.
Vi forslår at studiet av Maos lille røde intensiveres. Det kan innføres som fast punkt på dagsorden i lagsstyrene, i SUF-fraksjoner i studentorganisasjoner, fagforeninger, utvalg osv. der SUFere møtes regelmessig for å diskutere det daglige arbeidet - kort sagt alle steder
der SUF-kadre kommer sammen for å ta seg av det daglige, mange ganger
rutinemessige arbeidet.
Tilpaninga av atudiene må sjølsagt skje på hvert enkelt sted. Vi trur
det er praktisk å ha et fasr pnukt på dagsordenen der studiene kommer
opp, og der fast tid (la oss.si ca. en time) er.avsatt til studier i
samband med de viktigste arbeidsoppgavene.
Dette er en metode som ikke bare er brukt enkelte steder i SUF, svært
mange av verdens marxist-leniniStiske kommunistpartier bruker den for
å tilegne seg Mao's tenkning - blant dem kan nevnes det italienske
partiet,. som er et av de sterkeste i Europa, og partiet i Colombia,
som leder Lati-Amerikas sterkeste geriljafront.
Vi trer at sånne studier kan bedre styrearbeidet og annet sentralt
arbeid i gruuorganisasjonene og på alle plan. De kan være av avgjørende hjelp i kampen for å kvitte oss medrester av borgerlig arbeids-
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-27-stil og ideologig - foivc:.ndle "n7 til e-n - virklig-revIlullisjonær, proletær unzdo=sorganisasjon.
Hva s',;.es kameratene i laga?
KAMERATER SKRIV INN TIL BOSJEVIK OG SI :IVA DERE SYNES, GI RAPPORTER
OM STUDIENE AV DEN LILLE RØDE, KOM. MED IDEER!
LA OSS GJØRE HELE SUF TIL EN STOR SKOLE I MAO TSE-TUNGS TENKNING!

For sentralstyr.politj.sk yisefå -J- , nn

TRON Ø

FORSLAG FRA DRAMEN SUF.

Ivedtekteno for studievirsonhoten i laget har vi vedtatt at minimumsbeløpet
vi sender sentralstyret, skal fra 1969 være kr. 50,00.
Vill det ikke være on ide å oppfordre andre lag til å sette en slik frivillig minimumsgrense?
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OM DROSJESTREIK OG SUF-AKSJON TTRONDHEIM.
Trondheim ,SUF holdt mandag 9/12 en aksjon til ford , 1 for byens streikende drosjesjåfører. Lagets faglige utvalg kontaktet på forhånd de
streikende drosjesjåførene, som stilte seg svært positive overfor en
SUF-aksjon. De hjalp også til med utforminga av en løpeseddel.
Hvorfor strCik: Grunnet lønnsøkninger hos drosjesjåførene i bl.a.
Oslo,Bergen og Stavanger, økte ::..akstene i. disse byene og i Trondheim- (dvs. -for Trondheims vedkommende med 8 :,5%, noe som tilsvarer
10000 til 152210Urt Rr. bil i året). Denne takstøkinga førte imidlertid ikke til tilsvarende lønnsø for sjåførene i Trondheim.
Disse forlangte samme lønnsvilkår som sine kolleger i andre byer.
DROSJEEIERNE AVSLO! DERMED STREIK!
I løpesedler bei det kjørt hardt ut mot streikebryterne som iherdig
forsøkte å sabotere streikeaksjonen. Disse var i overveldende grad
drosjeeiersønner uten bevilgning. Læpesedlen inneholdt derfor paroler om å boikotte streikebryterne og bilnumrene til disse blei oppgitt. Andre deler av borgerskapet deltok også i den forræderske
sabotasjeaksonen ved å benytte sine privatbiler som drosjer og således profitere- grovt på drosjesjåførenesstreik.
Også Adresseavisa kjørte ei bevisst linje mot de streikende og stilte seg som alltid på arbeidsgivernes side. Som en skjønner var det
mange som aktivt motarbeida Trondheimsjåførenes rettmessige lønnskamp.
SUF derimot ga hol og full støtte til de streikende drosjesjåfører.
Det var ikke bare en solidaritet i ord. Siden de strikende stod økonomisk svakt p.g.a.de beskjedne streikebidragene, arrangerte trondheimlaget stands på et par steder i byen og fikk samla inn hundreder
av kroner til dette formålet. Det blei dessuten gjennom løpeseddelen
retta ei oppfordring til fagforeninger og forskjellige organisasjoner
om også å støtte økonomisk. SUFerne i Trond -h:eim:mener sjøl' at de stort
sett fikk utretta det de ønsket- og at aksjonen var vellykka.

