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ORGAN FOR SOSIALISTISK UNGDOMSFORBUND
~ML

hva skjer i
tsjekkoslovakia?

Vi sakser fra Trondheimsavisa Frigjøring:
Og begrepet sosialisme var for dem (de tsjekkiske
studentene) den byråkratiske, sentralistiske styreform de kjente fra de sosialistiske land. Forestillingene om utviklinga i Kina og på Cuba var
preget av klisjeene fra den offisielle propagandaen. Det var heller verre enn Adresseavisen. Vi kom
inn på konflikten mellom Israel og araberstatene.
Studentene vi snakket med, aksepterte helt ukritisk
det israelske synet... j4H
En annen melding utdyper bildet. - Under en vietnamdemonstrasjon" i Praha i vår (hovedparole:Krig er
meningsløs) erobret vietnamesiske studenter USA-ambassadens våpenskjold. De tsjekkiske "demonstranter"
blei rasende og leverte det tilbake. Så tok vietnameserne USAs flagg. Tsjekkerne lånte en politibil (!)
og satte etter. Flagget blei levert USA-ambassaden
med unnskyldning. Dagen etter stilte "demonstrantene"
med nytt flagg og nye unnskyldninger fordi det forrige
var blitt skittent og krøllet.
Redaksjonens kommentar:"Si meg dine venner og jeg skal
si deg hvem du er".

galtung leker
med libertas!

Fredsforskeren Johan Galtung, han med datamaskinene
og NÅs TV-konfekt har uttalt seg om SUF. Vi siterer
fra NA:
..."Ungsosialisten" kan jeg best sammenligne med et
bedehusblad fra Vestlandet - det flommer over av intoleranse....
...SUF driver et dobbeltspill. Konfronterer du en
SUF-er med hans egne skrevne trusler, sier han...
nei, det er ikke slik vi mener det, egentlig mener
vi bare at vi skal sende et skriv til departementet.
SUF leker med fyrstikker.

auf/cia

Nå pågår det en heftig debatt om CIAs pengestøtte
til AUF.
Ola Teigen og de andre kaninene toer sine skitne
hender og forsikrer at dette skal det bli en slutt
på. Og hva så?
Det som er kjernepunktet er ikke hvorvitt AUF får
blodpenger fra CIA eller ikke, men hvorfor de får
disse pengene. Det er vel ingen som er så naiv å
tro at CIA gir penger til organisasjoner som etter
CIAs vurdering ikke tjener den amerikanske imperialismens interesser. Det at CIA har støttet AUF og
andre sosialdemokratiske organisasjoner økonomisk
er et tydelig bevis (blant mange) på at disse organisasjoner står på borgerskapets side i den internasjonale klassekampen. Intet blir forandret ved
at pengestøtta opphører. AUF vil likevel i like høy
grad være borgerskapets løpegutter.
O.H.
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MED SEG, ELLER OM Du
GJØR HAR KLAREP
' KANSKJE NOE
SKAL FORKLARES S,:M EN 'FLUKT" INN I rl
GITT SVARET.
"ROLLE" SOM SYK,--," NÅR MANGE FAKTISK
r SOM SKULLE VÆRE
LA OSS SE LITT
BLIR SYKE VED OPPSIGELSER.
DS INFORMASJON OM
ARBE:i2„ERNES FØRS1
FORBUNDSFORMANN BÅRDSEN MENER IMIDLF2SIN tQ.EN. ORGANISAS, FAGBEVEGELSEN:
TID AT DET VILLE VÆRE "NAIVT IKKE Å INNFAGFORBUNDENES MEDL MSBLAD. I MANGE AV
SE FAKTA". OG HAN FORTSETTER: "DET FR
DISSBLADENE ER ÅRETS LØNNSOPPGJØR
DERFOR SANNSYNLIG AT FORBUNDSSTYRET TAR
NESTEN IKKE NEVNT!: HVILKE KRAV FAGBEET INITIATIV OVERFOR DE NORSKE TEKSTILVEGELSEN HAR STILT VED OPPGJØRET, ANER
FABRIKKERS HOVEDFORENING FOR Å FÅ I
DEN JEVNE ARBEIDER INGENTING OM, FORSTAND EN FELLES HENVENDELSE TIL DEPARHANDLINGENE ER "HARDE" OG "VANSKELIGE"
TEMENTET OM MULIGE TILTAK SOM SITUASJOER DEtki'ENESTE HAN FAR,VITE. LANGT OM
NEN KREVER."
LENGE FAR HAN TILSENDT TIL AVSTEMMING
ET TARIFF-FORSLAG SOM LO-PAMPENE BEDYRER ER "DET BEST MULIGE I DEN NÅVÆRENDE
SITUASJON".
I STEDET .:F.OR, A OPPMUNTRE ARBEIDERNE TIL
KAMP- . FOR Et SKIKKELIG LØNNSOPPGJØR,
SKRIVER LO-REDAKTØRER OM "STORSTILET
FEIRING DA ØGLÆND MARKERTE SITT 100ÅRSJUBILEUM", OM ELISABETH'JAYLOR'S NYE
VÅRMODELLER (DE MED UTRINGNINGER BAK PÅ
RUMPEN), OM "VELDIGE RIKDOMMER I VERDENSHAVENE" OG "1968 - DET INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETSÅR". DETTE ER ALT
SAMMEN-FORDUMMENDEOG DERFOR FARLIG NOK
MEN RIKTIG ILLE BLIR DET NÅR F.EKS.
"TEKSTIL - BEKLEDNING" KOMMER MED STORT
OPPSLAG 0: TEITE TYPER:' "NØDVENDIG OPERASJON I TEKSTILINDUSTRIEN: NEDTRAPPING
TIL SUNT NIVÅ FOR Å UNNGÅ HODEKULLS
STANS OG MASSIVE OPPSIGELSEP•
BLADET KAN OPPLYSE AT NÆR
LLe:

DE BOLDE FORKJEMPERE FOR ARBEIDERKLASSEN HAR ALLEREDE OPPNÅDD MYE. "TEKSTIL
- BEKLEDNING" HAR ET STORT OPPSLAG OM
"NYE OG BEDRE REGLER OM VARSLING VED
DRIFTSSTANS OG INNSKRENKNING". TIDLIGERE VAR VARSLINGSFRISTEN BARE 14 DAGER.
NÅ SKAL DEN BLI HELE 2 MÅNEDER, DETTE
ER TILMED SLÅTT FAST I LOV AV 15.MARS
1968. "I VISSE TILFELLE KAN VARSLET GIS
FORTROLIG." SÅ NÅ SKAL ARBEIDERNE VÆRE
TRYGGE, DE SKAL FÅ ROMMELIG TID PÅ SEG
TIL Å RESIGNERE.
EUROPAS ARBEIDERE ER I FERD MED Å VÅKNE, OG DET DE SER ERAOPPRØRENDE.
VISST FINNES DET EN FELLES-BÅT, I DEN
BOR- STORKAPITAL OG FEITE LO-PAMPER
FREDELIG SAMMEN. BÅTEN VIL FORLISE OG
ALLE I DEN DRUKNE DEN DAGEN DA ARBEID;; _ASSEN REISER SEG TIL STORM UNDER
,,RXISMEN-LENINISMENS RØDE BANNER!
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HOVEDAVTALEN

tor
mostue
Vi har før her i Ungsosialisten kritisert den klassesamarbeidspolitikk som
sosialdemokratene fører. Det er en viktig oppgave for oss i SUF å kritisere
OQ avsløre dette forræderiet mot arbeiderklassens interesser overalt hvor det
forekommer. På tusen områder har borgerskapet og sosialdemokratiet i fellesskap
smidd våpen som de retter mot arbeidsfolk for å øke profitten og holde arbeidernes motstand i sjakk.
Ett av disse våpen som borgerskapet ved
sosialdemokratenes aktive hjelp er kommet i besittelse av, er den såkalte
"Hovedavtalen". Denne avtalen er blitt
inngått mellom Arbeids"giver"foreningen
(NAF) og de sosialdemokratiske toppene
i LO. Avtalen slår fast hvordan forholdet mellom de to organisasjonen skal
være. Denne avtalen er til å få forstand
av, ikke minst for de folka som driver
mad sitt evindelige mas om at den norske arbeideren ikke vil drive klassekamp fordi han har det så jævlig bra.
Ved gjennomlesning av denne skammelige
"avtalen" skjønner vi mye av hvorfor
klassekampen ikke luer så åpent i Norge
som i mange andra land: klassekampen
undertrykkes.
Hovedavtalen er i hovedsak et våpen
retta mot de tillitsmenn som vil sette
makt bak arbeidernes krav om bedre kår.
Den er derfor selvsagt også retta mot
de arbeidere tillitsmennen represente-

Hovedavtalens målsetting er å gjøre tillitsmenns til maktesløse marionetter som spreller i tråder som det
trehodete monster NAF, LO-toppene og
staten har monopolisert i sine hender.
Hovedavtalen er et middel til å regulere klassekampen. Hovedavtalen skal sørge for at arbeiderne oppfører seg som
snille gutter, gutter som holder "ro og
orden" på sin arbeidsplass, som lojalt
bøyer seg for alle arbeidskjøperens
tiltak for å øke utbyttinga. men sjølsagt sies det ikke slik i Hovedavtalen.
Der snakkes det hverken om klasser eller utbytting. I stedet snakkes det mye
om "samarbeid". Vi er alle i samme båt,
mener toppene i NAF og LO. Hør bare:
§ 9.
Norsk Arbeidsgiverforening og Landsorganisasjonen i
Norge har i Hovedavtalens Del A og B utformet bestemmelser som tar sikte på å legge forholdene i arbeidslivet
til rette for et samarbeid mellom bedriften og arbeidstakerne. For det enkelte menneske er det av den største
betydning at samfølelsen mellom ham og bedriften er
sterk og levende, og dette er også en nødvendig forutsetning for en effektiv produksjon. For å oppnå en slik
samfplelse er det viktig å ha hensiktsmessige former for
drøftelse av felles problemer og for gjensidig orientering
om de spørsmål som er av interesse for bedriften og for
dem som arbeider i den. Gjennom samarbeidet bør de
ansatte ved sin erfaring og innsikt være med på å Øke
effektiviteten, nedsette produksjonsomkostningene, bedre
bedriftenes konkurranseevne og derved skape de Økonomiske forutsetninger for trygge og gode arbeidsforhold
til beste for så vel bedriftene som de ansatte.

Dette sitatet er typisk for den ideologien som gjennomsyrer avtalen: En
tvers igjennom fascistisk klasseharmoni
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Det sosialistiske system vil til slutt erstaL
det kapitalistiske sjstem. Dette er en objektiv
lov, uavhengig av menneskenes vilje.
Mao Tse-tung (1957)

ideologi. Her fins ingen klasser. Arbeideren skal ha "samkjensle" med den
som utbytter ham, ja det understrekes
at den bør være "sterk og levende".
Han skal arbeide for mer "effektiv
produksjon", dvs, jobbe aktivt for at
utbyttinga av ham sjøl skal bli enda
sterkere.
Hovedavtalen påbyr ro og orden, orden
og ro:
§ 2.
1. Hvor det er tariffavtale, må arbeidsstans eller annen
arbeidskamp ikke finne sted.
Oppstår det tvist om forståelsen av en tariffavtale
eller krav som bygger på en tariffavtale, blir saken
å avgjøre av Arbeidsretten,
Sit-down-streiker, gå-sakte-aksjoner o.
1. er altså forbudt. Overtredelse straffes med bøter av Arbeidsretten. (jmf.
en-timesstreiken i Jern & Metall i -66)
Denne klassedomstolen er det altså som
skal dømme i konflikter ved bedriftene.
Snakk om å la bukken passe havresekken!
Klubber og fagforeninger kan heller ikke, i følge hovedavtalen, sette i gang
aksjoner på egen hånd. De må først godkjennes av forbundet og av sekretariatet i LO. Og da veit en jo hvordan det
går.
Hvis arbeiderne ved en bedrift i en
akutt krisesituasjon ønsker å danne sine egne aksjonsutvalg e.l., så er dette
i følge hovedavtalen forbudt. Måten det
er gjort på er så artig at vi siterer
i sin helhet:
Protokolltilførsel:
NAF's forhandlere foreslo i 1947 inntatt følgende be-

stemmelse:
«Det er ikke adgang for arbeiderne til å velge andre
til å opptre i stedet for tillitsmennene i saker som sorterer under disse.»
LO's forhandlere gjorde oppmerksom på følgende kongressvedtak fra 1925 som fortsatt var gjeldende:
. . Ingen særorganisasjoner, celler, grupper eller
aksjonsutvalg må dannes som har til hensikt å sette ut
av funksjon de regulært opprettede og valgte instanser
innen fagorganisasjonen eller fremme formål som ligger
ved siden av fagorganisasjonens . . .»
LO's forhandlere mente under henvisning hertil at noen
bestemmelse herom i Hovedavtalen var overflødig.
I henhold hertil frafalt NAF's forhandlere sitt forslag.
Som vi ser: NAF og LO-toppene er skjønt
enige om å holde brysomme folk vekk.
(Det var vel også denne holdninga som
var utslagsgivende for Jern & Metallarbeiderforbundets formann Per Andersens frenetiske angrep på SUF i radioens
aktuell-sending ved avstemminga i "hans"
forbund. En reprise på dette angrepet
kom seinere på lederplass i Jern & Metall-arbeideren). Det er forbudt for en

tillitsmann i følge hovedavtalen ikke
å være snill mot bedriftsledelsen:
NAF og LO er enige om at det er av avgjørende betydning for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom bedriftens representanter og tillitsmennene
foregår i rasjonelle og betryggende former og at tillitsmennene settes i stand til å ivareta sine oppgaver etter
Hovedavtalen på en effektiv måte.
Videre heter det:
Tillitsmennene har i likhet med arbeidsgiveren og
den som overfor arbeidstakerne opptrer på bedriftens
vegne, plikt til å gjøre sitt beste for å vedlikeholde
et rolig og godt samarbeid på arbeidsstedet.
Dette får være nok av sitater foreløpig. Kamp mot utbytting og undertrykkelse er det ingen plass for.
Vi skal også merke oss at LO-toppene i
følge hovedavtalen (og også på andre
måter) har gitt fra seg retten til å
bestemme innefor sin egen organisasjon.
Oppstår det konflikt mellom NAF og LO
(eller deres underavdelinger) i avtaleperioden, så er det Arbeidsretten som
har det endelige ord. Ja, dette gjelder
også i tilfeller der NAF overfor LO
krever at en av arbeidernes representanter skal sparkes. Slike tvister avgjøres også av Arbeidsretten. Slik kan
LO kvitte seg med brysomme tillitsmenn
ved å hevde at det ikke var LO, men
Arbeidsretten som sparket ham! Mot denne bakgrunnen blir også alt snakket i
forbindelse med Høyesteretts inngripen
i saka om den kollektive hjemforsikringa, redusert til sin rette størrelse: hyklerisk preik.
LO-toppene er frekke som flatlusa: De
har utlagt hovedavtalen som et skritt
i retning av større innflytelse for de
ansatte (Industrielt demokrati). Det
som LO-toppene særlig har skrytt av er
den såkalte "Samarbeidsavtalen" som
inngår som en del av Hovedavtalen. I
denne avtalen slås det fast at i bedrifter med mer enn 100 ansatte skal det
velges såkalte Bedriftsutvalg. I dette
utvalget har arbeiderne og arbeidskjøperne 5 representanter hver. Formannen
i tillitsmannsutvalget skal bestandig
være medlem av bedriftsutvalget. Vi
siterer §30 i sin helhet:
30.
Bedriftsutvalgets arbeidsområde.
Bedriftsutvalget er et rådgivende og opplysende organ.
Dets hovedoppgave skal være gjennom samarbeid å
virke for en mest mulig effektiv produksjon og for størst
mulig trivsel for alle som arbeider i bedriften.
Med dette mål for øye, skal utvalget bL a. behandle:

fortsettes side 45.

d

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

6

ARETS LØNNSOPPGJØR
Stein Karlsen
Viktor Stein
Odd Hansen
Dag Nicolaysen
En kan si at årets tariff-forhandlinger
begynte 8.januar da Representantskapet
i LO gjorde vedtak om at forbundsvise
oppgjør skulle anvendes ved årets tariffrevisjoner. På samme tid begynte
kravene fra de fagorganiserte å strømme inn, krav som tydet på en sterk og
kompromissløs holdning overfor storkapitalen. Opptakten fikk folk til å se
på fortsettelsen med større optimisme
enn før - kampviljen så ut til å være
kommet til overflaten igjen.
Men det som skulle bli et hardt slag
mot kapitaleierne endte ikke en gang
med kompromisser, men med nederlag og
solid tilbakegang for det arbeidende
folk. Flere slike oppgjør tåler ikke
fagbevegelsen. Den har totalt mistet
ansikt utad, og flere spør seg hva hensikten med fagbevegelsen skal være
hvis dette kommer til å fortsette.
Hovedansvaret for årets fadese bæres
av sjefspampene i LO sentralt og i mange av forbundsstyrene. Deres konsekvente kapitulasjonslinje har ført til at
fagbevegelsen hele tida har vært på defensiven og er blitt diktert av arbeidsgiverne med god hjelp av riksmeklingsmannen.
Hovedforhandlingene mellom NAF og LO
Det første som er verdt å nevne, er de
avtaler som ble et resultat av hovedforhandlingene mellom NAF og LO, hvor
rammen for årets oppgjør ble trukket
opp. Det mest graverende som kom ut av
dette, var den nye indeksklausulen med
halvautomatisk regulering som skal ratifiseres fra 15.januar 1969 etter forslag fra Statistisk Sentralbyrå. Her
vil indeksen pr.15.mars i år bli ny
basis (135,5 poeng = 100 poeng). I spørsmålet om hvor mange poeng indeksen
kan stige før arbeiderne skal kunne
kreve kompensasjon, ble arbeidsgivernes forslag om 5 poeng tatt til følge.
5 poeng på den nye indeksen svarer til
7 på den gamle. Dette er en ytterligere
forverring av de i dag gjeldende, dår-

lige reguleringsbestemmelser. 3 poeng
skulle ha vært det absolutte krav.
Videre ble det avstått fra å kreve kompensasjon for prisstigninga da indeksen
gikk over "den røde strek" under forhandlingene. Aspengren som forutså denne
overskridelsen hadde på forhånd uttalt
at det var noe eksepsjonelt i at "den
røde strek" ble passert to ganger i
samme avtaleperiode, og at dette faktum ville føre til strenge mottiltak fra
LO's side, f.eks. krav om ettårige tariff-avtaler og prisstopp.
Våren 1967 fikk man en indeksregulering,
men som vanlig ble bare 70% av prisstiginga kompensert. Da så indeksen igjen
ble passert pr.15.mars i år, skulle arbeiderne ha fullt lovlig grunnlag for i
hvert fall 25 øres tillegg pr.time, selv
etter 70% beregning. Resultat: Fra LOledelsens side ble det ikke krevd kompensasjon i det hele tatt: Videre ble
avtaleperiodene gjort to-årige:
I avtalen er det tatt med at som "kompensasjon" for den forventede prisstigninga fra nå og fram til den nye indeksen trer i kraft, skal arbeiderne 1.
januar 1969 få et tillegg på 20 øre pr.
time. Tidligere var det slik at kompensasjonene ved lønnsregulering raskt ble
spist opp av prisstigninga, Nå vil det
bli slik at "kompensasjonen" er spist
opp og langt mer enn det, lenge før den
blir gitt: Når man tenker på alle de
avgifter som ble forhøyet etter forrige
regulering, er dette mildt sagt en sensasjonell og uforståelig innrømmelse fra
LO-hold. At arbeidernes tap vil bli
større enn de allerede er, må være innlysende når en tenker på den prisstigninga som har funnet sted og fortsatt
vil finne sted fra 15.mars til
januar 1969.- Nå har kapitaleierne fullstendig frie hender.
I avtalen heter det: "Partene er enige
om at det i forbindelse med nedsettelse
av arbeidstida er av betydning å utvide
anvendelsen av skiftarbeid for å nytte
produksjonsmidlene mest mulig effek-

