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Til alle medlemmer.
NY PRIORITERING AV ARBEIDET
FRAM TIL 1. MAI

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

FR« FOR RØD
4RDEIPMFRWIT
I. Ml

P/RENTIP!
KAMERATER!
Sentralkomiteens arbeidsutvalg har nylig gjennomgått situasjonen i klassekampen ut ifra de
krava vi må vente at den nærmeste framtida vil
stille.
FORBEREDELSENE TIL 1. MAI er kommet i
gang, sentralt og mange steder også lokalt. Alt på
grunnlag av det som nå er kjent kan vi rekne med
stor framgang i forhold til i fjor. Dette er den bra
sida.
Samtidig finnes det store steder der det ennå
ikke er oppretta 1. mai-komiteer. Arbeidet på jobb,
skole og bostedsbasis er knapt kommet i gang. De
frister SKAU har stilt, er alt kraftig overskredet. Vi
må i tillegg vente at ulike opportunistgrupper vil
forsøke å underminere lokale RAF-opplegg. Uten
et godt 1. mai-arbeid raskt, vil vi ikke kunne feie
slike forsøk til side ut i fra vårt forarbeid og vår
politiske styrke. Dette er den darlige sida.
STORE POLITISKE STREIKER kan komme til
å prege EEC-motstanden under Stortingsbehandlinga, som begynner i april. Kommunistenes kamp
kan få avgjørende betydning for disse streikenes
størrelse, politiske innretning og resultater.
På denne bakgrunn har Sentralkomiteens arbeidsutvalg vedtatt å trekke tilbake tidligere direktiver om prioriteringa av arbeidet fram til 1. mai.
For tidsrommet fra 15. mars til 1. mai gir Sentralkomiteens arbeidsutvalg følgende direktiver til
alle lag og medlemmer.
— 1. mai-arbeidet skal fra nå av ha høyeste prioritet
av alle arbeidsoppgaver. På alle plan skal SUF(ml) kaste kreftene inn for å lage en vellykket
mønstring av de revolusjonære og progressive
kreftene pa arbeiderklssens internasjonale kampdag.
— Over alt skal tog og møter arrangeres på basis av
Rød Arbeiderfronts paroler. Unntak der de
revolusjoære kreftene står svakt kan tenkes, men
må da godkjennes av Sentralkomiteen.
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— Laga skal derfor legge til side alle oppgaver som
tar krefter fra 1. mai-arbeidet. Fra denne regelen
gjelder bare to unntak.
omkring Stortingsbehand1.EEC-kampene
linga. Muligheten for storstreik gjør at laga må
være i beredskap til full innsats. I en periode
på noen få dager kan dette komme ti! å bli en
MIDLERT!DIG HOVEDOPPGAVE.
2. VIKTIGE lokale massekamper. Disse må
imidlertid vurderes svært nøye. 1. mai er den
lokale HOVEDOPPGAVEN!
— Følgende minimumsoppgaver og frister må overholdes strengt.
1. Seinest i løpet av første uka etter påske skal
alle enheter ha danna lokale RAF-kjerner.
(Små, effektive komiteer som skal ha grepet
på RAF-arbeidet på skoler, bedrifter, boligområder, fritidsklubber osv.)
2. Innen samme frist (uka etter paske) skal alle
disse RAF-komiteene ha avholdt et møte med
alle som en kan tenke seg kan bli aktivt
trukket med i RAF-arbeidet. Den almenne
mobiliseringa starter seinest fra dette møtet.
RAF-komiteene må ha forberedt dette møtet
sa bra, at alle som møter fram kan få konkrete
oppgaver både når det gjelder undersøkelser,
massearbeid, løpeseddelutdelinger, plakatklistring osv.
3. Alle RAF-komiteene må kort tid før 1. mai,
(en uke før) arrangere store massemøter om
1. mai hvor en mobiliserer alt som kan krype
og ga.
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Aldri før har interessen for Rød
Arbeiderfront vært så stor som nå.
Aldri før har situasjonen i massekampen vært så gunstig som denne antiEEC-våren. Muligheten for store
1. mai-mønstringer er gode.
Samtidig er den taktiske situasjonen
komplisert. Opportunistene vil bedømme ml-bevegelsens styrke etter resultatene vi oppnår denne dagen. Det
samme vil de aktive i massene. Vår
innflytelse i framtidige kamper og ak-