WWWITITSAnANTWWWWWWWWWWWWWWW

RAPPOPT FivA - SLEMMESTAD
Buskerud, men tilsluttet Oslo/Akers
(Bygget på samtaler i laget 15.1]
Laget er et av de eldre i SUF, og fem av medlem`.: sne har vært med siden tarten. Laget hadde nyrlig årsliwte, og der møtte det fram mange
nye interesserte, slik at laget nå har fordoblet sitt medlemstall.
Grunnlaget skulle være ganske bra, ettersom Slemmestad er et industristed med ganske radikal atmosfære. Flere andre skulle dessuten overveie å melde seg inn med det første. Dette var folk som aktivt ønsket
å drive politisk arbeid, og det kjennskapet de hadde til SUF og SUF-:
lagets medlemmer var visst ikke av en slik avskrekkende art s= borgerpressa og andre gir inntrykk av. Det er å vente at virksomheten vil
øke med tilgbn på slike folk. Studiesirkler har vært drevet selv om
de har manglet materiale fra SOR, de har tatt for syg sentrale teoretiske emner, diskutert f.eks.avsnitt og kapitler etterhvert. Men de
savnet bedre kontakt med sentralt hold. Hvis det ble bedre kontakt
mellom laga i Buskerud skulle de overveie å ta kontakt med dette distriktet, ved siden av Oslo/Akershus.
Laget har hatt en rekke faglige aksjoner, og det kan bekreftes at den
siste ble svært godt mottatt - med mye diskusjon på bedriften som nettopp er slått sammen med de andre sementfabrikkene i landet. (Struktur
-rasjonalisering som kan føre til e- firing av de lokale forho l d på arbeidsolassen og i bedriftens forhold til stedet.)Flere av kameratene
jobber på stedet, og de hadde tenkt å følge opp med lokale løpesedler
etc. Konklusjon: gode muligheter på Slemmestad.
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Oposel/øs-~w SF.
'Klipp fra medieumbrev
xx XXXXXX:CXXX XXXXX XXXxxXXXkk.X X XX XX ,X XXXXXX XX
- Vår kritikk gjelder ikke bare SUF-ledelsens lite kameratslige organisasjonspraksis, man like meget e7 elte sider ved den politikk SUF gjor seg til trlsmann for. Vi finner det =deles uheldig et SUF,s ledelse ut fra sitt minimale
arbeidsfolk ved
kjennskap til norsk arbeidsliv forsøker å vinne gehør
halt ukritisk å motsette seg rasjonelle arbeidsmetoder, skiftarbeid osv. og
ved å overdimensjonere enkelte ulemper som strukturresjonaliseringen fører
med seg.
De fleste norske arbeidere er klar over at konkurransen med utlandet ikke
bare er et kepit4istisk påfunn, men en realitet knyttet til vår levestandard.
vi må konkurrere på det utenlandske marked for å få solgt våre produkter.
variert produksjon for et begrenset norsk
Vi må omstille produksjonen fra
marked til konsentrert produksjon for et verdensmarked.åv dette følger at sammenslåing av bedrifter, felles salgskontorer, forbedret teknikk og bedre utnyttelse av arbeidskraft og råstoffer er tvingende nødvendig.
Det v il også si at hvis Norge og Sverige kjøper hver sin maskin i Tyskland
så vil ci bli håpløst akterutseilt om vi skaF.nyttigjøre vår maskin i 8 timer
pr.døgn og svenskene sin i 24. Av dette framgår at vl står overfor problemer
som bare kan løses av en europeisk erbeiderbevegelse med makt og midler til
å planlegge og handle internasjonalt.
SUF's foreløpige linje i disse spørsmålene innebærer - om det skulle lykkes
å få noen med på don - on bevisst sabotasje av norsk næringsliv. En uunnngåelig konsekvens må være at landet vårt vil bli liggende i en økonomisk bakevje, en tilstand som igjen vil gi grobunn for misnøye og kaos. Det er denne
"revolusjonære situasjon" lederne i SUF tilstreber - ikke ved åpent å gi ut::
trykk for h _ de egentlig vil oppnå, men ved å prøve å vinne popularitet på
arbeidsplassen på "stemplingsklokkeplanet" eller ved et påtatt simpelt språkbruk.
Vi tror ikke på denne veien til sosialismen.
Vårt styre av arbeidsfolk kan heller ikke nodto SUF-ledelsens støtte til
SAS-pilotenes lønnskrav o.l. (Tron Bigrim i Ungsosialisten). En slik holdning
kan ikke unnskyldes med umodenhet eller ved parolen "først revolusjon - siden
rettferdighet". rer enn noe annet uttrykker denne holdningen mangel på solidarit med og respekt for arbeiderne i vårt lend. Denne samme mangel på sosialistisk holdning og praksis som preger forsøkene på å vinne "makta" i SF gjennom kupp-forsøk.
Tilslutt Det unedomsopprør som SUF primært representerer og som retter seg
mot manglene ved demokratiet innenfor skolevesenet og på mange andre områder
i samfunnet har vår fulle støtte, og vi ønsker SUF framgang i denne kampen.