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

tivt." Og: "Landsorganisasjonen og forbundene erklærer se rede til å medvirke aktivt til o rettholdelse av
igangværende helkontinuerlig drift i
tariffperioden og til igangsettelse av
helkontinuerlig skiftarbeid der hvor økonomiske eller produksjonsmessige hensyn tilsier det." Det er forferdende å
se at der hvor disse avtalene kan komme
til å utløse strid og tvistemål på de
enkelte arbeidsplasser, har LO skjøvet
fra seg alt ansvar og myndighet til å
gripe inn. Slik står det å lese i NAFog LO-forslaget: "I tariff-forhold hvor
det i dag ikke finnes bestemmelser om
arbeid på to eller tre skift, men hvor
slike skiftordninger ønskes opprettholdt, utvidet eller innført etter arbeidstidsnedsettelsen, skal partene
oppta forhandlinger i tariff-perioden
om skiftbestemmelser. Oppnås ikke enig
het, avgjøres spørsmålet av en oppmann
som oppnevnes av riksmeklingsmannenL
hvis partene ikke blir enige om oppnevnelsen." Streikeretten er altså i
praksis opphevd.
Dette er de viktigste punktene i rammeavtalen, og med et slikt utgangspunkt
for forhandlingene, måtte sjølsagt de
forbundsvise oppgjør miste mye av sin
verdi. LO's sammensvergelse med NAF var
nærmest total.
Oppgjøret i Norsk Jern og Metallarbeiderforbund.
Det første forbundet som var i forhandlingsposisjon var Norsk Jern og metallarbeiderforbund. Forbundets avtaleting

som har fått mandat til å bestemme de
krav som skal reises ved tariffoppgjøret, og vedta eller forkaste det forslaget partene kommer fram til, på vegne av 80 000 arbeidere, møttes 15.og
16.januar, og kom fram med krav som ble
satt fram for verkstedsoverenskomsten,
den største i forbundet. Det ble ikke
spesifisert.spesielle krav for de øvrige
forbundsområder, kravene fra verkstedsindustrien skulle være retningsgivende.
Helt i pakt med utviklinga . i hovedforhandlingene ble det vedtatt ikke å stille krav om generelle lønnstillegg, dette til tross for en solid vekst i nasjonalproduktet året før og gunstige konjunkturer. men siden det ikke er valgår, kom kapitaleiera med katastrofevarsler for norsk økonomi, landet var nesten på fallittens rand, skulle en tro.
Imidlertid ble det reist krav om øking
av minstelønnssatsene (som for mange
Var på langt under 6 kr. pr.time) med
25%. man tona flagg for "solidarisk
lønnspolitikk" som det heter, og kom
med krav om mer konkrete bestemmelser
om akkordavsavn. Videre skulle skifttillegget økes. Arbeidsgiverne på sin
side kom med tilbud om lønnsøking på 1%.
26.mars kom det derfor til brudd i forhandlingene mellom MVL og J&M, og det
blei foretatt plassoppsigelser for overenskomstens 44 500 medlemmer. Dermed
var avtaletinget ute av bildet for resten av oppgjøret, og forbundsvise oppgjør var også en saga blott siden A.P.
Østberg hadde manøvrert hardt for å få
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"Arbeidsgiverne kom med tilbud om lønnsøkning på 1%..."

fellesoppgjør såframt ikke oppgjøret i
verkstedsirldustrien gikk riktig glatt
unna for kapitaleierne. Som en følge av
bruddet blei nærmere 34 000 arbeidere,
fordelt på 6 - 7 forbund, lock-out'a.
Og riksmeklingsmannen, med arbeids-.
tvistloven i ryggen kom inn i bildet med
forbud mot arbeidsstans og begynte mekling.
Når det gjelder lønningene inneholdt
forslaget følgende: "Fra overenskomstens ikrafttreden heves alle individuelle timelønninger med den prosentsats
som 129 øre utgjør av gjennomsnittlig
timelønn for voksne arbeidere ved den
enkelte bedrift i 4.kvartal 1967, dog
ikke ut over kr.8,85, kr.8,60 og kr.
8,10 for h.h.v. fag-, spesial- og hjelpearbeidere, med mindre reguleringen
ikke har gitt 5,88 prosent." (Understrekingen er foretatt av oss).
Dette betyr: Alle minstelønnssatser
heves med 19,37%. Nå er det slik at de
aller fleste arbeidere har en indiviuell timelønn som ligger over minstelønna, "etter dyktighet og praksis",
som det heter. Disse individuelle timelønningene heves med kr.1,29 så sant
denne hevingen ikke medfører at lønna
overskrider grensetallene (kr.8,85,
kr.8,60 og kr.8,10). Kapitaleierne vet
å sette grenser for arbeiderne. Resultatet er at en arbeider som hadde en
uoppdelt timelønn på f.eks. kr.9,00,
ikke vil få noen lønnsforhøyelse i det
hele tatt:: Han vil bare få kompensasjon for arbeidstidsforkortelsen, altså 5,88% timelønnsforhøyelse.
Formannen i J&M, Per Andersen, uttalte
følgende: " --, men det må ikke forstås slik at det innebærer en automatisk økning av fortjenesten." Forbundsformannen har så helt rett. For
det første er akkordavsavnet redusert
slik at "lønnsøkningen" er en overføring fra den bevegelige delen som utgjør
akkordavsavn til mer tariffbestemte
fortjenester. Lønna er nemlig todelt
og består av minstelønn og akkordtillegg. Derfor øker grunnlønna med kr.
1,29, men akkordtillegget blir til-

svarende redusert. Dette med akkordavsavn gjelder bare når arbeid ikke utføres på akkord (det ligger i ordet:
akkord-avsavn). Teoretisk skulle altså
lønna bli noenlunne den samme. men i
virkeligheten er det verre enn som så,
som en følge av rammeavtalen. For i
tallene 19,37% og kr.1,29 er bl.a. inkludert kompensasjon for arbeidstidsforkortelsen.
Om solidarisk lønnspolitikk kan det sies 1
mye. Her skal vi bare nevne at til tross
for intense undersøkelser har forbundsstyret funnet bare et par svært små bedrifter, en på Røros og en på møre, hvor
økinga vil få noen praktiske forbedringer. Et resultat av denne såkalt solidariske lønnspolitikken til LO er at det
store flertall av medlemmene vil få redusert levestandard fordi de måtte gi avkall på å krdve generelle lønnstillegg.
De skulle resignere "for å støtte opp om
de lavtlønte." Er det noen som tror at bakerne har fått det bedre fordi jernarbeiderne har fått det verre? Nå vil_ kapitaleierne og aksjonærene på Spigerverket,
Kværner Brug, Aker osv. sjøl beholde
profitten som innspares ved at arbeidslønningene holdes nede. Forbundsledelsen, Avtaletinget og forhandlingsutvalget
har i sannhetens navn stilt seg solidarisk med arbeidsgiverne, og uttrykk
som "Bartens fagbevegelse" er det mange arbeidere som har benytta.
"Jeg er ikke fornøyd med det forslaget
som nå går ut til avstemning, men alle
forhold tatt i betraktning har jeg ikke dårlig samvittighet for å anbefale
medlemmene å stemme for", var forbundsformann Per Andersens kommentar til
forslaget. Og med forhandlingsutvalgets og forbundsstyrets helhjertede anbefaling og henstilling om at arbeidera måtte stemme ja, ble forslaget
sendt ut til uravstemming som skulle
finne sted 9.mai. Så lang Lid trengte
forbundet for at man skulle få tid til
å gjennomføre et omfattende, såkalt
informasjonsopplegg, hvor de mest lojale pampene blei sendt rundt i hele
landet for å propagandere for forslag-
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Det er massene som er-de virkelige heltene; selv
er vi ofte barnslige og uvitende. Begriper en ikke
det, kan en ikke gjøre regning med å tilegne seg
minimale kunnskaper engang.
Mao Tse-tung (1941)

et i det vide og det breie.
Og J&M-byråkratene fikk god hjelp.
"DET BLIR ARBEIDSSTANS HVIS FORSLAGET
VRAKES" sto det å lese i Arbeiderbladet samme dag som uravstemminga, med
noen av de feiteste typene som avisa
har. For å uttrykke sin frykt for at
den aktive arbeideropposisjon som hadde fordømt forslaget, skulle seire,
hadde nemlig Arbeiderbladet benytta
seg av direktøren i arbeidsgiverforeninga, A.P. Østberg til å si de siste
og avgjørende ord til arbeidera. Streiketrusselen skulle altså rettes mot
arbeidera, ikke mot kapitaleiera!
Men til tross for denne sammensvergelsen stemte 48,1% nei til avtalen. I
Oslo var det en klar overvekt av neistemmer, klarest til uttrykk kom dette
på Nyland V og Ø, NEBB og Spigerverket
hvor det er hentyda at opptil 90% ikke
godtok kapitulasjonsforslaget. Dette
resultatet må tolkes som en utvida
mistillit til ledelsen og en motstand
mot den defensive linja som føres av
toppsjiktet i LO-byråkratiet. Ved forrige tariffoppgjør ble J&M-forslaget
nedstemt, og denne gangen ble det vedtatt med uhyre knapp margin for verkstedsindustrien.
Siden verkstedsindustrien er først ute
ved tariffoppgjørene, pleier forslaget
her alltid være retningsgivende for de
andre overenskomstene i J&M og de andre forbundene. Så også denne gang.
Avtalene ble fort diktert og vedtatt i
de andre overenskomstene. Riktignok
måtte det mekling til for Standard Telefon og Kabelfabrikk, som har egen
overenskomst og for de tre militære
bedrifter Raufoss Ammunisjonsfabrikk,
Kongsberg våpenfabrikk og Marinens
Hovedverft. men for begge overenskomstene ble meklingsforslaget vedtatt
etterpå. På Jernverket, Rana Gruver
og Blikkvalseverket som danner felles
overenskomst ble forslaget vedtatt med
ytterst knapt flertall etter at en
sterk opposisjon hadde gått mot forslaget. Avtalene følger stort sett de
normer og tendenser som gjelder for

verkstedsoverenskomst'en. Der hvor
brudd er kommet inn i bildet er det
stort sett pensjonsordninger og sykelønnsspørsmål som har hindra enighet.
Og så var det de andre forbunda som
skulle til pers.
"De 6" og "de 10"
Som nevnt var det fra LO's side blitt
lovt at det ved dette oppgjøret skulle føres forbundsvise forhandlinger,
sekretariatet hadde vedtatt dette 8.
januar. Nå vet vi jo at det i høy grad
blei et samordna oppgjør. Hvorfor?
Det har alltid vært klart at NAF er
interessert i samordna oppgjør, arbeidsgiverne kan så mye lettere presse
gjennom sine krav når avgjørelsene
blir tatt på høyeste plan med LO-pampene, langt over hodet på den vanlige
arbeider. Ved dette oppgjøret blei det
fra NAF-hold fra første stund gjort
klart at de ønsket et mest mulig samordna oppgjør etter mønster fra 1966.
Dette er en grei sak, arbeiderklassens
motstandere bruker alle pressmidler
de rår over for å fremme sine interesser, det må ikke overraske noen.
Men hvor står så de som skal være arbeiderklassens forkjempere, de som
skal slåss for arbeidernes interesser?
På LO's sekretariat 1.april forelå det
en henvendelse fra NAF om felles forhandlinger for en del forbund. Sekretariatet vedtok å "forsøke" dette.
13 forbund ble med, tre trakk seg seinere. De ti forbund som trofast blei
med på denne galeien var følgende:
Bygning, Papir, Arbeidsmannsforbundet,
Bekledning, Tekstil, Elektriker- og
Kraftstasjonsforbundet, murerforbundet,
Treindustrien, Skotøy, Skinn og Lær.
En kunne tro at dette var en drøy aprilspøk, men det skulle vise seg å være bittert alvor. mange kunne være
fristet til å sitere ordtaket: "Spar
meg for mine 'venner', mine fiender
skal jeg klare selv." - Det er ganske
fantastisk at LO's sekretariat godvillig tar i mot et forslag fra NAF som i
sitt opplegg og konsekvens går rakt i
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"Lavtlønnsarbeiderne i næringsmiddelbransjen er
blitt ofret på alteret for et system. Riksmeklingsmannen har kapitulert for arbeidsgiverne. Vi forlangte å komme i konflikt, og jeg tror det hadde
vært bedre om det hadde skjedd. -- På Oss virker
dette diktat verre enn lønnsnevnd."
Åge Petersen, formann i NNN

mot det vedtak som det samme sekretariatet høytidelig hadde vedtatt knapt tre
måneder tidligere.

bedre om det hadde skjedd." Noen dager
seinere tilføyde han: "På oss virker
dette diktat verre enn lønnsnevnd."

Med dette var skjebnen beseglet for
resten av oppgjøret, også for de 6 forbund som ikke hadde glemt "feltropet"
på nyåret. "De 6" var Norsk Grafisk
Forbund, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund, Norsk Handelog Kontorfunksjonærers Forbund og Norsk
Forbund for Arbeidsledere og Tekniske
Funksjonærer. Isolert fra de andre fagforbund og med en LO-ledelse som hadde
snikmyrdet sin egen strategi for oppgjøret, fikk NAF desto friere spillerom også med disse som fortsatt satset på forbundsvise oppgjør, og NAF's repertoar
ble deretter.

Resultatet av fellesavstemminga ("de 10"
+"de 6") ble ja til forslaget, men trekker vi ut "de 6" finner vi at det her
var bare 39% ja- og hele 61% nei-stemmer, i NNN tilmed 84% nei-stemmer.

Først stilte NAF seg helt på bakbeina
under forhandlingene med hver enkelt av
de 6. Så vartet man opp med et lockout-varsel, for så etter løsningen for
"de 10" å erklære lock-out endatil for
et forbund som ikke en gang hadde vært
til mekling. Forbundsformann Arne Li i
Grafisk, erklærte: "Vi regner med å gå
på gata."
Men den gang ei. med en riksmeklingsmann som Preben Munthe og en lov som
Arbeidstvistloven tillates ikke slikt i
Norge.
Munthe dikterte at le 6 ikke alene skulle få lov til å stemme ja eller nei til
de vilkår.de sjøl arbeider under. De
skulle stemme sammen med "de 10", noe
som innebar at "de 6" ville bli nedstemt
av "de 10" som utgjorde en vesentlig
større gruppe. Munthes medspillere i
NAF var naturligvis klar over dette og
tvang fram til godkjenning for "de 6"
forslag som var så dårlige at selv norske fagforbundsledere anbefalte sine
medlemmer å stemme nei. Formann i NNN,
Åge PYetersen,kommenterte:"Lavtlønnsarbeiderne i næringsmiddelbransjen er
blitt ofret på alteret for et system.
Riksmeklingsmannen har kapitulert for
arbeidsgiverne. Vi forlangte å komme
i konflikt, og jeg tror det hadde vært

Parelius Mentsen var glad for at oppgjøret var brakt "vel i havn". Gleden var sikkert merkbart mindre hos
den enkelte arbeider som var blitt nektet et anstendig lønnsoppgjør. La oss
se litt på resultatet.
Den 6.mai "lyktes det riksmeklingsmannen å sette fram et forslag som ble
godtatt for de 10 forbund". Forslaget'
fastsatte en ramme for oppgjøret. Innenfor hvert overenskomstområde ble
det stilt til disposisjon 12 øre pr.
time, for unge arbeidere 8 øre pr.time.
Videre ble det fastsatt et lavtlønnstillegg til overenskomsområder med lavere
lønnsnivå enn gjennomsnittet.
Fra ledelsen i flere av de 10 forbundene hadde det kommet fram forsiktige
ønsker om samordnet oppgjør etter mønster fra 1966 (pottsystemet), fordi man
mente at dette på forskjellig måte kunne rette opp "skjevheter" i arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår (Jfr. leder
i medlemsbladet for Norsk Bekledningsarbeiderforbund og Norsk Tekstilarbeiderforbund, "Tekstil - Bekledning").
I den samme leder blir det dog innrømmet at særforhandlingene for de enkelte forbund, etter at forslaget fra
riksmeklingsmannen var godtatt, ble
lange og vanskelige. "Det gjaldt å få
'mest mulig' ut av potten,--," og det
kan en jo godt forstå når en ser på hva
den godtatte rammen for oppgjøret gikk
ut på.
Det svik som ble begått fra ledelsen i
LO og de 10 forbundene er avskrekkende.
Og når en ser på den informasjon som
ble gitt arbeiderne i disse forbundene
gjennom forbundsbladene, får en et tydelig inntrykk av at pampene i ledelsen
bevisst forsøkte å hindre skikkelig
opplysning til medlemmene. I mange av
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disse forbundsbladene er lønnsoppgjøret
nesten ikke nevnt i det hele tatt eller
det er pliktskyldigst sparsomt kommentert når det hele er over. Et godt eksempel i så måte er nettopp forbundsbladet "Tekstil - Bekledning". Det eneste som står om årets lønnsoppgjør i
dette forbundsbladet er den nevnte lederen i nr.4 1968: Siste avsnitt i denne lederen vil vi sitere in extenso
(understrekingen er gjort av oss):
.
"Riksmeklingsmannen har fulgt NAF's

krav
bort
tall
skal
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om felles avstemming.(Vi ser her
fra at forslaget for Jern og meble vedtatt den 19.april.) Svar
avgis mandag den 17.juni. Så når

dette leses, er svaret gitt - hvorvidt
det skal bli arbeidsro i to år, eller
streik og lockout i hvor lang tid? Vi

håper det blir fred og arbeidsro. Forslagene som er sendt ut, er i alle fal],
de best mulige i den nåværende situasjon."
Ytterligere kommentarer..unødvendig.
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revolusjonær politikk
i utkant-Norge
Av SIGMUND GRØNMO

De fleste arbeidsfolk i utkant-Norge eier sine produksjonsmidler. Fiskeren eier
båten og fiskeredskapene. Småbrukeren
eier gardsbruket sitt - buskapen og redskapene. Det hevdes ofte at fiskerne og
småbrukerne eller "fiskerbøndene" av denne grunn er fullstendig frie og uavhengige. De kan bruke sine egne produksjonsmidler som de sjøl ønsker.
I den tidligste fasen av det kapitalistiske system - i frikonkurransesystemet var dette på mange måter riktig. Etter
hvert som kapitalen konsentreres, auker
imidlertid fiskernes og småbrukernes avhengighet av monopolkapitalen. "Bygdefolkets frihet" er nå bare ei borgerlig
myte. Bygdefolket manipuleres like mye
som andre grupper av arbeidsfolk. Denne
manipuleringa foregår på to måter:
For det første bruker makthaverne statsapparat og byråkrati til å bestemme
driftsmåter i jordbruk og fiske. Skal en
småbruker bygge fjøs, bestemmer landbruksmyndighetene hvordan det skal bygges. Ellers får han ikke lån. Fiskerne
får lån til å kjøpe båt, men bare om
båten er av en viss størrelse og type.

I sammenheng med dette har Ottar Brox i
boka "Hva skjer i Nord-Norge?" pekt på
to heilt vesentlige forhold:
For det første at folket sjøl kjenner
sine egne problemer best. Ingen kjenner
bedre hvor skoen trykker enn den som har
skoen på.
Og for det annet at distriktutbygging
ikke er et teknisk spørsmål som eksperter kan løyse, men et politisk spørsmål
et spørsmål om makt for folket. Arbeidsfolk på landsbygda trenger ikke
først og fremst kunnskap for å kunne
løyse sine problemer, men makt over sin
egen produksjon - makt til å kunne styre
den økonomiske og politiske utviklinga.
Like vesentlig er det imidlertid - i tilknytning til dette - å peke på to andre
forhold:

For det annet tvinges bygdefolket gradvis
bort fra primærnæringene ved at de små
enheter systematisk gjøres ulønnsomme.
Småbruk og sjarker blir strukturrasjonalisert bort. myndighetenes "driftspla p
-legin"rtopemidl åpskynde denne utviklinga.

1) Distriktsutbygging er et spørsmål om
maktkamp - der småbrukere og fiskere tilkjemper seg makt over bygdesamfunnets utvikling. Bygdefolket kan ikke få makt av
yrkespolitikerne, men må ta makta sjøl.
Denne maktkampen kan derfor ikke foregå
i Stortinget, men blant folket sjøl. Den
må heller ikke primært ha som mål å få
valgt flest mulig representanter til
Stortinget, men må ta utgangspunkt i
småbrukernes og fiskernes interesser i
lokalsamfunnet. En slik interessekamp
skjer i form av aksjoner på grunnplanet,
ved at folk reiser konkrete krav og organiserer seg for å få dem gjennomført.

Småbrukernes og fiskernes formelle eiendomsrett til produksjonsmidla gjør at de
har vanskeligere for å innse og forstå
sin egen undertrykte stilling enn proletariatet i byene. men etter hvert som
strukturrasjonaliseringa og manipuleringa
tiltar, blir misnøyen på landsbygda større. Resultatet av dette kan bli en viss
resignasjon, men i en konfliktsituasjon
vil en slik misnøye lett kunne slå ut i
en sterk kampvilje.