sjonsenheter vil bli påvirka av hva som
skjer 1. mai. For dannelsen av det nye
kommunistiske partiet har dette stor
betydning.
Av den grunn vil også enkelte krefter, spesielt blant venstre-sosialdemokrater og revisjonister ivre for å få oss
til å nedlegge RAF. F. eks. har enkelte
av dem foreslått at vi bør trekke RAF
til fordel for et »bredt» anti-EEC-tog
denne dagen. For ml-bevegelsen er
dette ikke akseptabelt. Bare på ganske

små steder, der vi står så svakt at en
rød markering ikke vil synes, vil vi
nøye oss med bare en anti-EECdemonstrasjon.
Dette stiller store krav til oss marxist-leninister. Om vi greier å innfri
dem avhenger av tre ting.
Vårt grep om Rød Arbeiderfronts
hovedlinje (bl. a. hvorfor RAF er
nødvendig), av vår evne til å mobilisere
i bredden (mange spørsmål, egne krav)
og i dybden (på jobb, skole, bosted),

Ta et fast grep
AloW/Iser
om hoved/bvk i bredd«
Hovedspørsmålet for arbeiderklassen
og folket i år er EEC. Å sette EEC i
sentrum for tog og møter er nødvendig. Mange vil slutte opp om RAF rett
og slett fordi de rekner det som en
militant markering mot EEC.
Likevel er et anti-EEC-tog ikke tilstrekkelig. Hvis vi på 1. mai ikke tar
opp den proletære internasjonalismen i
hele sin bredde vil vi utarte til sjåvinisme og høyreopportunisme. Det vil
være et svik mot Indo-Kinas og andre
lands kjempende folk. Det vil undergrave arbeidet til Solidaritetskomiteen
for Vietnam, Palestina-komiteen eg
andre frontorganisasjoner. Kampen
mot imperialismen og sosialimperialismen er en viktig del av RAFs politiske
linje.
På samme måte uttrykker RAF
bredden i det norske arbeidende fol-

kets kamp mot monopolkapitalen:
lonnsoppgjoret, avfolkningspolitikken,
forurensningene, undertrykkelsen av
kvinnene, rasjonaliseringa i skolen,
dyrtida er alt sammen viktige spørsmål
som mobiliserer massene. Enhetsfronten er i dag ikke begrenset til antiEEC, og bor heller ikke være det på
1. mai-dagen.
Endelig tillater RAF marxist-leninistene å delta med sin politikk: ikke bare
kamp mot imperialismen, men for
sosialismen. Ikke bare mot klassesamarbeidet, men også for kommunismen
og det nye partiet. Mange arbeidere og
ungdommer onsker å slutte opp nettopp om en sosialistisk og revolusjonær politikk 1. mai.
Breiest mulig mobilisering av folk på
en eller flere av disse sakene, det er
RAFs politiske hovedlinje.

lokker i dybden
Vår linje er at det skal være en Rød
Arbeiderfront lokalt på jobb, skole,
bosted.
Dette betyr ikke at vi ønsker opprettet en ny »organisasjon», en slags
periodisk Arbeiderkomite. Stikkordet
for RAF lokalt er store møter og et
minimun av byråkrati. RAF er først og
fremst en mobiliseringsfront.
Derfor kan formene for RAF skifte.
Et sted kan det være naturlig at RAF
rett og slett er et felles møte av
marxist-leninister, AKMED-medlemmer, FNL-aktivister og andre interes-

serte, altså en slags koordineringskomite for en kort periode. Finnes det ikke
organiserte frontkomiteer fra før er
det naturlig å innkalle medlemmer,
p-lagsmedlemmer og andre interesserte.
Hensikten er å få folk i gang med å
mobilisere venner og kjente raskt. Det
viktigste er at folk blir aktiv&rt og at
det kommer resultater. Unngå »overorganisering». Vent ikke i ukevis med å
få startet en »komite» så formelt riktig
som mulig. Kom i gang nå!