Styret i Oppsal/østensjø SF

SITAT SLUTT

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2013

DEBATTFr.fl5L115 TIL HANDLINCSMUNSTF=VE

Res-F—T TIDA FRAMOVER

1.0ppeummering:
Vi nærmer oss raskt SF's landsmøte og et påfølgende stortingsvalg.
Såvidt vi kan se, er det vesle som hittil har vært av konstruktiv deozl+t,
faktisk vært av lokal art.Det er vårt håp at dette innlegget må medvirke til
at vi får en brei debatt i SUF om tilhøva, noe som vil være en garanti mot
uoverveide handlireer fra vår side. VI har derfor prøvd å konkretisere sakene.
Tilspissinga mellom de to fløyene på sentralstyre- og Dslobasi kjenner
vi stort sett ganske godt pga. bulletiner og åpen debatt.Vi tør påstå at denne tilspissinga også her skjedd på lokalt hold, i alle fall her i Telemark,
om enn kanskje i noe mer gemyttlige former hittil. Medlemmer fra Kragerø SUF
har deltatt på politiske drøftingsmeter mellom SUF og SF, et møte for lag i
nedre Telemark, og et mellom `SUF og SF i Kragerø. BEgge møtene skapte klarere
linjer enn før, og det førstnevnte møtet avslørte også det positive at vår
linje finner gjenklang lenet inn i moderpartiets rekker. Vi ser nå fram til
det "toppmøtet" Telemark SUF skal prøve å få med TElemark SF på, og håper på
et godt resultat av dette.
2. Stillinga i dag:
Situasjonen er idag nokså klar politisk sett, mens forskjellige praktiske
og organisatoriske spørsmål står på vippen, så som SFu-lag og de ymse organisasjonenes forhold til hverandre. Dette er forhold som kan variere fra sted
sted, men vi arresterer samtidig uttalelsen fra Løfsnes i radio den 11/12-68
om at SUF bere står sterkt iforhold til SF i universitetsbYene.Be ham ta en
tur hit til fylket for å få me.:bevist påstanden!
De av underskriverne på oppropet i Orionterings julenummer (som klort oppfordret til storting av SFu-lag) som er medlemmer av SUF, bør suspenderes.
Fylkeslaget må ta opp saka straks, ikke minst fordi det gjelder fremtredende
medlemmer i et lag i Telemark, og sørge for at den blir behandla i laga.
Saka må sjølsagt behanles på Demokratisk sontralistisk vis før vedtak.
3. Fram til, og under SFs landsmøte:
Vi kan vel jevnt over innrømme at vi hittil ikke her avsett altfor mye av
vår arbeidskraft til SF, vi har sett det som viktigere å styrke egne linjer.
Men en tine er sikkert, dersom vi mobiliserer de av SUF-medlemmene som hittil
ikke er innmeldt i SF, nettopp med tanke på å få valgt representanter med
vårt syn til SFs landsmøte, kan vi greie å få ganske mange nnovor i februar.
Dette må drøftes og planlegges!
På landsmøtet må vår linje være klar 1) Vi krever å bli anerkjent som 5Fs
eneste ungdomsorganisasjon. SFu-lag må ikke godtas. 2) At vi går inn for det
første, betyr samtidig at vi gåt imot splittelse.
3. Slik tilhøva kan bli etter SFs landsmøte:
Forutsett at vårt 2-punktsforsleg går igjennom, må vi fortsette den politiske diskusjonen og arbeide innafor partiet i de saker vi finner det riktig,
Skulle imidlertid situasjonen bli den at SUFere blir uønska i SF (f.eks.
ved at SFu-lag blir anerkjent), må vi ta vårt forhold til partiet opp til
ny vurdering. Ei brei drøfting i laga må i såfall straks ta til, og aøsluttcs
før vi eventuelt måtte melde oss ut, de dott bør gjøres samtidig for alle,
og fordi ei eventuell utmelding bare må skje etter demokratisk sentralistisk
behandling. Altså ingen offentlig oppfordring til utmelding fra noen før
drøfting i grunnorganisasjonene!
Og skulle det skje at vi blir pressa ut av SF, må vi sjølsagt også drøfte
100% grundig hvilken form vårt politiske arbeid da måtte få. Vi må kjempe
mot å komme opp i en slik situasjon, men naturligvis uten å gi avkall på
ut, bør vi foreløpig banoen av SUFs politiske synspunkter. Blir vi
sere oss på en rein utenomperlamenterisk opposisjon.
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Stortingsvelget 1969:
egeå i korrmurrdp.r blir SFs ungdomsargopisesLa cs3 igjen gå utfra at
sjon. Det blir i så fell meir eller mindre naturlig for oss å støtte SF i
valgkampen, alt etter kaedidatlistene. Er lista typisk venstre-sosialdemokratisk, bør vi likevel ei betinga støtte, dvs. vi hjelper til med det praktiske, utdeling av valcavier, plaketeapsetting osv., altså uten at vi personlig engasjerer oss og propaganderer for fullt.
Vår støtte er isåfall basert på at vi mangler et annet og bedre alternativ.
SUF-laga på fylkesbasis må stilles så fritt som råd med hensyn til formen
for støtte somde vil gi lokallaga i valgkampen, da de lokale lreftene har
best mulighet til å bedømme de lokale forhold, Eventuelle vedtak fra sentrelstyret bør i så måte bare være veiledende. Dette vel og merke dersom
vi framleis er SFs ungdomsorganisasjon.
Skulle vi etter landsmøtet bli skyvd ut, vil alt nært valgsamarbeid måtte falle bort. Men uansett vår organisasjonsform i en slik =ska situasjon
bør vi avholde oss fru og stille egne lister. Dette ville i 1969 trolig bare
vise oss som tapere.
Uansett tilhøva ellers bør ikke valgboykott forekomme. Om nødvendig stemmer vi i 1969 på det minste ondet. For hva har f.eks. Forbundet Marxist-le::
ninisterne oppnådd med sin boykett i Sverige?
Vi håper dotte kan benyttes som debattopplegg til lege, og håper på god
debatt! Dette forslaget er forøvrig framkommet t etter grurdig drøfting på
lagsmøter i Kragerø SUF, etter grunnforslag fra on nedsatt "forholdet til
i, Jens M.
, Torfinn S.
SF-komite", bestående ev kameratene Bjørn H
og Ole A.E,
Se
Med kameratslig hilsen KRAGERØ SUF.