Skolestreik er et eksempel på dette.
Skolen er ofte av stor betydning for
daglig liv og virksomhet på bygda. Likevel nedlegges folkeskolene i bygd etter
bygd, og elevene må enten reise i flere
timer hver dag for å gå på sentralskole,
eller de må bo på internat i skoletida
fordi vegforbindelsen til bygda er dårlig. En organisert skolestreik kan være
et effektivt kampmiddel i en slik situasjon. Den kan eventuelt utvides til
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skattestreik, og de pengene som dermed.
spares, kan brukes til å holde i gang
skolen i bygda.
Ei forutsetning for at dette skal kunne
skje er at det fins et skikkelig revolusjonært parti, som kan lede kampen i
riktig retning. Det er partiets oppgave
å lytte til arbeidsfolks krav, samle og

koordinere krava og mobilisere til kamp
for å få dem gjennomført. Bare et revolusjonært parti - med et klart teoretisk
grunnlag, i tenkinga til Marx, Lenin og
Mao - kan organisere og lede denne klassekampen. Det er vår oppgave - om vi vil
hindre ei avfolking av landsbygda - å
skape et slikt parti.

~~~~~~~~~~

lISIMMINali161~1~n~i~

"Faren fra det grønne eple" forts.
revolusjonær på hjemmebane. Kulturrevolusjonen kunne smitte, og hva så med
gratis Øst-Europa-turer? Internasjonalisme medfører dessuten solidarisk ansvar
'huff, nei, la oss ikke snakke om Israel - vi skal da ikke lage revolusjon
der?' Nye folk med lite teoretisk ballast kan lett falle i sånne fallgruber
og gamle travere med lite ballast også.
Eplet er altså en aktuell fare - 'la oss
ikke snakke om Israel', 'striden mellom
verdens kommunistiske partier blir ikke
forstått av småbrukere og fiskere'. I
sneversynt stolthet over vårt eget kanskje distriktspolitikken, der vi har
kommet ganske langt - lukker vi oss
kanskje inne noss sjøl, kaster internasjonalismen på båten og blir sneversynte små agrarkommunister. Så er det
bare å heise det grønne flagget til
topps og gå rakt ned.
For mange er gått den veien før oss.
Noen få års feberaktig hektisk liv på
kunstige stimuli, og så knust, det er

uten unntak historien om de tallrike
'nasjonalkommunistiske' bevegelser som
har oppstått,.og valgt å avskil= seg
fra den mektige stimulansen i det internasjonale proletariatets kamp.
Eplet må modnes, og høstes når det er
reint og rødt. Gjennom fri diskusjon
overbevise det overveldende flertallet
i SUF om nødvendigheten av å tillempe
marxismen-leninismen, gjøre hele organisasjonen til en skole i Mao Tsetungs tenkning der teori stadig forbindes med praksis og knyttes sammen
med det beste av det hjemlige (bl.a.
distriktspolitikken) er det eneste som
kan berge oss gjennom klassekampens
stormer på lang sikt. For 'Skal det
bli noen revolusjon, må det finnes et
revolusjonært parti. Uten et revolusjonært parti, uten et parti som bygger på den marxistisk-leninistiske
revolusjonære teori og er av marxistisk-leninistisk revolusjonær type, er
de+ umulig å lede arbeiderklassen og de
br le folkemassene i kampen- for å knuse
inprialismen og dens lakeier.'
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MAIOPPRØRET I FRANKRIKE
OG LÆRDOMMENE VI MÅ TREKKE.

1``

av Sverre Knutsen
Den opprørsbølgen som feide over Frankrike i mai i år er et fenomen som krever grundig analyse og klargjøring.
De underligste forklaringer og teorier
har blitt dikta i hop på bakgrunn av
disse hendingene. Alle gode samfunnsbevarende krefter har ridd sine kjepphester når det gjelder å spre tåke om hva
som skjedde i Frankrike, hva som lå bak
osv. Ikke minst revisjonistene i vårt
hjemlige NKP har hatt det travelt med
å polemisere mot "ekstremister", "rabulister", "maoister", "politiske eventyrere" osv. for å dekke over forræderiet til Moskva-klikken i Frankrikes
Kommunistiske Parti.(Jfr. lederartikkel av Reidar T.Larsen i Friheten nr.
27 samt intervju av sekretæren i det
franske revisjonistpartiet i samme nr.)
Reidar T.Larsen unnser seg her ikke engang for å bruke Lenin, fullstendig
tatt ut av sin sammenheng, for å skjule
revisjonistklikkens forræderi og politiske impotens.
Eksemplet Frankrike impliserer en rekke
viktige spørsmål av politisk/strategisk/ideologisk art, som trenger grundig
analyse: Var situasjonen. som oppsto i
Frankrike en revolusjonær situasjon?
Hvilken rolle spilte Frankrikes Kommunistiske Parti(revisjonistene)? Hva lærer eksemplet Frankrike oss om statens
funksjon? Hvilke generelle lærdommer
må vi som marxist-leninister trekke av
mai-opprøret? osv.osv.
1. Eksisterte det en revolusjonær
situasjon?
Dette spørsmålet er uhyre viktig og må
danne utgangspunktet for enhver analyse
av hendingene i Frankrike.
På spørsmålet: "Hvorfor gjennomførte ikke Frankrikes Kommunistiske Parti revolusjonen i mai-juni?", svarer partisekretæren Andre Vieuguet at "-Det forelå
ingen revolusjonær situasjon i Frankrike"!
Slik er imidlertid partisekretærens
svar nødt til å være, nettopp for å dekke over revisjonist-klikkens manglende
evne og ikke minst manglende vilje til

revolusjonær kamp. De faktiske forhold
sier nemlig noe annet om dette spørsmålet.
Hva er det så som er karakteristisk for
en revolusjonær situasjon? Når må vi
kunne konstatere at en slik situasjon
foreligger? Det er en rekke elementer
som her må tas i betraktning. Hovedmotsigelsen i et kapitalistisk samfunn går
mellom lønnsarbeid og kapital. Denne
motsigelsen ytrer seg i en mer eller
mindre skjerpa klassekamp, alt ettersom tilhøva er i det økonomiske liv.
Et grunnleggende kjennetekn ved denne
motsigelsen er kriser. I krisesituasjoner blir motsigelsen så tilspissa at
klassekampen ytrer seg i spontan massebevegelse mot kapitalmakta, slik at
monopolkapitalen gjennom sitt maktapparat, staten, er nødt til å gå til
åpen voldelig konfrontasjon mot massebevegelsen for å trygge kapitalens
diktatur. Statens klasse- og undertrykkelseskarakter viser seg sjølsagt i
perioder der klassekampen er mindre
skjerpa. Men når de breie lag av folket
reiser seg og omfatter størstedelen av
de klasser som er interessert i å knuse
monopolkapitalens makt, ligger forutsetningene til rette for den sosialistiske revolusjon.
Den nasjonale krisa var et faktum i
Frankrike i mai/juni-dagene. Med studentbevegelsen som utgangspunkt nådde
klassekampen et høydepunkt. Vi fikk med
tida en nærmest altomfattende streik,
voldsom bevegelse i studentmassene, og
bondemassene var i ferd med å smelte
sammen med massebevegelsen. Alle de
grupper som hadde objektiv interesse av
å knuse kapitalens makt var i bevegelse.
Samtidig opplevde vi at det kapitalistiske statsapparatet viste sitt sanne
ansikt. Opprørspolitiet blei satt inn
for brutalt å undertrykke streikende
og demonstrerende arbeidere og studenter. Etter at arbeiderne begynte å besette fabrikkene og såleis retta sin
kamp direkte mot kapitalen, samtidig
som arbeidernes og studentenes kamp blei
mer og mer militant, blei situasjonen
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FRANSK OPPRØRSPOLITI FYRER LØS PÅ STUDENTER OG ARBEIDERE.
så tilspissa at makthaverne satte inn
hæren for å slå ned massebevegelsen.
(f.eks. pansertropper som omringa Paris,
fallskjermtropper i Bordeaux osv.)
Motsigelsen var altså blitt så fiendtlig og klassekampen så voldsom at makthaverne var nødt til å sette inn det
statlige voldsapparatet for å trygge
kapitalens maktposisjoner. På bakgrunn
av dette kan det ikke karakteriseres
som annet en evneløshet, opportunisme
og sosialdemokratisk vrøvl å si at det
ikke eksisterte en revolusjonær situasjon.
2. Hvilken rolle spilte Frankrikes Kommunistiske Parti?
Det er på det reine at det forelå en
revolusjonær situasjon i Frankrike.
Derfor er det viktig å se litt nærmere
på hvilken rolle det franske revisjonistpartiet spilte i denne sammenhengen.
For det første var partiets første holdning til studentopprøret helt i tråd
med det reaksjonære Moskva-synet. men
etterhvert som bevegelsen utvikla seg
kom partiet slepende etter og inntok en
lunken holdning. Da store masser av arbeidere deltok solidarisk i studentenes
kamp, prøvde revisjonist-klikken alt for
å splitte kampenheten mellom studenter
og arbeidere. Det gikk til og med så
langt at CGT sendte ut et direktiv der
de "forbød" arbeiderne å delta i studentenes massemøter og demonstrasjoner.
Da den store streikebølgen bredte seg

blant arbeiderne og de begynte å okkupere fabrikkene, blei revisjonist-lederne fra seg av redsel. Resultatet blei
at de reduserte kampen til å gjelde
spørsmål av reint økonomisk art. Videre
deltok de i treparts-forhandlinger med
regjeringa og var lykkelige over å bli
kasta til noen bein. Da massebevegelsen
tross disse hindringene utvikla seg videre tok de samme lederne til å skjelle
ut studentene som "provokatører", "eventyrpolitikere", osv.
Det kommunistiske partis oppgave i revolusjonære som ikke-revolusjonære situasjoner, er å beherske det breie spekter av politisk taktikk og klarsyn som
den vietnskapelige sosialisme gir dem
mulighet til.. Partiets funksjon består
videre i å være avant-garde for arbeiderklassen ved å lede, utvikle og hjelpe fram massebevegelsen med sikte på
hovedstøtet mot kapitalen og det borgerlige statsmaskineri.
men Frankrikes Kommunistiske Parti er
ikke proletariatets parti. Det er tvert
i mot så gjennomsyra av opportunisme og
revisjonisme at det rett og slette spiller en kontrarevolusjonær rolle.
Folkets Dagblads kommentator karakteriserer det slik:
"Den franske revisjonistiske lederklikken har ... stilt seg på bevegelsens
motsatte side. De gjør alt de kan for å
bakvaske, angripe, provosere og forråde
massenes store revolusjonære kamp. De
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ting viste Pariskommunen med all ønskelig tydelighet, nemlig at "arbeiderklassen ikke simpelthen kan
ta over det eksisterende statsmaskineriet og bruke
det til sine egne formål.
Karl Marx - Friedrich Engels,
(Forord til Det Kommunistiske Manifest)

spiller en foraktelig rolle .som visergutter i monopolkapitalistenes tjenes(Peking Review nr.24)
3. Eksemplet Frankrike bekrefter Lenins
teori om statens funksjon.
Lenin har på grunnlag av glimrende marxistisk analyse vist oss hvilken rolle
staten spiller, som undertrykkelsesog voldsapparat i den herskende klassens hender. Et redskap til klasseundertrykkelse for å bevare den herskende
klasses maktposisjon.
I Frankrike blei sentrale deler av det
statlige undertrykkelsesapparat, som
hær og opprørspoliti, satt inn for å
knuse massebevegelsen av studenter, arbeidere og bønder. Igjen har vi med all
ønskelig klarhet fått demonstrert hvilken funksjon statsapparatet har, igjen
har vi fått klargjort målsettinga for
den sosialistiske revolusjon:
Arbeiderklassen, under ledelse av proletariatets parti, knuser det borgerlige
statsapparatet og oppretter sin egen
statsform; proletariatets diktatur.
I-denne forbindelse er det et interessa>t spørsmål som reiser seg: Var den
franske hæren en uslåelig faktor i daværende situasjon? Reidar T.Larsen sier
i ovennevnte artikkel at "betingelsen
for revolusjonær overtakelse ikke var
tilstede fordi det ikke var bevegelse
i soldatmassene".
En slik tankegang er så mekanisk og udialektisk at bare revisjonister av
Larsens type kan bringe slikt til torgs.
Saka er sjølsagt den at revisjonistklikken ikke gjorde noe for å utvikle
den spontane massebevegelsen, men tvert
i mot søkte å hindre den. Dersom revisjonistklikken hadde vært skikkelige
marxist-leninister og lært seg å spille
piano med 10 fingre, ville massebevegelsen spredd seg også til militærforlegningene.
Vi skal i denne sammenhengen vær klar
over at de Gaulle ikke gjorde bruk av
de ordinære styrkene, men henvendte seg
til de mest reaksjonære støttespillere
innenfor armeen, slike som f.eks. gamle
O.A.S.-generaler, som hadde kontroll
over panservåpenet og fallskjermtroppene.
Samtidig står det faktum tilbake at det
borgerlige statsapparat ikke lar seg
knuse uten væpna kamp. Dette fylte rev-

isjonistene med en slik skrekk at de
med alle midler hindra massebevegelsen
i å utvikle seg til et hovedoppgjør med
kapitalmakta.
Grunnleggende lærdommer marxist-leninister må trekke av mai-opprøret.
Når det gjelder hendingene i Frankrike
understreker kommentatoren i Folkets
Dagblad at "En ser hvordan det i denne
stormen pågår en bitter kamp mellom to
hovedstandpunkter, to veier og to linjer, som på den ene siden representeres
av Frankrikes revolusjonære marxistleninister og på den annen side av den
forræderske moderne revisjonistklikken
i Frankrikes Kommunistiske Parti."
Splittelsen i den internasjonale kommunistiske bevegelse er nødvendig. Sovjet-revisjonismen har nå blitt så utalelig at den bare er til hinder for folkenes revolusjonære kamp.(Jfr.Sovjets
militærhjelp til India og Indonesia,
store lån til fascist-diktaturet i
Brasil, magnesium-eksport til USA, osv.)
De partiene som i en eller annen form
fører ei slik linje må bekjempes. Samtidig veit vi at partiets rolle er
grunnleggende. Det er derfor en vesentlig oppgave å bygge opp marxistisk-leninistiske grupper og partier, som kan
bekjempe revisjonismen og virkelig lede
arbeidsfolks kamp mot kapitalismen.
De franske ML-grupperingene er inne i
en oppbyggingsfase. De var således ikke
i stand til å være det ledende redskap
som kunne føre massbevegelsen fram til
hovedstøtet mot kapitalen. Men de kjempa ærlig og redelig på den revolusjonære bevegelsens side, og kom såleis
styrka ut av kampen.
Frankrikes Marxist-Leninistiske Kommunistiske Parti og de andre franske, revolusjonære marxist-leninistene har store oppgaver foran seg, og revisjonismens fall er like uunngåelig som sosialismen.

Frankrike - et skudd for baugen for
borgerlig samfunnsvitenskap og opportunistisk ideologi.
Sosialdemokratiets funksjon har vært å
dempe klassekampen og bygge bru over
klassemotsigelsene, slik at monopol-
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Et parti som leder en stor revolusjonær bevegelsel
kan umulig vinne seier uten å beherske den revolusjonære teori, uten å være i besittelse av kunnskaper i historie, uten grundig forståelse av, den
praktiske bevegelsen.
Mao Tse-tung (1938)

kapitalen fritt skulle kunne utvikle
seg uten forstyrrende inngrep. Dette
har konkret gitt seg utslag i at lønnskonflikter, oftest ved at sosialdemokratiet har sittet i regjeringsposisjon,
har blitt løst ved voldgiftsavgjørelser.
Dette har ført at streikeretten nærmest
har blitt avskaffa, først og fremst i
vårt eget land. Videre har sosialdemokratiet byråkratisert og korporativisert
fagbevegelsen fullstendig med sikte på
å dempe lønnskampen, samtidig som alt
har blitt gjort for å spiltte lønnstakergruppene og spille dem ut mot hverandre.
Sosialdemokratiet har derfor vært en
viktig støttespiller for kapitalkreftene. Ikke minst i Norge er dette et
framtredende trekk. Samtidig har slutten av 50-åra og begynnelsen av 6o-åra
vært prega av høykonjunktur. Dette har
resultert i at en rekke borgerlige myter har blitt spredd; det har faktisk
gått så langt at slike myter har spredd
seg langt inn i sosialistiske rekker.
Den farligste av disse mytene har nå
blitt gjentatt til det kjedsommelige:

Klassekampen er død!
Ikke minst i borgerlig samfunnsvitenskap, som bl.a. er dominerende ved våre
universiteter har denne borgerlige løgnen vært dominerende. med utgangspunkt
i den relativt dempa klassekampen har
borgerlige positivister satt seg ned

POLITISK MILITÆRNEKTING
forts.
blir et avgjørende framstøt når det gjelder å skape ei revolusjonær arbeidsform
i Norge med basis i folket.. Derfor er
det viktig at en,på det nåværende stadium drøfter de teoretiske prinsipper
arbeidet bør drives etter. Vekta må
ikke legges på at hver enkelt tjenestepliktig soldat i Norge bør ordne opp
i sitt personlige forhold til NATO-forsvaret. Vi må vokte oss vel for å la
en eksistensialistisk holdning få dominere aksjonen. Det må være vesentlig
å erstatte denne individualorienterte
holdninga med en argumentasjon der hovedvekta legges på klassegrunnlaget, på
at nektinga er et proletarisk svar på
borgerstatens totalitære karakter. Borgerstaten rekvirerer proletariatet til'
" forsvar av Konge og Fedreland". Mot

med sine status og lagdelingsteorier og
fastslått: klassekampen er død. Slike
tenkemåter har vært særs framtredende
hos politiske kommentatorer og forståsegpåere. men plutselig kommer det en
dag da et vest-europeisk land kastes
inn i ei nasjonal krise, der klassekampen skjerpes voldsomt og vi opplever
en spontan massebevegelse som truer med
.feie borgersamfunnet på historiens
skraphaug.
Eksemplet Frankrike viser oss altså at
klassekampen slett ikke er død. Det
som tvert om står tilbake er det faktum at den borgerlige myten er død.
Dette faktum er det flere og flere som
forstår. Ikke minst den gunstige og
progressive utviklinga av bl.a. VestEuropas ungdom vitner om dette.
Videre; de feilaktige, borgerlige ideene som har sneket seg inn blant potensielle revolusjonære henger også nøye
sammen med den utviklinga jeg har skissert ovenfor. Jeg sikter her spesielt
til ideer om at arbeiderklassen i Europa er reaksjonær, den er bestukket av
imperialismen, arbeiderklassen som revolusjonær drivkraft er en saga blott,
den veltilfredse vest-europeiske(les
norske) arbeider osv.
Slike ideer spenner over et vidt spekter fra folk som Herbert marcuse, via
trotskister til "rebellerna" i Sverige.
At slike ideer er borgerlige og må ryddes ut, viser ikke minst Frankrike loss.
hvem? mot det samme proletariatet,
selvsagt. Det er dette vi skal nekte.
Vi skal vise NATO-trusselen mot også
den norske arbeiderklasse. I dag erklærer vi oss solidariske med den tredje verden, ofte som om vår egen revolusjonære kamp ikke eksisterte. Vi
kjører på at vår overbevisning er dyp
og ekte, og at vi for dens skyld ikke
kan gjøre NATO-tjeneste. Som om ikke
klassen og vårt ansvar som klassens revolusjonære avant-garde ikke er det vesentligste.
Fra å hevde politisk militærnekting som
en personlig reaksjon på en personlig
konflikt må vi også i rettssalene gå
over til å hevde den som et bevisst
svar på en klassekonflikt, en kamp
mellom arbeiderklassen og kapitalistklassen.
P 1

7

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

odd erik germundsson:

Formann Mao sier i et av sine dikt: "Bare helter kan kvele tigre og leoparder,
og ville bjørner skremmer aldri den modige".
Det vietnamesiske folket har i dag vist
den store sannheten i dette. med TET-.
offensiven, som ble innledet 30.januar
i år, ble et nytt kapittel i det vietnamesiske folkets krig mot de amerikanske angriperne åpnet.
TET-offensiven viste hele verden at folimperialistene nå har
kekrigen mot
steget opp på et nytt og utrolig høyt
stadium. Selve general-offensiven varte
bare knapt en uke, men i løpet av denne
uka reiste millioner av vietnamesere
seg, og forent med Frigjøringsfrontens
væpnete avdelinger gikk de til angrep på
alle de viktigste' støttepunktene til
amerikanerne og Saigon-regjeringen. I
ett eneste knyttneveslag feide folket
i landsbyer og byer ut forræderne og
deres administrative makt-organer og
innsatte revolusjonære maktorganer. I
Hue trengte FNL-soldater sammen med
byens borgere helt inn i hjertet av byen, der de erobret Citadelet og knuste
fullstendig marionett-armeens første
divisjon. I Saigon gjorde befolkninga
brått byen til et eneste kaos for amerikanerne. Folket i mange by-distrikter
tok til våpen og rår ned og arresterte
eller klubbet ned den lokale politistyrke. På busser og trikker eller i drosjer feide Frigjøringsfrontens styrker
rundt i byen og ødela marionettregjeringens og amerikanernes lokale administrasjon, ja selv den amerikanske ambassade kunne ikke unngå å bli okkupert