Et særtrekk ved RAF er at den tar
opp så mange saker: nynorskens stilling, idrettens kår, kvinnens frigjøring,
miljøvern osv. Slik mobiliserer RAF
folk som ikke gripes så lett av de
allmenne parolene. Egne krav er stikkordet som kan trekke helt nye grupper
med.
Også her må »overorganisering» hindres. Men det er nødvendig å gjøre en
analyse av massene som kan mobiliseres og gjøre framstøt i retning av
grupper som ikke av seg sjøl kommer
med, evt. ikke utformer sine krav.
Metoden er her: seksjonsmøter. At
folk mobiliseres før 1. mai til et møte
for sin gruppe, sine krav: RAFs miljøvernmøte, kvinnemøte, faglig møte
osv. Hva slags seksjonsmøter det er
mulig å lage bør sjølsagt vurderes
lokalt. Vi skal imidlertid trekke fram
en spesielt viktig sak som RAF for
første gang tar opp skikkelig: kamp
mot undertrykkelsen av kvinnene. Det
finnes nesten ikke den plass i Norge
der slike krav ikke berører omlag
halvparten av befolkninga!
Sett ikke så mange formelle krav før
dere går i gang. Finn ut hvilke saker
massene best kan mobiliseres på. En
trenger ikke sjøl være småbruker for å
ta opp deres krav og interesser i en
lokal løpeseddel. Og kanskje er det
nettopp det som skal til for å mobilisere noen av dem.
Det er nødvendig med fantasi og
initiativ for å få kontakt med folk.
Mange steder blir det laget kulturgrupper, bl. a. for å friske opp toget med
musikk, tegninger på parolene osv.
Mange planlegger 1. mai-fest kvelden
før, med kort appell, viser, dans o. I.
(Forts. neste side)
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(Forts. fra forrige side)

Forhandlinger med andre organisasjoner, AUF, SFU, FB osv. er sjølsagt
en del av det arbeidet som skal til for å
mobilisere i bredden. Men det er
opportunistisk å konsentrere forberedelsene om »kuhandler» med slike
grupper »for å skaffe folk til toget».
Kjernen er marxist-leninistenes og
frontenes egen massemobilisering. De
andre går med om de tror RAF samler
mange folk. Resultater i slike forhandlinger når en aldri uten politisk styrke,
uten massemobilisering.
FRAM FOR RØD ARBEIDERFRONT 1. MAI 1972!

NOEN SPØRSMÅL OG SVAR.
»Hvorfor dette nye direktivet? Er
situasjonen i 1. mai-arbeidet helt elendig?»
er
den
Men
Nei.
Svar:
utilfredsstillende. Vierikke
sikret virkelig stor framgang fra 1971
uten at det nå blir tatt et krafttak.
»Hva med Vietnam-uka?» På grunn
av de ventede EEC-kampene i april har
Solidaritetskomiteen vedtatt å utsette
den til mai eller juni.
»Hva med avslutninga av omorganiseringa?» Direktivet innebærer at den
formelle oppsummeringa av stoda når
det gjelder propagandalag og lagsaviser
osv., utsettes til over 1. mai. Det er
bedre å danne hundrevis av store,
levende p-lag i begynnelsen av mai som
et resultat av 1. mai-arbeidet, enn å
bruke tida fram til 1. mai til oppsummeringer.
»Hva med begynnelsen av omdanningsbevegelsen?» Omdanningsbevegelsen er i gang, og dere kan ved deres
arbeid nå lokalt få en skikkelig start på
den. Dere får aldri bedre anledning enn
1. mai-arbeidet til å gå ut på skolene, i
fritidsklubbene, til ungdomsgjengene
og å hjelpe dem til å formulere egne
krav, trekke dem med i arbeidet, utvikle metoder (kultur, aksjoner) tilpassa ungdommen. Sette dere som mål
å starte mange p-lag i mai. Dette er
omdanning av ungdomsforbundet.
»Skal vi trekke oss ut av FB,
AKMED eller andre fronter?» Nei, vi
skal arbeide for at frontene tilslutter
seg det lokale RAF-arrangementet, og
at medlemmene og sympatisørene av
fronten slutter opp om RAF 1. mai.
Er noe fortsatt uklart? Kontakt
storlagsstyret eller distriktsstyret!