KRITIKK AV BROSJYRf OM 1RBEIDSLJSHET OG RASJONALISERING.
En liten kritikk av en fordvrig god brosjyre:
Parolen "Våg å kjempe - Sosialismen vil seire !" er selvfølgelig riktig, og
bar være med. Jeg syntes imidlertid brosjyre mangler en koordinering av de
nære botemidlene og don eneste virkelige løsningen på rasjonaliseringsproblome.
Hvorfor ikke te mod ei parole som "Hver eneste bortresjonalisert arbeider
skal skaffes arbeid av sin bedrift eller læres opp til et yrke han kan få
arbeid i - "på bedriftens regning".
Jeg syntes cgså brosjyre farer noe lett over samarbeidsideologien. "større
innsats, mere til felles deling"- bedre nasjonalprodukt,-storro samfunnskake
- utvidelse n2 den realøkonomiske ramme:" DENNE IDEOLOGIEN BURDE BROSJYRA
AVLIVE PA EN BEDRE MATE.
For Porsgrunn og Skien SUF
Per G

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X

r.
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Rasjonalisering/tidsstudiebro-sjyrer--2-x- -t-rykt i 80 000 eks. På kontoret er
det framleis 6000 slik at flere kan bestilles. (kr. 4,- pr. 100 eks.)
Kassereren mangler oversikt over hvor en del brosjyrer har tatt vegen, derfor
gjengir vi her en oversikt over hvor mye vi er klar over at de enkelte lag
har fått. ( pr. 24/1 -G .)
Bergen SUF
Grefsen/Sinsen
Trondheim SUF
Drammen SUF
SUF-stud.
Rana SUL
Tromsø
Manglerud
Teisen
Vålerenga
Kongsberg
Kragerø
Horten/Borre
Stavanger
Moss
Hamar
Harstad
Groruddalen
Rjukan
Larvik
Høyanger(kontakt)

4000
3500
3000
3000
3000
2000
2000
200U
1500
1250
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
700
600
500

Lillesand
500
Notodden (Rjukan) 500
500
Odda
Sauda
500
Dale
500
500
Kirkenes
Veitvedt/Linderud 500
500
Asker
Kristiansand
300
300
Nome
300
Slemmestad
250
Hemnes
250
Fredrikstad
Gulbrandsdalen gym22o
Tyssedal(kontakt) 200
200
Vågan
200
Bøler
Bodø
100
100
Sandnessjøen
hlede
100
Nittedal
100

Alle lag og kontaktor som ikke er oppgitt med riktig tall må straks sende inn
riktige opplysninger. Alle lag og kontakter må dessuten sende inn rapport om
utdelinga: Hvordan den blei mottatt og om den førte til noen aksjon på arbeidsplassene der utdelinga var. Og om dere har fulgt opp aksjonen på noen
måte, 1 <kk kontakt med folk o.l.
ALLE LAG SOM IKKE SITTER I STOR GJELD, MÅ SENDE INN BETALING FOR BROSJYRA
SNAREST::
FINE HI

AD. FAGLIG KARTOTEK.
En del av laga har nå sendt inn oversikter over hvem som jobber i laget, men
enda or det flore lag som ikke vi .har hørt noe fra. Do som enda ikke har
gjort det, send inn oversikter så fort som mulig: Følgende opplysninger må
være med:
1) Navna på de medlemmene som jobber.
2) Hvor de arbeider.
3) Tilsluttet hvilket forbund, fagforening (navn og avdelingsnr.)
'i.) Eventuelle Faglige tillitsverv.
Hvis det finnes medlemmer som or ute i arbeidslivet , mon som av en eller annen grunn ikke er fagorganiserte (f.oks.midlertidig arbeid) så svar på 1 og 2.
Disse opplysningene skal brukes til å skaffe SUF et faglig kartotek. Send inn
disse opplysningene til SUF's faglige utvalg, Boks 6159, Etterstad, Oslo 6.
SÅ FORT SOM MULIG:
-