for et kortere tidsrom. USA-imperialistenes høyborg i Sør-Vietnam måtte befris
pr. helikopter!
Det er ingen tvil om at folkets angrep
under TET-offensiven kom fullstendig
overraskende på imperialistene. En amerikansk general i Saigon uttalte like
etter oppstanden i byen at selv om lokalbefolkningen godt.kjente til og forberedte seg på aksjon, var det ikke et
fnugg av lekkasje. Og Washington Post
sukket oppgitt: "Vi har den mektigste
militærmakt i verden.. Nå har vi blitt
slått ned og faktisk blitt beseiret av
en bitteliten nasjon." Det står klart
for all verden hvor kraften til å føre
krig ligger: ikke i bruken av historiens
mest moderne krigsmaskineri oo en halv
million umotiverte og tyggegummi-tyggende GI-soldater, men ved at et helt folk
fattige og rike, unge og gamle forener
seg i en felles kamp for sitt lands nasjonale uavhengighet og frihet.
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Uten en folkehær har folket ingenting:
Mao Tse-tung (1945)
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KHE SANN-basen til amerikanerne var lenge det eneste eksemplet president Johnson kunne berolige sine mest aggresive
elementer med da folkekrigen blusset på
det sterkeste. Angrepene mot basen startet fire dager før den generelle offensiven tok til, og tvang den skrekkelige
general Westmoreland til i all hast å
dumpe 10 000 flere soldater i kuleregnet. Til tross for noen av de høyeste
tapslister under hele krigen, har borgerpressa helt siden januar prenta inn
i oss at amerikanerne hadde klart å
gjeninnta den fulle kontrollen over hele området rundt basen. men sannheten
har likevel komtet fram: for kort tid
siden sendte den amerikanske overkommando ut et lakonisk kommunike der det het
at man nå hadde funnet det formålstjenlig å rømme basen: Bakgrunnen er nemlig
at helt siden januar har Frigjøringsfronten rettet kontinuerlige angrep
mot Khe Sanh, og tross de mest fortvilte forsøk fra amerikansk side har
det ikke lykkes dem å knuse Frontens
styrker. Og nå heter det fra amerikansk
hold at den endrete situasjonen har
gjort det nødvendig med mer mobile styrker, ikke bundet til noe spesielt terreng: Og det har imperialistene rett i.
Imperialistenes krig kommer i stadig
større grad til å bli ført fra helikopter, for på bakken har de hele folket
mot seg: Amerikanerne har måttet rømme
Khe Sanh med like liten ære som franskmennene i 1954 måtte oppgi Dien Bien
Phu.
Et annet trekk ved den nye situasjonen
i Sør-Vietnam er den demokratiske organisasjonen som ble opprettet under TEToffensiven. Vi kjenner ikke svært mange
detaljer om organisasjonen, men det er
åpenbart at den er en bredt sammensatt
gruppering som har til oppgave å administrere de frigjorte områdene. I organisasjonen er FNL den bærende kraften,
ettersom FNL er kjernekraften i den
kampen som føres med våpen mot imperialistene, men det har lykkes å trekke
praktisk talt alle grupper av folket
med i•oppbygginga av de frigjorte områdene, og det er de demokratiske lokalrådene som nå har gått sammen om å dan-

ne en landsomfattende organisasjon som
'kan koordinere oppbyggingsarbeidet. En
mer utførlig analyse avidette , og av
situasjonen i Vietnam i sin helhet vil
komme i neste nummer åv "For Vietnam"
til høsten.
Sett på bakgrunn av FNLs store seire i
det siste halve året, er nå USA i den
grad på defensiven både militært og når
det gjelder støtte blant verdens folk,
at president Johnson har sett seg nødt
til å gå til forhandlinger med NordVietnam i Paris for å prøve å gi verden
et falskt inntrykk av "fredsvilje". men
imperialistenes prapaganda omkring disse forhandlingene har ikke nådd langt
utover imperialistenes egne rekker. For
verdens folk står det ganske klart at
forhandlingsinitiativet til "vår tids
største morder 'og fredsvenn" ikke er
annet enn en erkjennelse av at når krigen ikke kan vinnes militært, må en prøve å vinne ved forhandlingsbordet. Og
det er vel også klart far alle at den
"begrensete bombingen" av Nord-Vietnam
er et stort falsum. mens det i et giA
tidsrom før forhandlingene ble sluppet
2 500 tonn bomber over hele Nord-Vietnam,
er det i det tilsvarende tidsrom etter
at forhandlingene tok til blitt sluppet
5 000 tonn bomtrer over hele landet, men
nå konsentrert mellom den 17.og den 19.
breddegrad. Johnson's fredsvilje taler
sjølsagt for seg.
Den amerikanske papirtiger har i dag
nådd det totale villdyrstadium. Febrilsk
prøver USA på alle måter å knuse det
vietnamesiske folket; ved massiv terror
på lokalplanet, ved intens bombing, ved
napalm-angrep, giftgass-spredning og
sjokk-angrep fra helikopter. Ho Chi
Minh har sagt: "Jo nærmere seieren vi
kommer, jo flere vanskeligheter blir
det. Fienden er som et villdyr trengt
opp i et hjørne og kommer til å kjempe
enda mer desperat. Derfor må'Idkr hær og
vårt folk styrke enheten og kjempe mer
utholdende, hardere og uten stans for å
., Det vietnamevinne enda større seire.'!
siske folket trenger således i dag i
enda større grad enn før, vår fulle og
militante støtte.
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NEI TIL NATO!
Verdens folk, foren dere og overvinn de amerikanske aggressorene og deres lakeier! Verdens
folk vær modige, kjemp uten frykt, tross vansker og marsjer fram i bølge på bølge. Da vil
hele verden tilhøre folket. Utysker av alle
slag vil bli tilintetgjort.
Mao Tse-tung (1964)

En av de viktigste betingelser for å gjøre vårt land sosialistisk er å få NATO ut
av Norge. En del av de spørsmål som reiser seg i denne forbindelse vil denne artikkelen søke å belyse. NATO ble stifta
- i 1949 for å demme opp for påstått kommunistisk ekspansjon i Europa.
Dette sies framleis å være en av de viktigste grunnene til opprettholdelse av
vårt NATO-medlemsskap. Dette er løgn. Så
lenge det blir opprettholdt status quo
her i landet eksisterer det ingen fare
fra øst, men den dagen vårt styresett begynner å vise virkelige sosialistiske
tendenser, i motsetning til DNA-"sosialisme", kan det komme for en dag at det
truer en fare både fra øst og vest, idet
verken USA eller Sovjet er interessert i
et slikt styresett i Norge.
Forholdet mellom USA- og Sovjet-imperialistene er jo nå blitt så varmt at det
tilogmed er snakk om utveksling av offiserer mellom forsvarshøyskoler i Moskva
og NATO-land. Alt snakket om den sovjetiske ekspansjonstrusselen er bare ei
frase som NATO-imperialistene og deres
medløpere kommer med for å dekke over
det faktum at NATO's viktigste formål
er:
1) Å undertrykke eventuelle tendenser i
retning av radikale endringer i samfunnsforholdene i medlemslanda, dvs. fremme
borgerskapets interesser. Som eksempel
'her kan nevnes kuppet i Hellas som
skjedde p.g.a. at USA følte sine interesser truet da sosialdemokraten Papandreou holdt på å vinne valget. Kuppet

foregikk etter en NATO-plan, og CIAagenten Papadoupolous ble innsatt som
statsminister. Et liknende kupp var nær
ved å skje i Italia i 1963. Slike ting
som Hellas-kuppet kommer til å skje i
Norge hvis USA eller deres medløpere
føler sine interesser truet. NATO's
støtte til Portugals undertrykkelseskriger i sine afrikanske kolonier er jo
også en kjent sak.
Sørge for å holde oppe et høyt rustningsnivå slik at våpenindustrien, som
er grunnsteinen i USA's økonomi, ikke
får avsetningsvansker. Den amerikanske
våpen- og annen industri øker stadig
sitt grep på Europas økonomi og i fortsetter det i samme tempo som nå, er det
ikke lenge før Europas økonomi er fullstendig i Wall Street's hender.
Tilsløre klassemotsetningene ved å
skape kunstige motsetninger som kan trekke folkets oppmerksomhet vekk fra klassekampen.
4) Skaffe USA og de andre imperialistene
moralsk og materiell støtte for sine aksjoner mot frigjøringsbevegelser i andre
deler av verden. F.eks. uttrykte NATO's
ministerrådsmøte i 1952 enstemmig sin
store beundring for den heltmodige kamp
som de franske tropper kjem p et for å
forsvare frihetens sak i Indo-Kina.
(Hallvard Lange var den gang norsk utsending). Vi har jo også nyere eksempler
som Vietnam. Fra mange hold i Norge
blir det hevdet at vi gjennom vårt med-
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Alle reaksjonære er papirtigre . I
sin framtoning er de reaksjonære
fryktinngytende, men i virkeligheten er de ikke så mektige. Sett
over lang sikt er det ikke de reaksjonære, men folket som er de
virkelig maktfulle.
Mao Tse-tung (1946)

lemsskap i NATO kan øve innflytelse på
stormaktenes politikk. Som et eksempel
på denne "innflytelse" kan nevnes at det
allierte reisekontor i Vest-Berlin ets
den instans som bestemmer om øst-tyske
borgere skal få lov til å reise til et
hvilket som helst NATO-land. I dette
kontoret er det bare USA, Frankrike og
England som bestemmer.
Det er bare ønsketenkning å tro at vi i
NATO noensinne kan gå imot stormaktenes
ønsker.
NATO-arbeid i Norge
Det norske storting har nettopp vedtatt
en langtidsplan for forsvaret som i
praksis binder oss til NATO for nye fem
år.
Det norske storting viser en fullstendig
forakt for folkevilja ved å nekte folkeavstemming. Dvs. at vi må arbeide for

STØTT
KAMPANJEN
NORGE
UT AV
NATO:

uttreden av NATO gjennom en utenomparlamentarisk folkebevegelse. En viktig forutsetning for for at anti-NATO-arbeidet
skal bære frukter er at vi forener oss
med alle ærlige framskrittsvennlige
krefter og skaper en virkelig massebevegelse med grunnlag i folket, uten et
slikt byråkrati som f.eks. i den såkalte Vietnambevegelsen i Norge. Det er av
den største viktighet at alle revolusjonære krefter i landet vårt arbeider
gjennom denne masseorganisasjonen for
på denne måten å bevisstgjøre folk om
NATO's rolle som borgerskapets redskap
i den internasjonale klassekampen.
På bakgrunn av ovenstående fakta må en
av parolene for vårt videre arbeid for
et fritt og uavhengig Norge bli
NATO UT AV NORGE
Odd Hansen. Gunnar Gjertsen.

OPPRETT
LOKALE
AKSJONSUTVALG!
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POLITISK EY1ILITÆRNEKTING
-fra individualistisk humanisme
til revolusjonær klassebevissthet.
Fra starten av har bevisste sosialister
ant et veldig revolusjonært potensial i
aksjon politisk militærnekting. Aksjonen har en naturlig subjektiv basis gjennom folks generelle motstand mot å kaste bort 12 måneder i militæret. Videre
er det en objektiv massebasis i og med
den almenne verneplikta. De objektive
og subjektive forutsetningene for oppbygginga av en revolusjonær masseaksjon
er til stede.
Det som på det nåværende stadium karakteriserer aksjonen er at den teoretiske
diskusjonen om aksjonens siktemål delvis står i stampe. La oss derfor summere resultatene fra aksjonen hittil og
prøve å dra noen konklusjoner som kan
tjene som prinsipper for det videre arbeidet.
Fire av deltakerne i aksjonen har fått
sakene sine for byretten, Ulltang har
dessuten hatt sin sak oppe for lagmannsretten. I disse sakene har opplegget
vært å gjøre det så vanskelig som mulig
for retten å avslå nektingsgrunnlaget.
Slik som det er blitt argumentert i
rettssalene har linja i praksis blitt
at en har forsøkt å få legalisert et
politisk nektingsgrunnlag. I Ulltangsaka hevdet filosofiprofessor Tranøy
at Ulltang nektet i pakt med det beste
i den europeiske humanistiske kultur.
I Lindgrens sak leverte psykolog Carl
Erik Grennes et sterkt innlegg som konkluderte med at tiltaltes overbevisning
var sterk nettopp fordi den var politisk
og konkret, og fordi tiltalte forsøkte
å handle konsekvent rasjonelt.
Med støtte i Nij rnbergdommene har forsvaret vært bygd på at det er grunnlag
for fritaking av militærtjeneste,
fordi tiltalte forsøker å handle i
overensstemmelse med sin overbevisning.
Nij rnbergdommene slår fast at soldatene
har plikt til å handle etter sin overbevisning. Og om opplegget vesentlig
ikke har gått ut på å få legalisert det

politiske nektningsgrunnlaget gjennom
rettsapparatet, så har det i alle fall
vært meningen å få det legalisert i folks bevissthet.
Dette opplegget legger vekt på den opinionsdannende virkning aksjonen har.
Ved at folk ser unge mennesker gå i
fengsel i protest mot utbytting i NATOregi, er det meningen et de skal vekkes.
Men aksjonen må ha et videre siktemål.
Hovedlinja for revolusjonær masseagitasjon må være å lede spontan sympati
til revolusjonær klassebevissthet. Derfor må agitasjonen vise at dommen over
de politiske militærnektere ikke er en
dom over enkeltindivider, men en dom
over de revolusjonære elementer i arbeiderklassen. Rettsapparatet må gjennom dommene avsløres som det redskap
det er for den herskende klasse i kampen mot de undertrykte. Det ideologiske
grunnlaget for aksjonen vil derved bli
vridd fra borgerlig individualistisk
humanisme, som går ut på at individet
skal handle i samsvar med sin overbevisning, til en demonstrasjon av rettsapparatets karakter som utbyttingsredskap.
Gjennom det nåværende opplegget kan vi
oppnå spontan sympati for bevegelsen
generelt (folk ser at vi mener dette
alvorlig) og vi kan muligens "vekke"
folk - det vil si formidle innsikt i
NATO's rolle som utbytterorganisasjon.
Dette er å skape de subjektive forutsetningene for ei revolusjonær masselinje, men dette er og blir bare forutsetningene. Aksjonen får revolusjonær
karakter først i det øyeblikk at denne
innsikten og denne sympatien går over
til å bli vilje til å knuse Het rettsapparatet som nå har makta over oss.
Videre ' er det en absolutt forutsetning
at denne viljen er massenes vilje, ikke
bare toppkadrene i aksjonens.
Kanskje aksjon politisk militærnekting
FORTSETTES PÅ SIDE 17
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VIKTIG DOKUMENT FRA BERGEN SUF
Resolusjonsforslag som ble enstemmig
vedtatt på medlemsmøte i Bergen SUF
tirsdag 7/5-68.
Bergen Sosialistiske Ungdomslag bygger i sitt arbeid på marxismen-leninismen, slik den er blitt viderutviklet for vår tid av Mao Tse-tung.
Vi erkjenner:
at det norske samfunnet i realiteten er et kapitalistisk diktatur,
at et tallmessig svakt borgerskap
utbytter arbeidsfolk i Norge,
at den besittende klassen i Norge
er alliert med det interrasjonale
borgerskapet og integrert i dette,
at det borgerlige norske statsapparatet har til sin disposisjon et
politi- og militærapparat som i
krisesituasjoner vil bli brukt mot
arbeiderne og andre revolusjonære,
e) at bare folket, ledet av arbeiderklassen med arbeiderklassens revolusjonære parti i spissen, i en revolusjonær situasjon er bevæpnet og
er villig til å bruke de maktmidler
som er nødvendige, vil det være i
stand til å styrte den besittende
klassen og det statlige undertrykkelsesapparat den har til rådighet.
VÅR FREMSTE OPPGAVE ER Å BYGGE OPP
ET STERKT, ENHETLIG MARXISTISK-LENINISTISK PARTI I NORGE.

Konkrete arbeidsoppgaver:
i) å skolere oss i marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tenkning, og
anvende denne på konkrete norske
samfunnsforhold,
å bekjempe USA-imperialismen,
å støtte frigjøringsbevegelsene
i Asia, Afrika og Latin-Amerika og
USA, og trekke flest mulig nordmenn
med i slik virksomhet,
å bekjempe NATO ug påvise alliansens imperialistiske karakter,
å delta i klassekampen i Norge
ved sammen med arbeidsfolk - å
kjempe for konkrete økonomiske og
sosiale krav,
å skape en uavhengig og demokratisk fagbevegelse med reell streike1121L2_

å bekjempe det borgerlige militærapparatet ved å delta i den politiske
militærnekteraksjonen,
å avsløre politivesenets klassekarakter ved lovlige, og dersom
situasjonen tilsier det, ulovlige
politiske aksjoner,
å avsløre det norske undervisningsvesenets politiske funksjon i et
kapitalistisk samfunn.
BEKJEMP USA-IMPERIALISMEN! STØTT FRIGJØRINGSBEVEGELSENE! STØTT FNL OG
DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN VIETNAM
(NORD-VIETNAM) PÅ DERES EGNE PREMISSER! AVSLØR DEN NORSKE KLASSESTATEN!
BEKJEMP KAPITALISMEN I NORGE!
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om DET REVOLUSJONÆRE
SKOLEARBEIDET
av morten falck
Viktigheten av skolearbeidet.
Skolearbeidet er viktig for oss av
flere grunner. For det første er det
en vikti g kontaktflate med unodomsmassene (den 9-årige skolen vil for
oss si en obligatorisk kontakt med
hele Norges ungdom - takk, o borgerstat!). Det er ikke noen tilfeldighet
at en stor del av SUFs medlemmer er
skoleungdommer - denne kategorien
ungdommer har vi kontakt med enten vi
vil eller ei.
For det annet gir skolen oss en kjærkommen anledning til å skaffe oss politisk. praksis, i og med sin oppbygging
som en forholdsvis enkel modell av
klassestaten - her mangler ikke engang
et formelt demokrati.
For det tredje gir skolearbeidet oss,
i og med den obligatoriske kontakt med
massene og skolens egen autoritære
oppbygging, en ypperlig anledning til
radikalisering av ungdomsmassene, og
til å kanalisere denne radikalisme inn
i et riktig spor i klassekampen.
Situasjonen.
Landsmøtet i oktober -67 foregikk midt
oppe i ståheien fra NGS' Peru-aksjon
og vår motaksjon, begivenheter som til
fulle avslørte NGS' sanne ansikt som
løpegutter for storfinansen. Ved årsskifet trådte departementets nye reglement for realskoler og gymnas i
kraft, under navnet "det perfekte
skoledemokrati". At dette "demokratiet" i praksis betydde en innsnevring
av elevenes rettigheter, viste Manglerud-saka i februar/mars.
Det viktigste som er skjedd fra sentralt hold hittil i denne landsmøteperioden hva skolearbeidet angår, er
den analyse av forholdene ved realskoler og gymnas som er skjedd, dels
gjennom artikler i Ungsosialisten,
dels gjennom bulletiner fra sentralstyret. Forhåpentlig vil disse analysene bringes videre i de forslag til
skoleprogram som skal foreligge til
høstens landsmøte. Her skal vi bare
kort repetere:

III. Systemet.
i) Skolens rolle i samfunnet er å
skape mennesker som passer den norske monopolkapitalens behov. For det
første ved å ha visse tekniske ferdigheter. For det annet ved å være
temmet og trimmet og veldresserte så
de finner samfunnets undertrykkelsesapparat demokratisk og naturlig og
"gudegitt" - derfor er skolen så autoritær, så streng og fascistisk.
Elevene er arbeidere - de skaper
sin egen arbeidskraft, og får ikke
engang lønn for sitt arbeid. Elevene
er utbyttet og undertrykt, og som
følge av dette er de misfornøyde, finner seg ikke til rette. Denne misnøye
og mangel på tilpasning er en følge
av systemet, og ikke all verdens skolepsykologer kan råde bot på den. men
dersom den ledes på riktig måte og i
riktig retning, vil den kunne bli en
mektig kraft i kampen for elevenes
interesser, som er en del av klassekampen.
NGS er byråkratisk oppbygd med
klassevalgte tillitsmenn som utgjør et
elevråd, som har lite formell og ingen
praktisk makt. Sentralstyret sitter
som en papirmølle på toppen og har
liten eller ingen kontakt nedover.
Organisasjonen har også selv vedtatt
lover som knebler den fullstendig i
politiske og livssynsmessige spørsmål.
NGS' funksjon er å oppøve og å inndoktrinere ungdommen i parlamentarismens velsignelsesrike liksom-verden.
Dessuten å være med på å samarbeide i
hjel elevenes krav - NGS' representanter har vært sammen med kirkedepartementet om å pønske ut "elevdemokratiet", og står bak "samarbeidsutvalgene" som for tiden lanseres på skolene rundt omkring - i praksis rein
gisselpolitikk. Man kan kanskje si at
NGS har spilt sosialdemokratiets skitne rolle innen skolen.
En tidligere NGS-formann har bebreidet
SUF at vi ikke "overtar" NGS, ved kupp
på landsmøtet. "Det er jo så lett."
Visst er det lett. men hvorfor skal
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SITAT FRA FORMANN MAO:
Studenterbevegelsen er en del av hele folkets bevegelse. Oppsvinget i studenterbevegelsen vil uunngåelig forårsake et oppsving for hele folkets bevegelse.