NOEN OPPLYSNINGER.
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Kommunistene og IMF

Foran hver 1. mai, og i hvert tog,
hører en omtrent følgende kommentarer fra enkelte folk: Hvorfor skal dere
ml-ere få lov til å gå i 1. mai-toget med
bilder av Marx, Mao, Stalin osv., samtidig som anarkister blir hindret i å gå
med svarte flagg og hippi-symboler?
De som spør på denne måten, forstår ikke hva slags front Rød Ront er.
Vi har aldri lagt skjul på at det er oss,
marxist-leninistene, som tar initiativet
til, og som er drivkrafta i fronten. Det
er ikke en hvilken som helst front,
ikke en front sosialdemokrater, SF-ere
eller anarkister har tatt initiativet til.
Tvert om, det er en rød front inspirert
av kommunistene. Dette definerer
sjølsagt også maksimum og minimum
for fronten.
Det »går ikke for langt», skrider ikke
over frontens maksimum, å gå med
bilder av Marx, Engels, Lenin. Stalin,
Mao, Hoxha eller Ho Chi Minh. Det
bryter ikke med denne fronten å gå
med paroler som propaganderer for
bygginga av det kommunistiske partiet
og ungdomsforbundet.
Derimot bryter det meget klart med
frontens grunnlag a ha med paroler
som stotter trotskisme eller anarkisme.
Trotskister og anarkister har alltid fort
en kamp retta mot folket. De har i
vanskelige situasjoner vært fiendens
beste og mest lumske agenter. Verken
trotskistenes samarbeid med nazistene
over hele verden eller anarkistenes
angrep på folkefronten i Spania, kan
.noen gang bli glemt. Derfor kan vi ikke
tillate symboler på dette forræderiet i
Rod Fronts arrangementer.
Vi ønsker størst mulig del av ungdommen med i våre tog og som deltakere på våre moter. Vi onsker også at
anarkister eller venner av dem skal
delta, men da må de legge fra seg sine

reaksjonære symboler. De må også
forstå det tvers gjennom reaksjonære i
å sammenlikne ml-bevegelsens leder
Sigurd P_ med Adolf Hitler og si
»en pamp er en pamp».
Det er ikke bare riktig i en front av
RAFs karakter å propagandere for
sosialismen, det er helt nødvendig. Det
er helt nødvendig at vi har med bilder
av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao,
paroler om sosialismen og oppfordring
om at folk slutter seg til ml-bevegelsen.
Men det er helt mot masselinja i RAF
å kuppe slike bilder og paroler igjennom. Det vil skape usikkerhet og
forbauselse hos mange, om vi holder
kjeft for så å trylle fram en mengde av
disse sakene i toget eller på torgmøtet.
Dette må diskuteres med RAF-tilhengerne på forhånd. De må forstå at
sosialistiske paroler og bilder av de
største sosialistiske lederne ikke står i
motsetning til deres eget grunnlag for
oppslutning.
Et annet særdrag ved RAF er nemlig
at folk kan tilslutte seg det på sitt eget
grunnlag bare parolene de organiserer
seg under ikke bryter med RAFs
hovedparoler. 1 våre demonstrasjoner
kan kunstnerne gå under egne paroler,
gymnasiaster kan kreve at karaktersystemet faller bort, ungdom i drabantbyene kan kreve fritidsklubber,
anti-imperialister kan kreve brudd med
Saigon-juntaen osv.
Vi skal altså gå i spissen for å
mobilisere forskjellige grupper ungdom
til å tilslutte seg RAF på forskjellig
grunnlag. Men dette er ikke nok. Vi
må beholde vår selvstendighet. Det er
oss som må selge Røde Garde, Klassekampen, spre informasjon om sosialismen, verve folk som medlemmer til
SUF(m-l) og til propagandalag, og få
med sosialistiske paroler i togene.
■

Før 1. mai vil det komme en egen
RAF-avis i noen numre. Den vil inneholde opplysninger, artikler osv. som
kan hjelpe til med mobiliseringa. RAFs
plattform er i trykken i disse dager.
Ei liste over materiell som kan bestilles vil snart bli sendt ut. Bl. a. flere
RAF-plakater, bilder av de 5 store
samt Enver, Ho og Rudolf Nilsen.
Videre: ulike typer løpesedler.
Gjør gjennombrudd i salg av Røde
Garde 1. mai. Røde Garde foreligger i
midten av april.
Det blir laga en egen RAF-plakat om
ungdommens mobilisering til 1. mai og

en løpeseddel fra SUF(m-1). Disse
sakene blir ferdig omtrent 8. april.
Frist for bestilling av Klassekampen
er 1. april.
Seminarer i hele landet 8-9/4.
Sentralkomiteen har tatt initiativ til
seminarer over hele landet for å diskutere 1. mai og omdanningsbevegelsen
8-9/4. Seminarene blir for den ledende kaderen i lag og storlag. Rapporter om 1. mai-arbeidet fram ti da må
være forberedt til disse seminarene.