FAGLIG UTVALG.
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In eies av brødrene I. og K.I. har 75%
firmaet B. er et aksjeselskap
av aksjene, og er den mest pengesterke av brødrene, noe som også klart
avspeilr seg i alle hans meninger. I. er dessUt , .n konsulent for LO,
har tidligere vært byrkrat i postverket. K. har de resterende 25% av
aksjene i firmaet, hans synspunkter utgjør'en "ra ■likal" liberialistisk
maske, - han er ikke pasifist, slik som I., men sier seg å støtte El
Fatah(!) osv. K. er ti.dlire .tillitsmann i Handel og Kontor, det forbundet som firmaet sokner til.
Firmaet har i løpet av 10 år ekspandert fra nesten ingenting til en ka-pital på millioner og 18 fast ansatte, samt en mengde deltidsansat
te. Det er ikke medlem av NAF.
Da undertegnede begynte i firmaet B., var forholdene tilsynelatende idylliske. K. gikk omkring i lagerfrakk og snakket hyggelig med folka,
mest på sitt kontor og var mer fjern og utilnærmelig, men'
I. holdt seg
vennelig og hyggelig dersom man snakket til ham. Men en nærmere underdet sydet under overflaten, og at mye ikke •
søkelse viste allikevel
var som det skulle. Det ble sjelden gitt lønnsforhøyelser, og overtidsbetalinga var i mange tilfelle svært lav. Bare en av de ansatte var.organisert. Men det var en utbredt misnøye blant arbeiderne, som imidlertid ikke ga seg- åpne utslag.
Tidligere var det forsøkt å organisere de ansatte. Dette var hver gang
motstand fra bedriftens side. - trussel om oppsigelse
møtt. med. st
osv. -og de ansatte hadde latt seg skremme og sto ster:,•splittet. Denne splittelsen var et resultat av en bevistt politikk fra bedriftseierne, med individuelt fastsatt og varierende lønninger for samme arbeid,
forfremmelser på tvers av ansi3nnitet, juligratiale til noen og ikke
til andre osv:
Ved juletid...r organiserte O.H. seg, samlet inn underskrifter på folk
som ville organisere seg. Dette skjedde ytterst hemmelig, under føttene på sjefene. Vi fikk med oss alle folka i en avdeling, slik at vi .
kunne lamme firmaets drift. Så kom imidlertid aksjonen sjefene for øre.
O.H. ble kaL:- inn til K, som sa:"Jeg har selvsagt ikke noe imot at dere
organiserer dere, men jeg liker ikke at dere går bak ryggen på meg." En
lengre samtale i vennlige og liberale former resulterte i' at de ansatte skulle få holde -et orienterende møte med en representant fra Handel
og Kontor i bedriftens kantine etter arbeidstid. Møtet fikk god oppe
yer organiserte seg i tillegg til de to
slutning, og førte til at 9 st som allerede var organisert. Etter dett-J ble O.H. kalt ned på I.s kontor og bedt om å arrangere valg på en y..)_-Iriftstillitsmann og en -kvinne
-i.ingen sluntret unna jobben o.l.
som• - skulle ha til oppgave å passe på a
m.a.o.'en ren lakeistilling for -arbeidskjøperne. O.H. ble også bedt om
å foreslå seg selv. Med dette ville bedriften oppnå å passivisere ham
og diskreditere ham overfor arbeidskameratene. O.H. sa seg sjølsagt ikplakat med oppforke villig til dette, men ble beordra.å:sette opp en .
dring til å komme med forslag på og stemme på en bedriftstillitsmann og
en -kvinne. På muntlig oppfordring fra O.H. ble dette iniativet boykottet av samtlige ansatte. På framskynda stiftelsesmøte I.-ipedriftskin
bben ble dette debattert, og det var full oppslutning om boykottlin,
å presse gjennom en skikkelig avtale, selv om beman ble også enige om r
driften hadde uttalt at den ikke .ville'gå-med på dette. Til tillitsmann ble det valgt den hardeste av de kvinnelige ansatte, samt O.H. 1)
Dette forteller oss at solV på. en arbeidsplass der det •på overflaten er
"et familiert forhold" (sitat.Y mellom arbeiderne og arbeidskjøperne,
skal det i'mn:nge tilfelle ikke mye til for'å få avdel!,;,et de motsetningene som er tilstede og få arbeiderne til å slutte seg sammen og stå
samlet. Det har vist seg at etter vi har fått en bedriftsklubb er det
blitt mye bedre samhold blant folka og et mye mindre. "familiert" forhold. De ansatte står ikke som før splittet overfor de "snille" arbeidsmen har reist seg til kamp mot blodsugerne.
giverne I. og
P.S. Da I. nå har varslet rasjonalisering ved bedriften, vil antakelig
forsettelse følge i neste nummer.
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Dette viser et* visse SFeres argument med at SUF med sine "fraser" ødelegger
dem, slår tilbake på dem selv - dersom
faglife arbeidet
det faglige arbeidet ødelegges av SUF's "fraser", er det fordi det 4
ikke står for en støyt og ikke er noe skikkelig faglig arbeid. O.H.
ble valgt til tillitsmann (en stund sto valget mellom O.H. og M.F„
som sjølsagt trakk seg) til tross for at vi begge hele tida har kjørt
knallhardt ut overfor både de ansatte og sjefene, og forsvart proletariates diktatur, demokratisk sentralisme, Stalin osv. osv.