— Chiang Kai-spek-regjeringen er beleiret av
hele folket (30. mai 1947).
ET

vi overta NGS? Organisasjonen er et
lik og bør begraves, vil vi utrette
noe for norske skoleelever, kaster vi
ikke bort tiden på NGS, et formalistisk gummibein slengt til en sulten
hund.
Hva må gjøres?
Vi ser altså at elevene i praksis ikke
har noen makt til å få satt sine krav
igjennom. NGS oppsto ut fra elevenes
behov for en organisasjon som kunne
kjempe for deres interesser vis å vis
systemet, og som kunne sette makt bak
sine krav. En slik organisasjon ble
NGS aldri. Organisasjonen var faktisk
for lett å overta, storkapitalen fikk
for lett spill og kunne kvele ethvert
tilløp til interessekamp i fødselen.
Imidlerid vil skoleelevene uten enhver organisasjon være enda mer maktesløse enn nå. Det skoleelevene
trenger, er altså en organisasjon som
kan kjempe for deres interesser, og
som ikke er like lett å overta som
NGS - en virkelig interessekamporganisasjon, en fagforening for skoleelever.
Hvordan bør en slik organisasjon.
se ut?
Det er ikke vår oppgave her å gi en
detaljert plan for en slik interessekamporganisasjon for skoleelever. Detaljene vil gro fram etter hvert som
arbeidet skrider framover. Visse generelle grunntrekk kan vi imidlertid
skissere alt nå:
Organisasjonen bør bygge på individuelt medlemsskap for å engasjere
den enkelte elev i større grad enn
tilfelle har vært med NGS. Strukturen

for øvrig er det ennå for tidlig å si
noe om.
Oppslutningen om organisasjonen bør
skje på grunnlag av en kortfattet
programerklæring, et slags manifest.
Dette bør ta for seg elevenes stilling i klassesamfunnet, og påpeke at
skoleelever tilhører arbeiderklassen.
Det er viktig at manifestet ikke forfaller til rein "brødpolitikk", men
setter skolesystemet inn i sin rette
samfunnsmessige sammenheng, og knyter
båndene til resten av arbeiderklassen.
Viktig er det f.eks. at det påpeker at
arbeiderklassens frigjøring er forutsetninga for en fri skole. Som en følge av dette vil programmet også måtte
solidarisere seg med frigjøringsbevegelsene rundt om i verden som kjemper
den samme kampen mot imperialismen,
og gå mot NATO, som er imperialismens
og den internasjonale overklassenes
bolverk i Norge. Programerklæringens
formål er å sikre at organisasjonen
holder en progressiv politikk og stadig går framover på sin front i klassekampen, samtidig som den hoder kontakten med de andre frontavsnittene.
man skal ikke være redd for å formulere et program som vil føre til at
organisasjonen får "for liten" oppslutning. Om man blir få i begynnelsen, vil oppslutningen komme etter
hvert som organisasjonen gjennomfører
riktige aksjoner og elevene ser at
den arbeider for deres interesser. En
liten men god organisasjon er bedre
enn en stor og dårlig. Og nettopp ved
å stille kravene for medlemsskap litt
høyt politisk, vil man sikre at organisasjonen får en skolerende virkning.
Organisasjonen bør ha som oppgave FORTSETTES SIDE 45
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kamerat Mao Tse-tung, '1

til støtte for de affierika

For noen dager siden ble den amerikanske negerpresten, Martin Luther King
plutselig myrdet av de amerikanske imperialistene. Martin Luther King var
eksponent for ikke-vold. Likevel viste de amerikanske imperialistene ikke av
denne grunn noen overbærenhet med ham, men brukte kontrarevolusjonær
vold og drepte ham med kaldt blod. Dette ble en dyptgående lærdom for den
amerikanske negerbefolkningens masser. Det utløste ein ny storm i deres
kamp mot undertrykkelsen med voldsmidler, en storm raste i noe over hundre
byer i USA, en storm hvis make aldri tidligere hadde forekommet i dette landets
historie. Det viser at de over tjue millioner svarte amerikanerne utgjør en overordentlig mektig latent revolusjonær styrke.
Den storm som nå raser i de amerikanske negrenes kamp i USA er en
slående manifestasjon av den omfattende politiske og økonomiske krisen i hvis
harde favntak den amerikanske imperialismen nå befinner seg. Den retter et
følelig slag mot den amerikanske imperialismen som er hjemsøkt av vansker
både i sitt eget land og i utlandet.
De amerikanske negrenes kamp er ikke bare en kamp som den utbyttede og undertrykte svarte befolkningen kjemper for frihet og frigjøring, den er også et nytt
trompetstøt som kaller alle utbyttede og undertrykte mennesker i USA til kamp
mot monopolkapitalistklassens barbariske herredømme. Den er en mektig støtte
og oppmuntring for den kamp folket over hele verden fører mot den amerikanske
imperialismen og for den kamp som det vietnamesiske folk fører mot den
amerikanske imperialismen. På det kinesiske folkS vegne gir jeg med dette
uttrykk for besluttsom støtte til den rettferdige kamp som den svarte befolkningen
i USA fører.
Rasediskrimineringen i USA er et produkt av det kolonialistiske og imperialistiske systemet. Motsetningen mellom de svarte massene og de herskende
kretser i USA er en klassemotsetning. Bare ved å styrte den amerikanske
-11•0•11111111•~111111~11~,.._
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Erklæring av

mann i sentral komben for Kinas Kommunisfiske Parti
e negrenes kamp mot undertrykkelsen med voldsmidler
(16. api11968)

monopolkapitalistkiassens reaksjonære herredømme og tilintetgjøre det kolonialistiske og imperialistiske systemet kan den svarte befolkningen i USA vinne
fram til hel og full frigjøring. De svarte massene og det hvite arbeidende folkets
masser i USA har felles interesser og felles mål å kjempe for. Derfor blir det
et stadig økende antall av det hvite arbeidende folk og progressive mennesker
i USA som sympatiserer med og støtter de amerikanske negrenes kamp. Den
kamp som den svarte befolkningen i USA fører vil uunngåelig komme til å smelte
sammen med deri amerikanske arbeiderbevegelsen og til slutt gjøre ende på
den amerikanske monopolkapitalistklassens forbryterske herredømme.
I «Erklæring til støtte for de amerikanske negrene i deres rettferdige kamp
mot rasediskrimineringen fra den amerikanske imperialismen» sa jeg i 1953 at
«kolonialismens og imperialismens onde system oppsto og vokste med negerslaveriet og kjøp og salg av negrer, og det vil ganske visst gå til grenne med
den svarte befolkningens hele og fulle frigjøring». Jeg holder fremdeles fast ved
dette syn.
Verdensrevolusjonen har nå trådt inn i en stor ny æra. Den kamp som den
svarte befolkningen i USA fører mot den amerikanske imperialismen er et
ledd i den allmenne kampen som alle folk i verden fører mot den amerikanske
imperialismen, et ledd i vår tids verdensrevolusjon. Jeg oppfordrer arbeidernee
bøndene og de revolusjonære intellektuelle i alle land og alle folk som vil •
kjempe mot den amerikanske imperialismen til å gå til aksjon og yte sterk støtte
til den kamp som føres av den svarte befolkningen i USA! Folk over hele verden,
slutt dere enda fastere sammen og sett i verk en utholdende og kraftig offensiv
mot vår felles fiende, den amerikanske imperialismen og dens medskyldige!
Det kan med sikkerhet sies at det .fullstendige sammenbruddet for kolonialismen, imperialismen og alle utbyttingssystemer og den fullstendige frigjøring
av alle undertrykte folk og nasjoner ikke er fjern.
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LL.

LEVENDE FOSSILER I
NORSK SAMFUNNSLIV
Om kirken, et merkelig gammelt hus.
I samfunnet som i naturen finnes det levende fossiler, merkelige saker som, lik
urfisken latimeria, spreller mer eller
mindre levende rundt oss flere tidsepoker
etter at de egentlig skulle være døde,
Et av disse fossilene er den norske statskirke : ved siden av det AP-kontrollerte
LO, det sted der alle står, men ingen går.
Om kirken heter det at den er et gammelt
hus, står om enn veggene faller. Og dette
synes unektelig riktig nok. Overfladisk
sett kan det virke som om den norske
statskirken er et mirakuløst bevis på
guds eksistens.
Her står kirkene tomme, søndag etter søndag, tilsynlatende uten at noen bryr seg
med dem. Likevel trives de kirkelige organisasjoner utmerket, prestene trekker
fortsatt feite lønner, og nye kirkebygg
skyter opp som sopp, tilsynlatende uten
uten annen jordbunn å trekke
næring fra
enn den løse luft. Her må det vel dreie
seg om støtte fra høyere makter?
Det er klart at som dialektiske materialister kan vi ikke la et slikt tankekors,
tilsynlatende det beste av alle gudsbevis,
bli stående uten nærmere gransking. Vi må
ta for oss religionen i Norge og granske
dens forhistorie, nåtid og framtid, for
for å finne fram til dette levende fossillets samfunnsmessige naturhistorie.
Religionens oppgave: Fra tussmørket før
skapelsen.
Karl Marx har pekt på at religionens samfunnsmessige oppgave er å sammenfatte i
himmelen det som ikke kan forenes på jorda.
La oss f.eks. ta ta den før-kristne norrøne religionen, der Odin var guden som
ble dyrket av forskjellige slags krigere.
For vikingene, tvunget ut på uendelige
plyndringstokter av klassesamfunnets overbefolkning, og for krigerne til de forskjellige nessekongene som lå i endeløse,
blodige feider med hverandre, må tilværelsen ofte ha virket meningsløs ut fra
jordisk målestokk. Motsigelsen ble løst i
Odindyrkelsen: Guden gjorde onde'ordiske handlinger, hisset bror til menings-

løst drap av bror, men riktignok med de
edleste himmelske hensikter. Hele jorda
var Odins store treningsmark der'han
øvde opp soldatene til den store, avgjørende striden med fenrisulv og midgardsorm, den som bestemmer verdens framtid.
Falne i kamp ble venn og fiende lykkelig
opphøyd til Odins store kaserne: Valhall.
Jordas uløselige motsigelser var forent i
himmelen - krigerne hyllet volden som et
gode i seg sjøl. Unektelig en god religion for krigere.
Men med Norges samling til ett rike blir
denne religionen brått reaksjonær: Historien har ikke bruk for en ideologi som
rettferdiggjør at småkonger sitter på
hvert nes og herjer med hverandre.
Andre motsigelser skal enes: man trenger
en landsreligion. Og den århundregamle
Valhallreligionen faller - historisk sett
på et øyeblikk - for den første og beste
religionen som kommer rekende nede fra
Sør-Europa: Kristendommen.
3) Religionens oppgave: Kristendom og reaksjon eller opium for folket.
Kristendommens budskap til den norske arbeidsmann har alltid vært enkelt: Du får
det bra hinsides - om du er snill her.
Kristendommen forklarte føydaltidens bonde
at lidelsene var prøvelser foran den
evige salighet i himmelens rike. Kongen
og øvrigheta var innsatt av gud: Deres
figurer fikk overnaturlige proporsjoner,
og jordisk undertrykkelse et skjær av himmelsk moral. Lydighet avgjorde om man
skulle få evig salighet - eller evig pine
i helvete. Hva telte det vel da om man
sleit seg ut i livet på jorda?
Etter den industrielle revolusjon oppfordret den folk til gudelighet i stedet for
lønnskrav. Kristelige arbeiderorganisas'oner dukket opp som gribber over ferskt
lik over alt der den sosialistiske arbeiderbevegelsen viste seg. Så snart tranitterbevegelsen kom til Oslo i 1850-åra
gikk en ay byens prester rundt til rikfolka og skaffet penger til Enerhaugen
Arbeidersamfunn. Der kunne arbeiderne
tilbringe fritida, få billig bevertning
osv. - vel og merke om de holdt seg vekk

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

.. eksporterer Vestens slavereligion og støtter reaksjonære
regimer... "

fra det djevelens redskap, Marcus Th'ranes
arbeiderforeninger. Kristendommen løser
den jordiske motsetninga mellom undertrykker og undertrykt ved å få de undertrykte
til å vrenge øynene mot himmelen.
Har du en spiker gjennom foten kan du
røske den ut, eller du kan prøve å fjerne smerten med f.eks. Globoid. På samme
måten gir de geistlige arbeiderklassen
kristendom for at de ikke skal føle utbyttingas plager. men undertrykkelsen er
virkelig. Klassesamfunnet blir der likevel, og er like jævlig.
Marx har riktig påpekt at kristendom er
opium for folket . Den må sjølsagt bekjempes, som andre narkotika.
4) De kristelige organisasjoner - Guds
norske mafia.
Vi har sammenliknet kristendom med narkotika. Det er da rimelig å sammenlikne
de kristelige organisasjonene med mafiaen som bl.a. er en narkotikart1.
Mafiaen er et middel Sør-Italias godseiere bruker til å herske over landarbeiderne. Den er i stor grad infiltrert i
det korrupte statsapparatet, der mange
lever fett av folkets penger. Den norske
statskirken er et middel til å herske
over norske arbeidsfolk, den er statlig,
og tusener av profesjonelle kristne lever fett i statlige stillinger.

misjonærene med bibelen i den ene handa
og whisky-flaska i den andre. I dag er
whiskyen kanskje byttet ut med et bilde.
av John F. Kennedy, men formålet er det
samme: å eksporterqvestens slavereligion
og støtte reaksjonære regimer. Norges
Kina-misjon støtter Chiang Kai-shek. menighetsbladene skriver mye rart om USAs
bibelspredning i Vietnam, de gjør jo også "så mye annet bra der".
Nasjonalt støtter den kapitalen etter
fattig evne. På Sør- og Vestlandet, der
samfunnsforholdene er gammelmodige og
religionen sterk, får den ukristelige
arbeider ingen jobb, og småbyens opposisjonelle element blir frosset ut. I
storbyene der alle gjesper av kirken og
prestene sniker seg langs husveggene som
grå mus, er man mer diskret. Sognepresten
tar gamlehjemmet med på busstur og holder
foredrag om Berlinmurens redsler.
Som man ser befatter det himmelske broderskap seg med svært jordnære ting. Kirken
støtter kapitalen, ikke rart at kapitalen
støtter kirken. Det er altså intet mirakel
at kirkene gror opp som sopp etter regn.
De kristnes
som passer,
gjerne mang
lagt seg på

gud tar seg som kjent av de
på seg sjøl. Dette tror vi
en rund bløt norsk prest har
sinne.

5) Kristendommens framtid - finnes det et
liv etter døden?

Kristenfolkets parti sikrer kristendommens stilling i kapitalismens statlige
maktapparat. Ved å kline seg på Høyre
gir det et trygt og salgbart borgerlig
inntrykk. Kristenhetens tillit sikrer
det seg gjennom å drive beinhard kristelig lønnskamp : flere lønnede prester,
flere kristne programmedarbeidere i radio, flere betalte religionstimer.

Kristendommen er et tre med røtter i en
annen tid. Dets funksjon er at det ennå
kan skjule en del ormer og kryp fra dagens grelle lys. Men den stadig mer utbredte tekninsk-vitenskaplige utdannelsen,
oppløsinga av de statiske bygdesamfunnene
og tilspissinga av motsetningen generelt,
gjør dette stadig vanskeligere.

Internasjonalt støtter de imperialismen
gjennom misjonen. I gamle dager kom

Kirken den er et gammelt hus, veggene faller. Skolebarn reagerer sunt på religions-
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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.
Mao Tse -tung (1945)

undevisninga og bråker i timene. "moderne"
kristendom, sportsprester, ungdomsprester,
seksualprester og hva de nå heter alle
sammen er ikke et tekn på ungdom, men på
dekadanse.
Kirken er dødende. Den kan ennå se stor
og mektig ut, men den er gjennom råtten.
Sjølsagt kan den stå lenge ennå, som et
råttent tre står, for det samme gjelder
for den som for alt annet reaksjonært:0M
du ikke slår til det, så vil det ikke falle. men slaget vil komme en dag. Og hva
så?
Har kristendommen et liv etter døden? Den
ikke bare har et slikt liv, dens spøkelse
er tilmed alt blant oss.
Kjernen i kristendommen har alltid vært
troen på evigvarende idealer, som alt annet utledes fra. Særlig har dette vært
kjærkomment for reaksjonen. Tror man på
evigvarende idealer, finner man ikke sannheten ved å gå ut i samfunnet, men ved å
gå på skattejakt i sitt eget hode. Det
vesentlige blir ikke å skape revolusjon,
men å bevare samfunnet, skape reaksjon.
Rimelig nok vil borgerskapet bevare kristendommens kjerne også etter at den er død:
Man påstår at det finnes evigvarende "humanistiske" og "almenmenneskelig" idealer,
som man kan "bygge livet på uten gud".
Ironisk nok har kristendommen alt nå liv
etter døden i form at dette spøkelset:
Organiserte vantro.
"Humanister" av forskjellig slag hevder
fanatisk å ha funnet evige sannheter som
er "almenmenneskelige" og må spres utover
verden som et annet evangeligum. Men dette kristendommens spøkelse er dømt til å
forbli uten varig historisk betydning
for det er ikke bare teismen (gudeligheten), men selve den reaksjonære kjernen
av idealisme i religionen som er i ferd
med å gå til grunne.

B. MONARKIET
1) En smakfull forlovelse - og med
blomster.
Liberalerne, sosialdemokratene og deres
avleggere til venstre er mer enn lykkelige over kronprinsens forlovelse med
frk.Haraldsen enn noen andre.
Endelig fikk man en sak virkelig verd
en kamp! For i denne alment revolusjonære tida var det blitt reint flautt å
alltid være på parti med det bestående.
Tenk, kongen tar makta i sin egen hånd,
og gjør Sonja til kronprinsesse! Borgerlig adel i vårt demokratiske Norge!
Man kjemper altså drabelig for et virkelig rettferdig samfunn, republikken.
Trygve Lie eller Paal Berg kan bli president! (Men Paal Berg er jo død? Gjør
ingenting!) Var 1.mai idag hadde AUF
republikken i toget. Samtidig ser man
sjølsagt opp til kongen personlig, og
har dyp aktelse for kongehuset. Sjølsagt.
Hva med våre dagers pengeadel, klassen
av monopolkapitalister, og deres dagliun maktmisbruk? Er den glemt? Kanskje
ikke. Da Krustsjov tok makta i 1955
diskuterte Sovjet-avisene om ulven er
farlig for mennesker. Under lønnsoppgjøret selger Dagbladet og VG flere
tusen ekstra på kongelig bryllup. Tilfeldigheter?
Vår kamp skal stå om folkets livsviktige spørsmål; vi skal feie vekk folkets fiender og deres hjelpere som konger, prester og annet søppel og rask på
kjøpet. Bryllupet stempler vi med f,°_,
ord:•sløsinga aleine er forbrytersk,
ablegøyer og popularitetsjakt i samband
med "opphøyelsen" overlater vi til liberalerne. Bråket gir oss høve til en
fotnote om monarkiet - i vår avdeling
for levende fossiler.
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Monarkiet - narresmokk for småborjerskapet.
Hva er monarkiets funksjon i "dag hvilke djevelske krefter beveger dets
døde kropp i et skinnliv på konfektesker og fiskebollbokser?
I riktig gamle dager var kongen den mektige leder for føydaladelen, det kronede uttrykk for dens herredømme.
Nå er kongedømmet opium for småborgerskapet - det høyeste uttrykk for alle
dets håp og drømmer om en "fin" tilværelse. De høyvelbårne riddere av damebladenes forsider bringer milde tårer
fram hos borgerfrøkner av alle kjønn
og aldre. Harald har ektet en borgerlig
- det kunne vært meg... Sentimentalt
glir hånden over den slitte plysj-sofaen, man tørker støvet av Ibsens samle de. TV forteller at Harald har begynt
på Ibsen - samlet. Han er akkurat som
Tida omskaper ting til sin egen motsetning. Kongedømmet er forvandlet fra de
stores kronede hode til en trøst for de
små - de av dem som følte de aldri
strakk til fordi de ikke blei store
kapitalister. Noen tjener godt på å
proppe i andre falske verdier. Monarki
eller brennevin - folket betaler.
Kon g ehuset - reaksjon uten klær.
Borgerlig ideologi blir alltid dobbelt
så irrasjonell når man går fra det abstrakte til det konkrete - fra monarkiet til kongehuset.
Århundrets hærverk skjedde som kjent
på kongsgården Skaugum, Asker. 4 SUFere malte STØTT FNL og BEKJEMP USAIMPERIALISMEN på portstolpene til kong-

en. Man skulle tro at Skaugum var bombet - minst.
For kongen er hellig. Noen sier vi trenger ham som samlingsmerke i krisetid som under siste krig. Vi syns det er
et svakt argument at den forrige kongen
tilfeldigvis ikkevar nazist. med kongelig oppdragelse og miljø må det vel
kalles griseflaks.
Er det folket eller storkapitalen som