MORTEN A. F.

ODD H
TEISEN SUF.

XXXXXXXX_XXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXX_X3OCXX XXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Formann Mao om klasser og klassekamp:
Klassene kjemper innbyrdes, noen klasser seirer, andre utslettes. Det
er historiens gang, det har vært sivilisasjonens historie i årtusener.
Å tolke historien ut fra dette standpunktet er historisk materialisme,
å sette seg i motstilling til dette standpunktet er historisk idealisme.

.:7
- Ppesamfunnet står hvert enkelt menneske i en bestemt klassemessig
stilling, og det fins'ikke en eneste tanke som ikke har klassestempel.

Forandringene i samfunnet skyldes først og fremst utviklinga av de indre motsetningene i samfunnet, dvs. motsetningene mellom produktivkreftene og produksjonsforholdene, av motsetningene mellom klase -enef,_
av motsetningene mellom det nye og det gamle. Utviklingen av disse
motsetningene driver samfunnet framover og fører til at det gamle avløses av et nytt samfunn.
Det er .Ti som har oppgaven å organisere folket. Og når det gjelder
de reaksjonære i
er det vi som har oppgaven å organisere folket med henblikk på å styrte dem. Alt reaksjonært er det samme slår du ikke til det, faller det ikke. Det er akkurat som når en _
feier golvet. Der hvor kosten ikke kommer til, der vil som regel
støvet ikke forsvinne av seg selv.

VÅG Å KJEMPE, VÅG Å VINNE!
I menneske hetens historie er det alltid slik at de døende reaksjonære kreftene i sine siste krampetrekninger går løs på revolusjonens
krefter, og ofte er det enkelte revolusjonære som lar seg føre på
villspor en viss tid ved skinnet av styrke som dekker over et råttent indre, slik at de ikke vener å se det virkelige bildet, nemlig"
at fienden snart vil være overvunnet og de selv seierherrer.
Vi bør feie yt'alld.mtem. -:• t.enkning i våre rekker. Alle synsmåter
som overvurderer fiendens styrke og undervurderer folkets styrke
er feilaktige.
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IN1RNASJONALISME.
'n i s innlegg i Ungsosiali,en
til H.H.N
5-6/68