skal samles? Skal vi samle oss om Olav
tjukken om amerikanerne kommer? Det
lyder lite sannsynlig.
Andre mener at kongehuset er så lite
betydelig at det ikke er god tone å
pirke i det. Vi er ikke så fintfølende, vi ser det som et røykteppe som
skal skjule kongehusets reaksjonære
innstilling. Vi pirker så mye vi vil.
Vår nåværende kronprins f.eks., er aktiv deltaker i den norske ol-komiteen
som aktivt støttet Sør-Afrikas deltakelse i Mexico. Hans far Olav har nettopp vært i USA. På pressefotoene ser vi
ham smilende shake hands med massemorderen Johnson.
H.C. Andersen hadde rett: kongehuset
står fram som nakent og skamløst reaksjonært. Ingen tricks kan skjule
Johnsons judaskyss.
Seinere i høst skal Harald vel til Mexico, der vil han få høve til å hilse på
et hvitt såkalt "Rhodesisk" lag. La he.T1
det. Vi krever til gjengjeld retten til
å avsløre ham - uten "respekt".
Vi maler hvor vi vil - keiseren er jo
uten klær!
MUIntzer

NESTE GANG
KAN DET VÆRE
DEG DE TAR:
BØYEFONDET
p g 20 51 88
"VOLD MOT POLITIET"
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VENSTRESOSIALISME OG
"DET TREDJE STANDPUNKT"
en kritisk vurdering av SFs ideologi

I femtiåra og i begynnelsen av 60-åra ble
det opprettet flere såkalte venstresosialistiske partier i Vest-Europa. Det var
partier som inntok et "tredje standpunkt",
partier som verken var for øst eller
vest, og mot den militære opprustninga.
De var pasifistiske preget, og kjennetegnes
enn videre ved at de stort sett hadde engasjementet vendt mot utlandet, de fattige
og sultne i Afrika opptok dem mest.
'Vi kjenner vel igjen vårt moderparti når
dette er sagt. Vi vil med denne artikkelen prøve å trekke fram hva disse venstresosialistiske partier står for, og
SF i særdeleshet. Vi har derfor tatt for
oss boka "Hva SF mener", en bok som innholder SFs stiftelsesærklæring, programmer etc, for å granske det"tredje alternativ".
KRIG OG FRED.
På side 8 står følgende:"Krig som middel
internasjonal politikk må bli umuli
iggjort gjennom almen og total nedrustning."
Side 6: "Det har gang på gang vist seg
at konflikter ute i verden - konflikter
som relativt sett slett ikke er store kan true med å utløse den store verdensbrannen".
Hva betyr egentlig dette med almen og
total nedrustning. Betyr det f.eks. at
FNL bør ruste ned, legge ned våpnene bruke andre metoder som f.eks. "ikkevold", fordi krig er en slik "ulykke".
For det første er det ikke FNL eller
andre frigjøringsbevegelser som bestemmer om det skal slåss, det er imperialistene som skaper
krigen. Er
det ikke riktig av FNL å slå igjen?
for fred,
FNL kjemper jo en krig
"den som vil at det ikke lenger skal
finnes geværer han må gripe til
geværet"

Vi stiller oss solidarisk med de undertrykkte - med deres motvold, men
betyr det at vi er for krig? På ingen
måte! Kriger deler seg i to slag, rettferdige og urettferdige kriger, og de
rettferdige kriger skal kommunister ikke
bare støtte, men gå i spissen for. Og
nedrustning i sin almindelighet er det
bra? Er vi for at folkets Kina skal ruste ned og dermed legge landet sitt åpent
for imperialistisk aggresjon. Naturligvis er ikke sosialister det. Nettopp ved
at folket bevæpner seg seg kan man hindre
imperialistene i å gå til angrep, ved
at folket er i stand til 0 9 villig til å
slå hardt igjen, nettopp på den måten virker folket fredsskapende.
Det blir snakket om at en relativt liten
krig kan tenne den "store verdensbrannen".
Vietnam er et typisk eksempel. Krigen kan
teoretisk sett utvikle seg
til å bli
en storkonflikt. men det betyr ikke at
FNL skal slutte å kjempe: Vi må ikke tru
på den kjempebløffen at dette kan bety
menneskehetens utslettelse og dermed slutte å slåss, det ville jo bety at vi prisga oss kapitalistene - at verdens folk
kom til å leve i slaveri.
Vi må altså støtte rettferdige kriger,
kriger som vil avskaffe kriger. Og vi
må ikke tru på borgerskapets snakk om
"en verdenskonflikt til ulykke for alle
parter". Atombomba er en papirtiger.
Partihåndboka tar ikke noe klassestandpunkt. Den skjelner ikke mellom rett og
urett, mellom riktig og uriktig. Den ser
på kriger som en ulykke, som må bekjempes. På den måten stiller den seg på
kapitalens side ikke på folkets.
FN.
Kjærligheten til FN kommer klart til uttrykk i Partihåndboka.
Side 15:"Sosialistisk Folkeparti ser FN
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Av ASTOR LARSEN
PAL STCIGAN

«Det er opportunismen som er vår hovedfiende. Opportunismen
innen de øvre lagene av arbeiderbevegelsen er borgerlig sosialisme, ikke proletarisk sosialisme. Det har vist
seg i praksis at de av arbeiderklassens aktivister som
følger den opportunistiske retningen, forsvarer borgerskapet bedre enn borgerskapet - forsvarer seg selv.
Uten deres ledelse av arbeiderne kunne borgerskapet
ikke vedbli å sitte ved makten.»
V. I. Lenin

som et viktig redskap i arbeidet for å
bygge en fredelig verden.... Vi mener at
samliAtet mellom folkene best kan tuftes
på denne pakt:
Side 16:"Vi vil at Norge skal fri seg
fra alle militære forpliktelser bortsett
fra de som FN pålegger oss som ledd'i en
eventuell internasjonal polititjeneste."
(understreket av undertegn.)
SF skal altså støtte en ny imperialistisk Korea-krig med "politistyrker". Eller vi skal bidra til en ny Kongo-aksjon
for å "tufte samlivet mellom nasjonene på
FN-pakten". Er dette sosialisme? Nei: Når
handbokforfatterne roser det FN som alltid har vært et redskap for USA-imperialismen, gjør de seg bevisst eller ubevisst
til imperialist-lakeier sjøl.
Vi som er sosialister må utrydde enhver
illusjon om FNs "positive" betydning. Den
formen for verdensfred som FN ved sine
"politistyrker" vil trygge •er Pax Americana. Når har FN f.eks. støttet frigjøringsbevegelsene mot Pentagon? Aldri:
Derimot har FN tallrike ganger gått imperialistenes ærend mot verdens folk.
FN-politi er i høyeste grad klassepurk,
og støtter vi denne klassepurken slik
som SF anbefaler, kan FN snart overta
USA-styrkenes oppgave i Sørøst-Asia og
NATOs rolle i Europa.
FN er i dag en organisasjon som later
som den står over klassene, som den tenker på alles beste. Dette er naturligvis
en kjempebløff. FN er forsvarer av storkapitalen og overklassen, noe annet må
vi ikke innbille oss. Når SFs beskjedne
propagandaapperat benyttes til å kolportere FNs kjempebløff, er det derfor nødn)endig å rope et alvorlig varsko.
FREDSFORSKNING
Flere ganger i "handboka" går man sterkt
inn "for freds- og konfliktforskning".
BL.a. heter'det på side 29: "Freds- og
konfliktforskningen må utvides så vi kan
øke vår viten om fredsfremmende verdier
og Institusjoner."

Hva slags forskning er det handbokskribentene tenker på? Statlig understøttet
forskning som skal skjule imperialismens
sanne karakter? Tror forfatterne at det
finnes andre årsaker til kriger og konflikter enn de økonomiske, og hva skulle
slike "andre Iårsker"" være? Kongelige
ekteskap? Presidenters sjeleliv? Det må
være klart for enhver at slik tenkemåte
er uforenlig med marxist-leninismen, og
derfor er den bare et haleheng til det
borgerlige samfunn. For hvem tjener på at
man later som om kriger har idealistiske
og ikke materialistiske årsaker? I alle
fall ikke verdens proletarer. Vietnams
folk trenger ingen fredsforskning for å
skjønne årsakene til Vietnamkrigen. Men
derimot kunne det passe Johnson og Dow
Chemicals godt om en eller annen forsker
hevdet at det var matematisk bevist at
krigen skyldes forskjeller i europeisk og
asiatisk levesett, lynne etc.
Slik absurd galtungisme er intet sosialistisk parti tjent med. Derfor må vi avvise
partihandbokas fredsforskertrang.
Det eneste som kan hindre krig er den proletariske revolusjon og ikke forskningstiltak.
STATEN
"Hva SF mener" legger fram et syn på staten som det er grunn til at vi studerer
meget nøye. På side 18 heter det: "I en
lang rekke stater har storkapitalen i stadig større grad greidd å gjøre statsapparatet til et direkte redskap for seg."
Nei, tenk det: Her har man sannelig kommet
over et gullkorn, tror man, helt til man
oppdager forbeholdene. For det første sier forfatterne ingenting om at det i alle
kapitalistiske samfunn hersker et borgerlig diktatur. man nøyer seg med å slå fast
at det i en "lang rekke stater" etterhvert blir mer og mer slik. Det kan jo
enhver liberaler skrive under på, tenk
bare på Hellas, Spania, Portugal: En
slik påstand har ingenting med sosialisme å gjøre. Først når man slår fast den
vitenskaplige sannheten om borgerdikta-
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Min bestefar, som var tilhenger av
ikkevold, la seg på en jernbanelinje

Min onkel var ikkevoldelig løvetemmer

turet, oppfyller man en av forutsetningene for å være sosialist.
For det andre later man som om de vestlige "demokratier" opprinnlig var stater
hevet over klassene, men at en skjeiv utvikling har spilt ballen i hendene på
storkapitalen. Akk!
Ikke med et ord peker partihandboka på det
faktum at enhver stat har klassekarakter.
En klasse utøver sitt diktatur over en annen klasse. Dette er en objektiv lov. Ingen statsmakt står over klassene, og denne
loven må vi ha klart for oss - ellers når
vi aldri vårt mål.
På side 19 heter det: "Den første og vesentlige betingelse for overgang til sosialistisk planøkonomi, er overføringen av
de private finansieringsinstitusjonene til
offentlig eie."
Hva slags sosialisme er dette? "Offentlig
eie" er ingen garanti for sosialisme. Hadde vært så vel kunne de fleste land skilte
med sosialisme, og noen av de mest sosialistiske ville vært Hitler-Tyskland, Mussolini-Italia og Franco-Spania. Statskapitalisme har ingenting med sosialisme å
gjøre, og et statsmonopol er langt fra sosialistisk når det er den borgelige staten
som har monopolet.
I vårt land tjener staten borgerklassen
og ikke arbeiderklassen. Derfor er en
fetisjdyrking av den nåværende norske staten helt forkastelig.
"Alt i dag eksisterer statlige kooperative og kommunale eiendomsformer som kan
utvikles i sosialistisk lei og brukes av
folket til å lede det økonomiske livet."
Dette står på side 20.
Det skulle være interessant å få vite hva
slags eiendomsformer skribentene tenkte
på. Vinmonopolet? Samvirkelaget? Eller,
kanskje jernverket?

Min bror var bokser. Hans ikkevold
var legendarisk ...

Den slags uttalelser som den ovenfor siterte tjener bare til tåkelegging av det
faktum som allerede Karl Marx påpekte,
nemlig at det er nødvendig for proletariatet å knuse hele det borgerlige maktapparatet før man kan reise et nytt. Implisitt står det også mer i sitatet. Det
er nemlig et forsøk på å innbille folk
at fredlig overgang til sosialismen er
mulig. Troen på "snill kapitalisme" blomstrer mellom permene på partihandboka.
Så et riktig gullkorn: (s.21) "De demokratiske rettighetene i et borgerlig samfunn har også sin selvfølgelige plass i
et sosialistisk samfunn..." (understreket
av undertegn.)
Igjen presteres en voldsom tro på demokratiet i vårt og andre borgerlige samfunn.
Men hva innbærer den innstillinga som er
sitert her? Jo, at folkets fiender skal
nyte full frihet til sin anti-sosialistiske virksomhet i et sosialistisk land, at
fascister og kapitalistagenter skal få
drive sitt slette spill og til sjuende og
sist betyr det at den sosialistiske staten
med letthet kan omgjøres til et kapitalistisk samfunn. Friheten til konkurranse og
friheten til å utbytte og undertrykke proletariatet er jo noen av "de demokratiske
rettighetene" vi "nyter" godt av i et
borgerlig samfunn.
Konklusjonen på denne oversikten over
partihandbokas syn på staten må bli:

SF innbiller seg at det eksisterer
en stat over klassene.
SF tror på "snill kapitalisme".
3. SF skiller ikke mellom kapitalens
'diktatur over folket og folkets
diktatur over kapitalen.
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Min gudefar, misjonæren praktiserte selvfølgelig ikkevold .

Min fetter tilhørte en ikkevoldelig gruppe .. .

..

og her har De meg!

PARLAMENTARISMEN

AVSLUTNING

"SF bygger på flerpartisystem og parlamentarismen".

Noen kamerater vil kanskje hevde at vi
har trukket fram de verste eksemplene,
at det tross alt ikke er så ille osv.
Men faktum er at vi har gjengitt partiets
prinsipper slik de er presentert i "Hva
SF mener". De som tviler får lese sjøl.

Flere steder i partihandboka står det at
SFs mål er å omforme samfunnet til et sosialistisk samfunn. SF tror altså at man
ved et vedtak i Stortinget kan gjøre Norge til et sosialistisk land. SFs mål blir
altså å skape en bevegelse i Stortinget.
Men hva har Hellas lært oss? Det har lært
oss at hvis det skulle være en fare for
at sosialistiske (radikale) partier får
flertall i Stortinget , så slår reaksjonen til.
Stortinget har dessuten liten eller ingen
makt, makta ligger i hendene til storkapitalistene og tror man virkelig at de
vil gi fra seg makta uten kamp?
Hvis vi bare jobber med parlamentsarbeid,
så betyr det at vi prisgir landet vårt
til reaksjonen. For hvordan skal 150
stortingsmenn kunne stå imot en NATO-hær?
Den eneste måten å stå imot fascismen på,
er ved å reise en mektig bevegelse i folket, en bevegelse som blir ledet av et
sterkt, enhetlig marxistisk-leninistisk
parti. Alle sosialistiske revolusjoner er
nettopp blitt gjennomført ved at folket
har reist seg. Det finnes naturligvis ikke eksempler på at revolusjoner er blitt
gjennomført ved avstemninger.
Partiet må mestre alle former for kamp,
og raskt kunne erstatte en form for
kamp med en annen etter hvert som kampbetingelsene skifter. Det er naturligvis riktig å gjøre bruk av pårlamentarisk kamp og andre legale kampformer i
visse situasjoner. men hvis partiet henfaller til legalisme og parlamentarisk
idioti, og tror på parlamentarismen, da
gir man avkall på den sosialistiske revolusjon.

Andre vil hevde at riktignok er SFs teori så ille, men at praksisen tross alt
viser at partiet er bedre enn som så.
Mon det. Erfaringene fra siste lønnsoppgjør viser at SE ikke får gjort noen
ting. Og hva har Gustavsen og stortingsgruppa utretta på Tinget? Vi har ikke
sett ett skikkelig konkret resultat.
I tillegg til de eksemplene på borgerlig
og sosialreformistisk tankegang som vi
har pekt på, kommer at det i hele hardboka
ikke står et ord om partiets rolle, om
partiets oppgaver.
Et sosialistisk parti skal stille seg i
spissen for arbeiderklassen i klassekampen, og gjennom kampen heve massenes bevissthet. Noe slikt er ikke nevnt. Heller
ikke den ideologiske fostringa er nevnt av naturlige grunner. Klassekampen er ikke ofret et ord, heller ikke den sosialistiske revolusjon.
SF prøver å ta "et tredje standpunkt",
men et tredje eksisterer ikke, enten står
man på den ene sida i klassekampen, eller
så står man på den andre.
SFs ideologi er •venstresosialdemokratisk
ideologi, og denne ideologien må knuses
fordi sosialdemokratiet, enten det står
til høyre eller til venstre for Gerhardsen, tjener monopolkapitalen og imperialismen. Forstår vi ikke det, vil vi aldri
kunne få gjort noe for den norske arbeiderklassen eller for våre klassebrødre i andre
land.
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UTEN A KNUSE TROTSKISMEN
KAN VI IKKE VINNE SEIER:
av pål steigan

Innleiing
Stundom er det folk i bevegelsen som
hedrer Trotski og trotskismen. Slikt
kan vi ikke fare lett over; vi må ta
spørsmålet om trotskismen opp til debatt for å finne ut om trotskismen er
en sann revolusjonær ideologi eller ei.
Det er da naturlig å ta utgangspunkt
i personen Trotski og hans politikk for
seinere å ta sjølve trotskismen fram i
lyset.
TROTSKIS POLITISKE SLALOM
At Trotski sjøl fulgte ei mer vinglete
linje enn ei'skadskutt kråke skulle
følgende korte oversikt vise:
På det russiske sosialdemokratiske partiets (seinere kommunistpartiet) kongress i 1903 fraksjonerte han mot Lenin
og andre konsekvente revolusjonære og
danna et forbund med høyrekreftene.
Dette forbundet, mensjevikene, greidde
å fraksjonere ut bolsjevikene i tida
etter kongressen. Splittelsen gikk særlig på ytre hovedspørsmål: medlemsskap
i partiet, økonomismen og spontanitetsteorien. Trotski holdt på at partiet
ikke skulle være et kaderparti, men et
masseparti i den forstand at enhver
streikedeltaker, enhver demonstrant
skulle kunne rekne seg som medlem i
partiet. Det ville betydd at partiet
ville blitt en utsvevende masse uten
slagkraft. En stor mengde uskolerte medlemmer uten noen klar politisk linje
ville være en hemsko for partiet, en
klump daukjøtt. Videre gikk Trotski med
økonomistene som hevda at kampen mot
tsarismen var det revolusjonære borgerskapets oppgave, proletariatet skulle
bare beskjeftige seg med å bedre sine
økonomiske kår, drive brødpolitikk.
Bolsjevikene avviste denne holdninga
som reaksjonær. Forøvrig stod Trotski
på "spontanitetslinja" som gikk ut på
at partiet skulle avvente arbeiderklas-

sens spontane bevegelse, og så skulle
partiet henge seg på den. Ikke tale om
partiet som avant-garde og den kraften
som skulle drive revolusjonen framover.
Snarer betrakta Trotski et slikt syn
som "formyndersk". Alle disse feilene
ga seg utslag i Trotskis og de andre
mensjevikenes politikk. Sjøl om Trotski
ei kort tid kalte seg bolsjevik, sank
han umiddelbart ned i slik opportunisme
som spontanitets"teorien" da 1905-revolusjonen var et faktum. Såleis blei han
og de andre mensjevikene til stor skade
for arbeiderklassen med sin halehengspolitikk.
I reaksjonsåra som fulgte trakk han seg
tilbake fra aktiv politikk. I denne
harde tida var det de virkelige kommunister som Lenin og Stalin skilte seg
ut som de som gjorde det møysommelige
arbeidet med å bygge opp et bolsjevistisk parti, et parti som skulle føre det
russiske proletariatet fram til seier.
Da det revolusjonære oppsvinget tok til
etter reaksjonsåra var ikke Trotski sein
om å danne et nytt anti-leninistisk forbund som til fulle løp borgerskapets
ærend. Han var så fortsatt mensjevik
fram til revolusjonsåret 1917, da han
kort tid etter å ha advart det russiske folk mot "den bolsjevikiske"
sluttet seg til partiet. Trotski hadde
med andre ord stått totalt utafor oppbygginga av partiet og gikk først med
da det seilte i kraftig medvind. Derfor
har heller ikke Trotskis "teorier"
gjennomgått prøving i praksis, og de
er derfor heller ikke annet enn idealistiske spekulasjoner og vrøvl.
Under de første månedene av den store
proletariske revolusjonen stod Trotski
tilsynelatende på ei riktig linje. men
da spørsmålet om fredssiutninga med
Tyskland i Brest-Litovsk kom opp i 1918
gikk Trotski mot Lenins linje og kalte
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LENIN OG STALIN - ANFØRERNE I KAMPEN MOT TROTSKISMEN

den forræderi mot revolusjonen. Det ville være mye bedre å la reaksjonen valse
ned Sovjet-makta enn å akspetere fredsslutning. Et slikt hendelsesforløp ville
etter Trotskis mening vekke verdens proletarer i et voldsomt stormløp på kapitalismen. Sovjet-staten ville i sannhet
lidd "heltedøden" i meget ung alder om
Trotskis linje var blitt fulgt.
Trotski blir rost for oppbygginga av den
røde hær, som skjedde på rekordtid og ga
en mektig styrke. Faktum er imidlertid
et det Trotski her gjorde riktig var
etter sentralkomiteens direktiver, særlig Lenins og Stalins. Det tar jo noe av
glansen av helteglorien.
Etter de harde borgerkrigsåra måtte Sovjetstaten bygges opp ved egne krefter.
Lenin la da fram den store planen med
for ei kortere tid å la kapitalismen få
virke i begrensa omfang, NEP-politikken.
Partiet under ledelse av Lenin og Stalin
hadde dessuten den fulle forståelsen av
at man under krigskommunismens periode
d.e. borgerkrigen, hadde man rykket så
langt fram at det var fare for at banda
mellom proletariat og bønder skulle
briste. Det ville vært katastrofalt om
det hadde skjedd, for det ville ha gitt
kapitalismen og utenlandske agenter
fritt spillerom. Derfor måtte man foreta et midlertidig tilbaketog for å konsolidere rekkene for så igjen å rykke
fram. Trotski raste over en slik politikk og kalte Lenin "føreren for den reaksjonære klikken i partiet". Samtidig
lanserte han sin "teori" om "den perma-

nente revolusjon". Denne "teorien" gikk
ut på at revolusjonen ikke kunne seire
i Russland uten at den omtrent samtidig
seira i de fleste industrialiserte land.
Nå seira imidlertid ikke revolusjonen i
Vest-Europa, og konsekvensen av Trotskis
"teori" var at man måtte gi opp den sosialistiske politikken og gi lovsesjon
til utenlandsk kapital. "Venstre"-bråkmakeren viste sitt sanne høyreansikt..

TROTSKI MOT STALIN OG PARTIET
Sjøl om den trotskistiske fraksjonsvirksomheta på forslag fra Lenin var
blitt fordømt av partiet, fortsatte
Trotski sin partifiendtlige kampanje
også etter Lenins død. Han oppretta
såkalte "opposisjonsplattformer" som
den store massen av partimedlemmer og
kadre avviste en etter en. Stalin,som
partiets generalsekretær, blei naturlig
nok den som fortsatte Lenins kamp mot
trotskistene og for gjennomføringa av
NEP. Et viktig stridspunkt mellom 'de
to fløyene i partiet, representert ved
Stalin på den ene sida og Trotski på
den andre, var spørsmålet om bøndenes
rolle i revolusjonen.
Trotski skreiv at på grunn av industrialiseringa av jordbruket og omlegginga
til sosialistisk økonomi på landsbygda,
ville det uunngåelig komme til å bli ei
antagonistisk motsetning mellom proletariatet og hele bondemassen. Denne motsetninga ville i følge Trotski nødvendigvis gi seg utslag i blodige sammen-
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forskjellige motsigelser kan
bare løses med kvalitativt forskjellige
metoder. Motsetningen mellom proletariatet og borgerskapet f.eks. løses med den
sosialistiske revolusjons metode. Motsetningen mellom folkets brede lag og føydalsystemet løses ved hjelp av den demokratiske revolusjons metode. Motsetningen
mellom koloniene og imperialismen løses
med den nasjonalrevolusjonære krigs metode. Motsetningen mellom arbeiderklassen
og bondeklassen løses i det sosialistiske
samfunn med metoden å kollektivisere og
mekanisere landbruket.
Mao Tse-tung (1937)

støt mellom de store massene av arbeiderne og de store massene av bøndene.
Konklusjonen på dette resonnementet blei
at proletariatet måtte øve sitt diktatur ikke bare over borgerskapet, restene
av føydaladelen og storbøndene, men at
diktaturet også måtte øves over de store
bondemassene.
Stalin gikk hardt til felts mot denne
"teorien", og forklarte at Trotskis linje ville være et slag mot proletariatets
sikre forbundsfeller, et slag som borgerskapet og de reaksjonære i alle land
ønsket at kommunistpartiet skulle slå.
Det ville jo nemlig bety at banda mellom
arbeidere og bønder ville slites over
og gi plass for intervensjon og kontrarevolusjon. I stedet lanserte Stalin politikken med å forene seg med bondemassene mot storbøndene og borgerskapet.
Denne politikken gjorde at kollektiviseringa av det sovjetiske landbruket
kunne gjennomføres før man hadde antatt.
Trotski begynte så å kjøre opp seg sjøl
som den sanne leder av revolusjonen. Hans
angrep på Stalins og partiets korrekte
linje blei stadig krassere, og i denne
tida fulgte også andre opp hans kritikk.
De folka som nå kritiserte Stalin og
partiet fra "venstre" var durkdrevne
anti-bolsjeviker i det engelske adelskap m.m. Slike folk hylte med Trotski
om at Stalin hadde forrådt revolusjonen:
Alle Trotskis opposisjonsforsøk blei
tilbakevist av det overveldende flertall av partiets medlemmer og kadre
gang på gang. Han allierte seg med de
mest notoriske høyreelementer og prinsippløse karrierejegere, og dessuten
en lang rekke tidligere tsarsympatisører, for å gå til væpna kamp mot
Sovjet-makta. Gruppa forsøkte også,
men det ynkelige forsøket på kontra-

revolusjon blei slått ned i sin spede
begynnelse. Partiets medlemmer og kadre
krevde Trotski ekskludert. Sjøl da
fortsatte Trotski sitt undergravingsarbeid, og det er ingen tilfeldighet
at da han noen år etter at han blei
landsforvist kom til USA f blei han varmt
mottatt av borgerskapet der. Hans hatske angrep på Sovjet-Unionen, partiet
og Stalin blei lansert som Sannheten om
Sosialismen. På ny tjente Trotski kontrarevolusjonen.
TROTSKISMEN SOM "IDEOLOGI"
Vi har sett hvordan Trotski sjøl fulgte
ei så vinglete linje at det vel neppe
kan sies å finnes noen enhetlig trotskistisk ideologi. Når man likevel kan
snakke om trotskismen som en "isme" er
det fordi den utgjør en sum av "venstre"fraser som dekker over kapitulasjonisme
og kontrarevolusjon. På samme måte som
Trotski og trotskistene gjorde dette i
Sovjet-Unionen har trotskister over hele
verden gjort det. Ved å angripe den konsekvente marxismen leninismen og undergrave det bolsjevikiske partiet før og
etter revolusjonen i Russland gjorde
Trotski og trotskistene seg til løpegutter for kontrarevolusjonen. Dette er
et generelt trekk ved trotskismen. F.eks.
under Den kinesiske revolusjon led kommunistpartiet store tap på grunn av
trotskistenes motstand mot enhetsfronten av alle revolusjonære klasser mot
imperialismen. Ja, de propagerte tilmed
de reaksjonære frasene om at revolusjonen skulle tas i et skritt og ikke to.
(De to skrittene det var tale om var den
borgerlig-demokratiske revolusjon for
nasjonalt sjølstende og den sosialistiske revolusjonen som to atskilte stadier.) Med ei slik linje som trotskistene anbefalte ville det ikke blitt noen
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Derfor er trotskismen et giftig ugras i arbeiderbevegelsen - et ugras som . må lukes ut.

revolusjon i det hele tatt, fordi man
da ikke ville få bygd en mektig antiimperialistisk enhetsfront, noe som også
marxist-leninistene forsto, og kamerat
Mao Tse-tung klart har gjort greie for
(bl.a. i artikkelen "Om det nye demokrati") Tvert i mot ville trotskistenes
"revolusjon" bety overgivelse til imperialismen.
Utfra Trotskis Brest-litovsk-standpunkt
kom også trotskistene i Kina til at det
var utmerka at japanerne rykka inn i
landet! Begrunnelsen var at det ville
skape en revolusjonær situasjon i landet.
Fra vårt eget land kjenner vi til hvordan ledende trotskister i AUF før krigen gikk rett inn i NS: Antakelig utfra
samme resonnement som trotskistene i Kina
brukte. Eksemplene viser trotskistisk
kapitulasjonisme over hele verden, og
det skulle bevise min påstand om at det
er et generelt trekk ved trotskismen.
I våre dager er trotskismen en sekterisk
ideologi. Det finns ei lang rekke trotskistiske sekter som ikke kan enes innbyrdes, og ikke kan enes med noen andre .*
heller forøvrig. Stort annet har de ikke felles enn at de alle sammen kaller
seg trotskister, og sier at de er den
egentlige representant for "den fjerde
internasjonale" Jeg vil kort nevne litt
av det disse sektene står for, for at
leseren skal få et lite, om enn ufullstendig, innblikk i våre dagers trotskisme.
En kan si det i hovedsak eksisterer fire
"fjerdeinternasjonaler", for det første
den opprinnelige fjerde internasjonale,
for det andre den såkalte "revolusjonære
tendens", for det tredje en gruppe under
ledelse av en fyr som heter Posada, og
for det fjerde det internasjonale sekretæriat.
"Den revolusjonære tendens" under ledelse
av grekeren Pablo benekter den europeiske
og nordamerikanske arbeiderklassens re-

volusjonære potensial, og mener at det
beste europeiske revolusjonære kan gjøre
er å smugle våpen til den "tredje verden"
noe de sjøl praktiserer.
Posadasfolka har funnet ut at en viktig
del av det revolusjonære potensialet er
barnemassene verden over. Det gjelder
bare å få vekket dem... De baserer sitt
arbeid på å overta verdensherredømmet
etter atomkrigen, med den begrunnelsen
at en atomkrig vil knuse kapitalismens
struktur fullstendig, slik at Posadas
og hans like kan , komme fram med programmet sitt.
Det internasjonale sekretæriat ville
opprinnelig forene alle fraksjonene,
men er sjøl ute av stand til å forene
seg med noen. De er antagelig CIA-støtta.
Både Pablogruppa og det internasjonale
sekretæriat har små celler i Danmark,
hvor de har vist seg fullstendig impotente i praksis.
Flere av trotskistgruppene kvesser fjærpennene sine mot FNL, med samme begrunnelse som trotskistene i Kina gikk til
angrep på KKP. De fleste av trotskistgruppene slår også sine pjalter sammen
med kontrarevolusjonen i frontalangrep
på Folkets Kina og Formann mao. Til den
siste kategorien hørte Isaac Deutscher
som kalte formann Mao en "reaksjonær
stalinist".
KONKLUSJON.
Jeg mener å ha vist at trotskismen snarere er ideologiløshet enn ideologi,
snarere kontrarevolusjonær enn revolusjonær. Derfor er trotskismen et giftig
ugras i arbeiderbevegelsen - et ugras
som må lukes ut. Og dettte kan bare skje
ved aktiv ideologisk kamp og ved å vise
trotskismens udugelighet i praksis. Vi
må ikke tåle at trotskistiske strømninger brer seg i vår bevegelse og vi må
på det skarpeste ta avstand fra trotskistiske forsøk på å sverte store marxistiske-leninistiske revolusjonære som
Lenin, Stalin og Mao Tse-tung.
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"NKP - "DET RADIKALE
ALTERNATIV I NORGE"?
Reidar T. Larsen og kommunismen.

TRON ØLRIM

Noen lesere har kritisert oss fordi
UNGSOSIALISTEN hittil ikke har tatt
opp NKP og dets politikk til kritisk
vurdering. Vi mener denne kritikken er
riktig. I dette nummeret begynner derfor Tron grim en artikkel om NKPs politikk, som tar utgangspunkt i Reidar
T. Larsens tale på partilandsmøtet i
vår. Artikkelen er blitt så lang at vi
har måttet dele den, den avsluttes derfor i nr. 5 -68. Red.
1) Er NKP"annerledes"?
Gjenopplivinga av den bevisste marxistleninistiske strømninga i ungdommen
tvinger store grupper blant aktivistene
til å vurdere sin stilling på nytt.
Myten om "3. standpunkt" partiene som
var sånn i vinden for noen år siden,
har brått mistet all tiltrekningskraft.
Det viser Seg at det ikke finneS noe
samlende "3. alternativ", men et knippe
helt forskjellige strømninger som utfra
en tilfeldig, ytre likhet fant det opportunt å ville reklamere for seg sjøl
som en internasjonal tendens.
På nært hold avslører dette seg som en
historisk tilfeldighet, i steden ser
vi organisasjoner med forskjellig bakgrunn og forskjellige mål. Et sted rein
borgeligpasifisme (Nederland), et annet
sted en trotskistisk frontorganisasjon
(Belgia), noen er revisjonist"kommunister" på marsj mot høyre (Sverige, Danmark), noen andre venstresosialdemokrater som marsjerer mot venstre (Norge).
Det eneste som imidlertid kunne forene,
var negative, antisosialistiske ideer,
småborger-demokratiske illusjoner om

"avspenning", avsky for "stalinismen"
(dvs. proletariatets diktatur i sosialistlanda), avvising av revolusjonen
og den i bunn og grunn reaksjonære
drømmen om en middelvei mellom kapitalismen og kommunismen.
Vårens revolusjonære bølge viser at ungdommen ubønnhørlig gjennomskuer disse
illusjonene og kaster dem til side. "3standpunkt"partiene blei stående like
isolert fra massebevegelsene som revisjonist"kommunist"partiene. Norsk ungdom, som står i samme klassemessige stilling og er inne på samme vei, blir rimelig nok lite inspirert av et parti som
"står på parlamentarismens grunn", som
fullstendig mangler alvorlig arbeid i
massene og støttes av et blad som minner
om et mislykket Dagblad-supplement.
Mange ser følgelig etter andre alternativer. Noen kjenner og respekterer virkelige marxist-leninister i NKP. De gjør
ikke minst i fagbevegelsen skikkelig arbeid som plasserer dem et hestehode foran SF, og blir hata av AP for det. På
skolene har SUFere stått skulder ved
skulder med KU'ere - for noen marxistleninister er det der og. Man leser Friheten, som tross sin grunnleggende småborgerlighet har flere leselige, jordnære og virkelige revolusjonære artikler
enn Orientering. Kort sagt: I NKP er
marxist-leninistene ikke kasta ut. Kanskje er NKP et virkelig alternativ til forskjell fra Vest-Europas øvrige
"kommunist"partier?
si ja på et slikt begrenset grunnlag
ville være en alvorlig feil. Bedømmelsen

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

41

Reidar T. Larsen framstår - ikke
som marxist, men som en snuskete
liten liberaler!

av en organisasjon blir overflatisk og
ensidig om den bare tar hensyn til enkelte inntrykk, enkelte personer, enkelte sider ved dens praksis. En sann
marxistisk bedømmelse grunner seg på
helheten: en analyse av hele partiet,
dets linje og dets praksis. Viktigere
er her linja til de son har ledelsen
enn til revolusjonære i mindretall,
hele linja er viktigere enn deler av
den.
En sånn bedømmelse av NKP er ennå ikke
gjort. Ettersom det stadig blir klarere
at det er nødvendig, vil jeg her bidra
med en beskjeden begynnelse.
Utgangspunktet har jeg tatt i talen
Reidar T.Larsen (heretter RTL) holdt på
NKP's 12.landsmøte i vår. Dette har to
grunner. For det første er RTL NKP's ubestridte leder i de siste åra, hans
ideer har derfor spesiell interesse. For
det andre har talen klar programmatisk
karakter - noe som klart vises i tittelen: "Det radikale alternativ i Norge."
Er denne talen et revolusjonært og marxistisk dokument som gjør tittelen berettiget? Hva er RTLs stilling til revolusjonen, til opportunistene og de
revolusjonære? Svarene på dette, som vi
henter dem ut fra RTLs "alternativ"-tale,
gir et bra startgrunnlag i vurderinga
av NKP som virkelig "alternativ".

2)

Er Reidar T.Larsen marxist?

Lenin peker på at konkret analyse av
den konkrete virkelighet er "det sentrale i marxismen, dens levende sjel".
Vurderinga av en marxist eller en nær-

marxist må alltid ta utgangsounkt i analysemåten hans: konkret og marxistisk,
eller overflatisk og tilfeldig, som en
borger.
Tre eksempler avslører RTLs forhold til
den marxistiske analysemåten. For det
første hans bruk av prognoser. "Prognosene sier at vi vil ha 1 1 2 millioner
(biler) i 1980." (s.4)
"I løpet av de nærmeste 30 år rekner vi
med at 2 millioner mål av landets jordareal vil bli tilintetgjort!" (s.7 RTLs utheving)
"I 1964 var det 415 000 privatbiler i
Norge. Transportøkonomisk institutt har
prognoser som viser at tallet i 1970
vil være 767 000, og i 1980 1 455 000
privatbiler, altså en tredobling på 16
år! La oss se på de tilsvarende tall
for Oslo. I 1963 var det 110 000 biler,
om 20 år vil det være 450 000! Det er
en firedobling."
Viser denne bruken av forutsigelser at
RTL er en farlig kontrarevolusjonær?
Det kunne bare en sekterist påstå. Der
imot avslører det RTLs forhold'til dan
historiske materialismen. Marxist-leninistene veit at historien ikke utvikler
seg rettlinja, forutsibart i detalj, men
i omslag, langsomt og raskt, gjennom
framsteg og reaksjon, revolusjon og kontrarevolusjon. "Marxister er ikke spåmenn"(Lenin). Marxist-leninistene analyserer historien ut fra klassekampen,
og vurderer framtidas muligheter ut fra
forholdet mellom klassekreftene.
Mot dette synet står de borgerlige prognosemakerne, som lager statistikk over
utviklinga og bruker den til - å 'trekke
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Liberalismen er en ytringsform av opportunismen. Den står i motstrid med marxismen i selve sitt grunnlag. Liberalismen betyr passivitet, den hjelper objektivt fienden. Derfor
vil våre fiender fryde seg hvis liberalismen
bevares blant oss. Slik er liberalismens natur, og det bør ikke finnes noen plass for
den i de revolusjonæres rekker.
Mao Tse-tung.

beregnbare kurver inn i framtida. Disse
kurvene tar sjølsagt ikke hensyn til
muligheten for en revolusjonær omvelting, for flo og ebbe, framskritt og
reaksjon i klassekampen. -RTLs bruk av
borgerlige forutsielser viser oss derfor at han ikke har forstått kjernen i
marxistenes historieoppfatning, ikke
har tilvendt seg den dialektiske materialismen.
Videre et eksempel på hvordan han nærmer seg en sentral politisk problemstilling. I avsnittet "Situasjonen for
fiskerne" finner vi følgende:
Stortinget har for lang tid tilbake
vedtatt at den norske stat skal bringe sin støtte til u-landene opp i fattige 1% av vårt netto nasjonalprodukt.
Etter alle år kom
tetiltakene i fjor
før var det 0,23.
tar det ennå 76 å
1%. )

de offentlige støtopp i 0,24%.,(Året
Holdes denne farten
før man har nådd

En trenger altså i høy grad mer bevegelighet og mer bredde på dette feltet også.
Det bør derfor reises krav om at staten til enhver tid er forpliktet til
å kjøpe opp all den fiskeproduksjonen
som ikke blir avsatt på det vanlige
salgsmarked, og til å levereden til
befolkninga i de land hvor det hersker matmangel.(s.7 - RTLs utheving)
RTL ser altså en slags statlig veldedighet overfor fiskerne som et sentralt
virkemiddel. Han kjeder "u-hjelpsproblemet" og fiskeripolitikken sammen -

det er i og for seg talende nok - og
uttrykker seg i meningsløse fraser:
"--mer bevegelighet og mer bredde--."
Men dette er bare de mildeste tekn på
politisk sløvsinn som dette avsnittet
inneholder.
Etter knapt ett års kamp har SUF avslørt
"u-hjelpen" som imperialistisk svindel
for hele venstrebevegelsen. Ikke minst
reaksjonær framstår den åpent veldedige
"u-hjelp" som ikke engang sjøl gir skinnet av å være "utviklende": den permanente strømmen av mat"gaver" som tilmed ofte utkonkorrerer mottakerlandets
egen matproduksjon. (f.eks. USAs "gratis"hvete til India). Revolusjonen
holdes stangen, småbøndene ruineres og
gir borgerskapet grunn til å bli dypt
rørt over egen gavmildhet til de "matfattige" (RTLs uttrykk) land. "1-prosents"propagandaen har sjøl Borten måttet innrømme var latterlig og irrelevant.
Hele venstrefløyen ser dette - utenom
RTL. Ikke et stygt ord om "u-hjelpen"
fra hans munn. Tvert imot skriker han
på mer sammen med Unge Høyres Landsforbund, og han trykker fram mat-"gavene"
som eksempel verdig til etterfølgelse.
Ved å rope på "1- p rosent il synker han
under sjøl statsministerens nivå og
handler i selskap med de dummeste Dagblad-liberalere. RTL framstår - ikke
som marxist, men som en snuskete liten
liberaler!
Til slutt en sammenlikning av den plassen RTL bruker på forskjellige sentrale
innenrikspolitiske spørsmål i talen.
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kt,

Denne metoden er grov, men den vil nokså raskt gi et bilde av hva RTL ser som
vesentlige problemer, og hva som kan
skyves til side.
Talen er på ca 13 sider i Ungsosialisten-format, med to spalter på hver side. Av dette er omtrent 3 sider viet
jordbruk og fiske.
Dårligere plass blir det for "skoleproblemer" (1/3 spalte)"Skattespørsmålet"(1/2 spalte) "Boligpolitikken
(7 linjer) "sosialpolitikken" (1/4
spalte) "Fagligpolitikken"(1/2 spalte) som samlet ofres litt under en side. Grunnen er uten unntak at " Det er
interessante områder jeg av hensyn til
tida ikke kan komme skikkelig inn på.
Dette gjelder t.eks. skolepolitikken...
skattespørsmålet... boligpolitikken...
må (jeg) også la passere summarisk....
fagligpolitikken..." osv.
• Beklagelig. Til gjengjeld er tidsnøden'
mindre når det gjelder "avfallsproduksjonens problemer" og"reklamesvøpen"
som får nesten 1 1/2 side til sammen.
Her kan vi bl.a. i det sistnevnte avsnittet lese denne lange oppsamlinga
av reklameslagord:
"Den profittmotiverte produksjon sender ut utallige fortropper som rykker
fram som gallopperende hester eller
hvite tornadoer, eller som billedskjønne kvinner og menn som visker
deg sjokkerende i øret at du mister
venner hvis du ikke gjør noe bestemt
med din dårlige ånde - eller kanskje