"Det er moderne å være revolusjonærVskriver Hans henrik N:
om Che Guevara i nr.56 av Ungsosialisten.Jeg lurer på om vedkommende
de vet hva han snakker om,om han vet hiva en revolusjon er,og hvor- , •
for vi er revolusjonære.
Che Guevara er en av de store revolusjonære lederpersoner som verden har foetret.Han og kamerat Fiedel Castro organisrte,med folkets
støtte,den cubanske folkehær,og slo ut utsugerpampene,og frigjorde
deres treller.Han var med å bygge opp det sosialistiske samfunn på
Cuba.Der var hans oppgave å styre den cubanske nasjonalbank.Dette
var jo ikke noe mål i og for seg.Hans revolusjonære personlighet
var ikke egnet til å råtne opp i en jævla pengebinge.Han var vel
redd for å bli enC". Celiur som elsker korridoren.
Dette høres nokså sekterisk ut,men Che innså at han hadde andre opp
-gaver.Derfor samlet han noen få menn og dro til Bolivia.Dette var
ikke en handling av eventyrlyst, eller fordi han lengtet tilbake til
slagmarken.Men hvorfor Skulle Bolivias befolkning lide under
Barrientos-regimet mens Che satt godt i banken?Den bolivianske
arbeider har mildt talt jævelige kår.Noen få pusler litt med jordbruk,men de fleste som er så heldige å få en jobb ,må ty til gruven
Der er det elendige forhold;en lønn lik null,og streng bevoktning
av bevæpnete regjeringssoldater.Arbeiderne har små muligheter til
å organisere seg,og de blir splitta og svekka av det revisjonistiske kommunistparti,som har visse paraleller med det franske og det
norske kommunistparti.Så det var praktisk umulig å danne en
boliviansk frigjøringshær.
ID Derfor var det folk med erfaring som trengtes,slike som Che Guevara.Han og hans kamerater streifet rundt i jungelen,for å bli dus
med terrenget,og for å få kontakt med folket.2n revolusjon må ha
røtter i folket,det er jo A B C.Og det var nettopp det Che arbeidet
med,han reiste. rundt og holdt taler blant annet.Problemet var ikke
det
å overtale befolkningen til å slutte opp om geriljahæren,.menC
besto i å formidle nyheten om at det eksisterte. en frigjøringshær,
til arbeiderne.Dette blei immidlertid en for vanskelig oppgave,fordi Barrientos-regimet hadde for stor kontroll over landet.Che og
hans styrker fekk som bekjent ingen innpass hos bøndene.Men detted
- -zom røvere,ikke som
skyldtes sannsynligvis at bøndene-såg på dem .
revolusjonære.
fekk kontakt med i
_ki&xx Che Guevara blei tvunget•til"kamp før han .
harbeiderne.-Vervingen•sviktet ikke på grunn arv at gerilahæren hadde
for liten andel nasjonale sOldater;mewpå grunn av at arbeiderne
i ikke visste oni dem.De arbeiderne som kjente til-geriljahæren vis- de skulle
. ste - ikke hvor de befant seg,eller de visste ikke hvor
henvende seg for å få kontakt med den.Pettehar bolivianske arbeidere selv hevdet var den eneste. grtinnen til at de ikke rekruterte
seg.
Hvis ikke Che Hadde blitt tvunget'til kamp og nederlag,før de hadde fått kontakter rundt om i landet,så hadde revolusjone blitt en
suksess allerede da.
, framstiller Che Guevara som en romantiker,men
Hans henrik 1 ,L
Che innså ,og Som vi også bør gjøre,at en revolusjon ikke er et rent nasjonalt tiltak,'men først og fremst en folke bevegelse,og landegrenser er noe faenskap,det vil si i den form de er i dag,de
av
splitter arbeiderne og styrker monopolkapitalismen i form
NATO,SEATO,EFTA,EEC osv.Slike organisasjoner bekjemper arbeidernes
interesser og de organisjonene ville ikke ha oppstått uten landeg*•-•
grenser.
Dessuten lurer jeg på hva nasjonalisme er,hvis det ikke er romani om å studere seg selv
tikk,så vil jeg anmode Hans Henrik N
før han uttaler seg om Che Guevara.
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Selvfølgelig kan nasjonalføleisn ~re et sp a r-ess i en ft,lkehær,
slikm, som i Vietnamog Mosambique med flere.Men hvorfor kan de ikke
få en mer effektiv internasjonal støtte?I Mosambique mangler frigjø
-ringshæren vesentlige ting som førstehjelpsutstyr,og utstyr ellers
i det hele tatt.
I dagens situasjon mangler vi en internasjonal revolusjonær organisasjon, som kunne formidle utstyr og frivillige til kampområdene.
En slik organisasjon måtte ha røtter i alle sosialistiske land,og
i alle revolusjonære organisasjoner i kapitalistlanda rundt om i
hele verden.En slik organisasjon kunne til og med gå så langt som
å organisere revolusjoner i de rette land på rette tid.
Det ville være gjennomføring av Che Guevaras ide.
Che Guevara måtte selv ta på seg dette arbeidet,derfor gikk det som
det gikk,men han fekk imalle fall slått gnister,om han ikke fikk
tent noen ild.S botasje og geriljavirksomheten blomstrer i Latin Amerika i dag,og snart står Barrientos-regimet og de andre facistregimene i Syd-Lmerika med en fot i vannet.
La oss håpe at kamerat Che Guevaras ide om en internasjonalisme blom
mstrer rundt om blant verdens proletarer.
Torbjørn L
Mosjøen SUF.

Red.anm.
Denne artikkelen var innsendt til Ungsosialisten,men p.g.a.
plassmangel denne gangen har vi trykket den i Bolsjevik.

KRITIKK AV UNSOSIALISTEN.

Stoffutvalget er stort sett bra. Innenrikssaker bør prioriteres. Det er ønskelig med meir nøkternt opplysninsstoff. Dette må ikkje skje på bekostning
av dei teoretiske artiklane om marxisme-leninismen. Stykker som "Leve seieren i den store kinesiske kulturelolusjonen" (nr. 5/6) kunne med fordel
vore utelatne. Det vitnar om lite sjølstendig haldning å kritikklaust godta
all kinesisk informasjon.
Kutt ut bruk av Mao-sitater i utida, Alle tendensar til persondyrking må
vekk!
Språklig sett er bladet for ytterliggående til at arbeidsfolk vil fatte interesse for det. Banning og grovt språk førekjem for ofte. Ungsosialisten
bor gå inn for å utvikle eit sjølstendig språkbruk. Klisjear frå Kina i
deg og kinesiske bulletinar bør ut av bladet.
Teikningar av klassepurk med hakekors o.l. verkar fråstøytande. Karikaturen
av Dubcek (s. 33 nr.5/6) toner ikkje si hensikt og or ikkje i samsvar med
det tsjekkiske folk sine interesser.
Stalin ut av )ieodings.

SOSIALISTISK HELSING
ØYSTESE Sil
IVAR V ---
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SVAR PÅ KRITIKK FRA ØYSTESE SUF..

KAMERATER!
Takk for kritikken .
1.Jeg er enig med dere i at oppsettet om kulturrevolusjonen var svakt, men I,
dere mener vel ikke at artikler om kulturrevolusjonen og det kinesiske folks
seire skal utelates. Folkerpublikken Kina, det kinesiske folket: og kommunistpartiet under ledelse av formann Mao, har jo gjennom sine kamper og seire høsta
erfaringer som alle verdens folk, også det norske, kan dra nytt e av i sin revolusjonære kamp. Derfor ia vi bringe riktig informasjon råm Kina og kulturrevolusjonen ingen andre norske aviser gjør det.
2. Sjølsagt skal ikke Mao-sitater bringes i utide, dvs når de ikke passer i den
sammenhengen de er satt i. Men derimot må vi streve etter å anvende Maositater i forbindelse med konkrete saker, for slik kan vi gjøre marxismenLeninismen til et redskap i den norske klassekampen. Jeg er derfor av den •
oppfatning at det heller var for få enn for mange sitater i nr 5/6-68.(0m
studiet av Mao-aitater viser jeg til en artikkel et annet sted i Bolsjevik)
3. Kamerater, for at kritikken skal kunne brukes på marxist-leninistisk vis, må
den ta leikte på å "ta lærdom av fortidas feil for å unngå feil i framtida"
og å "kurere sjukdommen for å redde pasienten". Dere har antagelig rett i
kritikken for en del av språkbrukets vedkommende, men for at vi skal kunne
lære noe av kritikken, må dere konkretisre i høgere grad. Hvilke ord og
uttrykk gjelder det, og hvilke klisjeer
4. Tegninger som skildrer borgerstatens vern mt)t proletariatet, voldsmakta politiet, slik de framtrer f.eks. mot vietnasademonstranter, nemlig som rå
brutale undertrykkere, er frastøtende, ikke r oss men for klassefienden.
Det er ingen dårlig ting, men en god ting.
5. Når det gjelder Dubeee, så viser jeg til SUF's b1411etin om Tsjekkoslovakia,
som grundig dokumenterer Dubeeks forræderi mot det . tsjekkoslovakiske folket.
En karikatur av ham er derfor på sin plass. Er derc,uenige i det, så er vi
uenige i Dubeeks rolle, og da får vi ta det opp til debatt.
6. SUFs 5.landsmøte vedtok at •Stalins bilde skulle fjernos fra lederheadingen
i Ungsosialisten(inntil spørsmålet Stalin er grundig diekutert og noe annet er vedtatt i SUF.)Det er gjort, og vil bli oppretthcl&t slik inntil
et landsmøte eventuelt har oppheva vedtaket. Andre steder` bladet ser vi
ingen grunn til at Stalins bilde skal være tabu som illusrae:Ion, og , det_
så ikke landsmøtet heller.
Kameratslig hilsen
Pål S'
VIKTIG

OPPFORDRING

(red.)

TIL ALLE LAG:

For at vi skal kunne sammenfatte erfaringer som SUF gjør i klassekampen
og dllers, er det nødvendig og _påkrevet at laga sender inn rapporter om all
aktivitet som kan ha interesse for SUFs medlemmer. (Og interessen er ganske vid
f. eks. Vi minner om: Fagorg.medlemmer, liste sendes: Avisutklipp, resultater:

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2013

ILK= 1=7-...11.p 1:L1M

Hvilken rett har du til å utn.y-L1til å bruke min arbeidskraft
for å tilfredsstille .deg?
Hvilken rett har du til å 11.-old meg nede
for å hindre at jeg
skal konkurrere med
Hvem er du som tror du er over meg,
bedre enn meg
sterkere,
mektigere?
Du er sterkere fordi du har penger,
din makt er din kapital.
Men penger gjør ikke et menneske bedre,
de forråer, forherder, for nedrer.

Du som tror du er et menneske,
jeg en maskin,
et vesen uten intelligens og evner.
I dine øyne er min oppgave
å tjene deg og dø, mens du
lever av meg, spiser av meg
dreper meg
sakte.
Men øynene dine er fulle av angst.
Jeg ser det,
du vet det
at innerst er du livende redd,
men det vil du ikke innrømme.
Du er redd for at jeg skal konkurrere med deg
fo du vet at jeg er like klok som deg.
Derfor skjelver du ved tanken på at jeg
kan ta makten din en dag
-ta pengene dine
som egentlig ikke er dine,
-ta styrken din,
spise deg
drepe deg
fort.