du til og med-ikke mummer?
Det blir pøst ut enorme summer for
åt du skal velge det ene vidundervaskemidlet framfor det andre. Den
forvirrede forbrukeren blir drevet
til å sammenlikne bunker av tøy som
er like hvite, eller skjorter som er
gjort ulike ikke av vaskemidler, men

ved hjelp av enkel trykkteknikk, eller
hun må på død og liv ta "knuteprøven".
Alle husløse bør merke seg at dette får
nøyaktig dobbelt så mye plass som boligspørsmålet. Arbeiderklassens dagsaktuelle problemer, som kan være farlige
nok å gi seg inn på (de avslører nemlig
lett politiske svakheter og sjusk i analysen) lurer RTL.lett unna på under en
side. Til gjengjeld har han god tid til
å snakke om reklamen og forurensingene.
Disse problemene er sjølsagt viktige,
men i dagens kamp står de mer fram som
gode eksempler enn som grunnlag for sentrale, dagsaktuelle kampkrav. Til gjengjeld er de høyeste mote blant intellektualistiske kulturradikalere.
Nettopp her i programmet står dets miJst
typiske egenskaper avslørt: glatt, velpolert. RTL strever for å være "pop".
man spør uvilkårlig seg sjøl om hvilket
reklamebyrå som er konsultert. For oppsettinga har preg av reklamekonsulentens
tanker om folks interesser, ikke av
marxistens dyptpløyende analyse av hva
som er virkelig viktig.
En samlet vurdering av RTLs analysemåte
avslører ham altså ubønnhørlig som en
. fremmed for marxismen. Han avslører ingenting som tyder på den mest elementære kunnskap om den dialektiske materialisme, han sluker borgerlige ideer rått
og ukritisk, og prater folk etter kjeften i stedet for å legge fram en "konkret analyse av den konkrete virkelighet", koste hva det koste vil. NKPs formann står fram for oss som liberaler,
ikke som marxist.
- fortsettes (I neste nr. om holdninga til revolusjonen, opportunistene og de revolusjonære).
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Der hvor kosten ikke kommer til,
der vil som regel ikke støvet
forsvinne av seg selv.
Mao Tse-tung (1945)

programmatisk loftsrydding
På siste landsmøte i SUF blei det fatta
ei rekke viktige vedtak, som ga bud om
ei ny og revolusjonære linje. Borgerskapets ville angrep viser at vi utvikler
oss til å bli et tjenlig redskap i
klassekampen.
Men noen skikkelig programdebatt blei
det imidlertid ikke, dette p.g.a. dårlige framlegg, tidsnød og ikke minst
det forhold at organisasjonen hadde utvikla seg til et nytt og høgere politisk
nivå, som overskred intensjonene for
det programarbeid som var gjort.
SUF har utvikla seg til å bli en målbevisst revolusjonær organisasjon noe som har bidratt til både politisk
og organisatorisk framgang'. Ikke minst
det at SUF har utvikla en brukbar praksis med tida, noe som betyr et voldsomt
skille med vår pasifistiske og borgerlige fortid, har bidratt til at' norganisasjonen ligger milevidt framfor, det som
reint formelt er organisasjonens program. Et program s y m alle veit eksisterer, men som de fleste vil glømme. En
rask gjennomlesing av denne anakronismen
av et dokument viser nødvendigheten av
å gjøre opp med fortida, ikke bare praktisk, men også ideologisk.
For å ta det som ikke står der først:
Dette programmet sier ingenting om den
hjemlige klassekampen, og våre oppgaver
i denne. For det andre er ikke en så
viktig sak som ekte proletarisk internasjonalisme nevnt med et ord. Heller
ikke Sovjet-revisjonismens samarbeid
med USA-imperialismen er nevnt. Derimot er sentimentalt tåkepreik om borgerlig u-hjelp(les utbyttingshjelp) gitt
brei plass. Denne tankegangen fører rett

over i kravet om "fredskorps og gjensidig utveksling av ungdomsbrigader".
Videre fastslår programmet at "Konfliktsog fredsforskningen må utvides og få
langt større offentlige bevilgninger".
En ting er i alle fall sikkert: Slikt
borgerlig/positivistisk vrøvl som fredsforsking avviser vi.
Programmet anerkjenner FN-polititjeneste
som en nødvendighet. Vi i SUF husker imidlertid Kongo og Korea, for å nevne
noe. FN-troppene er imperialismens redskap.
Det breie lai av SUF's medlemmer gjennomskuer den borgerlige parlamentarismen som et redskap for det borgerlige
diktatur. Likeledes er det et fåtall av
oss som trur at sosialismen kan gjennomføres ved et vedtak i Stortinget. Formelt har vi imidlertid programfesta følgende: "SUF vil bygge sosialismen på det
norske flerpartisystem, basert på det
parlamentariske demokrati". Slike misfostre og anakronismer må lukes ut hurtigst mulig. Dette programmet må dit
det hører hjemme, nemlig på historias
skraphaug. Dette bør skje på høstens
landsmøte. Samtidig bør vi vedta en
skikkelig, revolusjonær politisk plattform. Det har for ei tid tilbake blitt
sendt ut et forslag til ei slik plattform, som summerer det ideologiske
grunnlaget, og våre viktigste oppgaver.
Dette programmet har kanskje sine svake
sider, men det bør danne ramma og retningslinjene for debatten og det kommende programmet. Dermed får vi håpe at
landsmøtet gir oss bud om et kampår under marxismen-leninismens røde banner:
s.k.
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fortsettelser
hovedavtalen
skolearbeidet
ved siden av selvfølgelig
kjempe
for elevenes interesser - å bevisstgjøre skoleelevene om deres egen
klassemessige stilling og styrke båndene til arbeiderklassen, samt å
drive velferdstiltak for elevene. Men
man bør passe på at den skjøtter alle
disse oppgavene og ikke innsnevrer
sitt virkefelt - organisasjonens progressivitet vil avta proporsjonalt
med en innsnevring i virkefeltet.
Hvilke virkemidler kan en slik organisasjon benytte seg av? Alle som er
tjenelige og gjennomførbare. Man må
ikke binde seg til bare å benytte de
aksepterte "virkemidler" - vennlige
henstillinger til skolens ledelse -.
Der det er nødvendig og mulig bør man
også benytte virkemidler som eleveller klassestreik, sit-down-aksjoner,
demonstrasjoner, veggaviser osv.
Flaggheising og slagordmaling i skolegården er også virkemidler som har
vært forsøkt med hell, men dette er
aksjonsformer som er temmelig avhengig av det private initiativ. Men
man må alltid analysere situasjonen
grundig på forhånd og foreta grundige forberedelser før man går til aksjon. Halsløse aksjoner kan gjøre ubegrenset skade dersom det ikke finnes grunnlag for dem.
VI. Det er viktig å pløye.
Det er opplagt at slike organisasjoner
som skissert ovenfor ikke må opprettes
der det ikke er grunnlag for det, men
bare der hvor det allerede er drevet
effektivt arbeid for elevenes interesser og elevene er blitt så bevisst om
sin egen stilling at man kan regne med
å kunne gjennomføre aksjoner, selv om.
dette bør skje ved en folkefront-taktikk. På noen skoler står kanskje elevene så sterkt allerede. På andre skoler vil en slik organisasjon og en effektiv elevinteressekamp foreløpig
være en utopi. På noen skoler er grunnen allerede pløyet på andre må den
kanskje til og med ryddes, så pløyes,
før man kan så. På slike skoler må arbeidet i tida som kommer rettes inn på
det langsiktige mål å legge grunnlaget
til rette for en slik otganisasjon.
For bare med en slik organisasjon kan
norske skoleelever sveises sammen til
en fast og enig kraft i kampen mot
Storkapitalens diktatur.

Orienterende og fortrolige meddelelser fra bedriftsledelsen om bedriftens økonomiske forhold og stilling
innenfor bransjen, samt om forhold som er av betydning for produksjonsvilkårene og avsetningsmulighetene.
Regnskapsmessige opplysninger gis i denne forbindelse skriftlig i samme omfang som normalt gis aksjonærene gjennom det på et selskaps årlige generalforsamling framlagte regnskap. Hvis medlemmene i
utvalget ber om det, skal det være anledning til å
komme tilbake til regnskapet i et senere utvalgsmøte.
Spørsmål som angår bedriftens virksomhet, større
endringer i produksjonsopplegg og metoder, kvalitetsspørsmål, produktutvikling samt planer om utvidelser

og innskrenkninger eller omlegninger som er av vesentlig betydning for de ansatte og deres arbeidsforhold.

Redegjørelser for bedriftens virksomhet og de planer som foreligger med hensyn til driften i den
nærmeste framtid.
Slike redegjørelser og drøftelser skal finne sted så
tidlig som mulig og så ofte at bedriftsutvalget mest
mulig holdes orientert om utviklingen på disse områder.
Utvalget skal arbeide for sunn og riktig rasjonali-

sering. Gjennom opplysningsarbeid skal det skape
forståelse for den store samfunnsmessige og bedriftsmessige betydning av dette.
Forslag og tiltak som tar sikte på å øke de ansattes
sikkerhet og helse samt forslag om å bedre verne- og
helsetiltakene innen Arbeidervernlovens ramme. Utvalget skal påse at lovens regler blir etterlevet av
alle parter når denne oppgave ikke ivaretas av andre

organer.
Sosiale velferdstiltak.
e) Spørsmål om yrkesopplæring for dem som er ansatt
i bedriften, herunder rettledning av nye ansatte.
Når bedriftsutvalget har avgitt uttalelse i en sak, skal
bedriftsledelsen behandle saken så snart som mulig og
gi utvalget underretning om bedriftens avgjørelse i første
utvalgsmøte etter at avgjørelse er truffet.
Når saker som er nevnt under bokstavene a) og b) i
denne paragraf blir tatt opp til behandling, skal opplysninger som blir gitt av bedriften holdes absolutt hemmelige i den utstrekning bedriftsledelsen krever det.

Som vi ser er denne "utvidelsen av de
ansattes medinnflytelse" ikke noe anne
enn et våpen mot de ansatte. Ved at
bedriftsledelsen på denne måten visker
tillitsmennene-fortrolige ting i øret,
gir de i realiteten munnkurv på dem og
hindrer dem dermed også i å gjøre mottrekk mot planer som er i strid med ar
beidernes interesser. Dette er altså
det "industrielle demokratiet" i praksis.
SUF må motarbeide klassesamarbeidet ti.
sosialdemokratene slik det kommer til
uttrykk bl.a. gjennom hovedavtalen.
Hvordan dette konkret skal gjøres veit
vi ennå lite om, men det beste ville
vel være å agitere for at vi skal gi
faen i hele avtalen, mobilisere arbeid:
folk til aksjoner mot arbeidskjøperne
- marsjere sosialdemokratenes piggtråd•
sperringer ned. Så får heller eksklusjonene komme. Det vil i hverfall bli
klart hvem som er fiender og hvem som
er venner. Alle vil klart og tydelig
at NAF og LO-toppene står på den
se
samme barrikaden.
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FAREN FRA DET GRØNNE EPLE

Om betydnings av det nasjonalistiske avvik.

Av TRON ØGRIM
1) Den "nasjonalrevolusjonære tendensen:
en historisk analogi.
Den interne diskusjon med parlamentarister og borgerlig-pasifister holder
nå på å ta slutt. En håndfull folk har
gjentatte ganger brukt Orienterings
spalter til å tale "på vegne av det
store flertallet i SUF", som det heter.
men ingen pralende fraser kan lengre
skjule at det eneste"store flertall"
de representerer, er en nokså inngifta gammel gjeng i Orienterings redaksjon. Gammelpasifistene er blitt sine
egne gjengangere, lenge før de formelt
er døde.
En m/ tendens gir et mer fruktbart
grunnlag for debatt: tendensen til å
kalle seg revolusjonær og samtidig
avvise internasjonalismen, den revolusjonære teorien. Finnes et slikt
borgerlig avvik hos oss, og åssen
skal vi se på det? Dette er ment som
en invitasjon til en sånn debatt. Jeg
håper på svar, særlig fra folk som føler seg rammet.
Begrepet "det grønne eplet" blei så
vidt jeg veit skapt i samband med klassekampen i T y rkia etter 1. verdenskrig.
De opplysningene jeg har om dette er
usikre og mangelfulle, og jeg håper
leserne kan rette eventuelle feil.Hovedtrekkene skal ha vært omtrent slik:
Sterkt påvirka av Oktoberrevolusjonens
eksempel oppsto en sterk revolusjonær
bevegelse i samband med Tyrkias nederl ag i krigen. I ledelsen sto en organiasjon som tok navnet "Tyrkias kommunis.-,iske parti",
Kjernen i "TKP"s ideologi var denne:
"Vi veit ikke om marxismen som teori
er holdbar. Det interesserer oss også
lindre, siden hovedsaken for oss er å
kape revolusjon i Tyrkia. Ettersom
Russland har skapt en aldeles praktfull revolusjon, tar vi kommunistnavnet, teorien er en annen historie".

Ledelsen i 3. Internasjonale ga dette
partiet økenavnet "det grønne eple" som hadde rot i det Ottomanske rikes
navn på seg sjøl: det gyldne eplet.
med dette
uttrykte den tids kommunister at de ikke så "TKP" som virkelige kommunister, men som tyrkiske
borgerlig-nasjonalister.
"TKP" dreiv gerilja på landsbygda og
oppretta bondesovjetter. Bevegelsen
kjempet heroisk i flere år, helt til
den blei fullstendig knust. Den skapte
ingen tradisjon, ingen spor som blei
opptatt i den seinere tyrkiske revolusjonære bevegelsen.
I epoken da imperialismen går under og
sosialismen oppstår vil noen problemstillinger stå
sentralt gjennom lang
tid. Det store revolusjonære oppsvinget
i Europa gjør spørsmålet like aktuelt
i dag som i 1920: åssen vurderer vi den
nasjonalrevolusjonære tendensen? Hvem
hadde rett: 3. Internasjonale eller
"det grønne eplet"?
2) To typer teori - og "det grønne eplets" feilgrep.
Spørsmålet om hva den revolusjonære
teorien egentlig er godt for, står sentralt i motsigelsen mellom nasjonalrevolusjonære og internasjonalister. Er
all teori like brukelig? Sjølsagt ikke.
Noen former for"teori" - som teoriene
(han har hatt flere) til franskmannen
Andre Gortz, har preg av idealisme og
leik med puslespill. Sosialismen sees
som en skatt i et låst skap, teorien
blir en"tryllenøkkel" som skal få
skapet til å springe opp. Gortzs
teoretisering består i at han sit,,er
på studiekammeret og grubler over
åssen "nøkkelen" kan se ut.
Gortz f.eks. på et
Således snakker
stadium i utviklinga si ("Reform eller
revolusjon"? se Zenit nr. 3 1967) om
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Vår teori er ikke et dogme, men
ei rettesnor til handling.
Karl Marx - Friedrich Engels

å utnytte en serie "meget strengt planlagte" reformer som blir satt i verk i
et"stadig raskere tempo". Samlet overskrider disse reformene "det kapitalistiske systems ramme" og skaper (!)
en revolusjonær situasjon. Ved at arbeiderklassen presser gjennom nøyaktig
de riktige reformene skal kapitalismen
som system altså få et slags sjokk,
"komme ut av balanse", og sosialismens
maktovertakelse kan skje.
Teoretikerens rolle ifølge Gortz blir
etter dette å finne fram til akkurat
de "lure" og riktige reformene, de riktige knottene å trykke på, og dessuten
lage (eller rettere: konstruere) et
slags kart over framtida i form av
"strenge planer" for reformer, og "takten" i dem. Teorien reduseres til en
bunke "lure ideer" som teoretikeren har
pønsket ut på studerkammerset og gledestrålende tilbyr arbeiderklassen. Prak-:
tikeren, som står midt i klassekampens
harde hverdag, vil uunngåelig måtte
gjennomskue det utilstrekkelige i slik
drivhus"teori". Dette gjør den ekstra
farlig: den kan lett skape mistro til
all teori, forakt for "teoretiske finurlerier".
Marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tenkning skiller seg fra slik teori ved å
være materialistisk : ha røtter i praksis, utvikle seg i samband med den og
for den. "Vår teori er ikke et dogme,
men en rettesnor til handling"(Marx og
Engels). "Marxister er ikke spåmenn" sa

Lenin, og trakk et klart skille mellom
vitenskapelige sosialister og folk som,
lik Gortz, konstruerer private skattekart over framtida.
Dens lukt av jord, ikke av pulterkammer,
kommer av at dens skapere har vært store
praktikere. Marx ledet den første internasjonale sammenslutning av sosialistiske arbeiderpartier: 1. Internasjonale.
Lenin sto i spissen for Oktoberrevolusjonen, det første provet på at kapitalismen kan beseires og sosialismen skapes.
Formann Mao leder den kinesiske revolusjon, som har pågått uavbrutt i snart et
halvt århundre. Den omfatter 1/4 av menneskeheten og er den størtte revolusjonære omvelting verdenshistorien kjenner.
Samtidig er den prøvet og herdet i kamp.
Marx og Engels begrov anarkismen og annen utopisk sosialisme. Lenin og Stalin
fordømte sosialdemokratiets kapitulasjon
for kapitalen, og tilbakeviste trotskistiske og bucharinistiske feil i forholdet til den sosialistiske oppbygginga,
ikke minst i jordbruket. Formann Mao har
brennmerket de moderne revisjonistenes
knefall for imperialismen og deres eget
borgerskap.
Den revolusjonære sosialistiske teorien
representerer et veldig fond av erfaring
fra 100 års klassekamper, sammenfattet
til vitenskapelige lover, omhyggelig
prøvd på praksis. Den avviser alle lettvintheter. "Hi3torien viser at reformer
ikke skaper sc
- men kapitalismen kan knekt s om folkemassene utnyt-
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Arbeidet med sikte på å få et fast grep på den ideologiske fostringa er nøkkelleddet når det gjelder
å få sveiset hele vårt parti sammen til partiets
veldige politiske kamp. Løser ikke partiet denne
oppgaven vil det heller ikke kunne løse noen av sine
politiske oppgaver.
Mao Tse-tung

(194)

ter dens svakhet under krisen, står sammensveiset og slår til. Men grunnlaget
kan vi bare legge gjennom seigt, tålmodig arbeid - det fins ingen "tryllenøkkel", ingen lettvint løsning".
Mot teori i form av mugg på en enkelt
intellektuells hjerne, teori som formes i millionmassenes kamp. Mot teori
som dør med den enkelte, teori som lever og utvikles. Til dem som sier Marx
er død for 100 år sida, er svaret derfor: Lenin døde i 1924, og Formann Mao
er ved utmerket helse.
Det grønne eplet tok feil. Å avvise den
revolusjonære teorien er å avskjære seg
fra erfaringene fra klassekampen. Det er
å forlange retten til ikke å lære av
historien: begynne på nytt i steinalderen og gjøre alle feil sjøl. Det er ikke
nok å kalle seg revolusjonær om en ikke kjenner marx's Lenins og Formann
Pao's teorier. Å avvise Formann Mao's
tenkning i dag er toppen av all dumhet:
Godta teori skapt forandre historiske
forhold, fornekte teori som lever.
"Et parti som leder en stor revolusjonær bevegelse, kan umulig vinne seier
uten å beherske den revolusjonære teori,
uten å være i besittelse av kunnskaper
i historie, uten grundig forståelse av
den praktiske bevegelse"(Mao Tse-tung).
Det grønne eplets nederlag var ikke tilfeldig, 3.Internasjonalen hadde rett.
Denne erkjennelsen må forme vårt syn på
den "nasjonalrevolusjonære" tendensen.
3) Eplet i aksjon - og framtida.
Krisen har fått den revolusjonære bevegelsen i Europa på frammarsj igjen. På
tross av
reformistene har sunget
vuggeviser for det i over 20 - år begynner
det mektige europeiske proletariatet å
åpne øynene og prøve musklene. Hvor blei
lønnspålegget av etter prisstigningene,
åssen skal det gå med jobben, sånn som
arbeidsløsheten øker? Borgerskapet tolker det hele på sin måte, og sier ungdommen mister all sans for moral og
sømmelig framferd på grunn av overfloden.

Plutselig en dag står de franske studentene på gatene. Generalstreiken brer seg
som en grasbrann og lammer samfunnet:
Frankrike er i en revolusjonær situasjon.
Det sosialdemokratiske "kommunist"-partiet er forvist til en krok, der det
mumler 'ordnung muss sein' med seg sjøl,
de såkalte 3.standpunktfolka som står
fast på 'flerpartisystem og parlamentarisme' (Se SF-hanboka) har gjemt seg i
kulissene, der de piper av redsel. Massene har reist seg og står oppreist,
- men de står uten organisasjon, uten et
revolusjonært parti, uten revolusjonær
teori.
Hva skal man så gjøre? Man diskuterer,
man aksjonerer, alle er revolusjonære.
Ingen planlegger, samordner. Og revolusjonen utvikler seg som en anarko-syndikalists ønskedrøm: arbeiderklassen
tar over produksjonsmidlene og generalstreiker og generalstreiker. Ingen samler seg til storm for å knuse staten og
opprette proletariatets diktatur, tropper trekkes sammen rundt Paris. Plutselig våkner anarko-syndikalisten og
ser at generalen sitter ved sengekanten.
De franske massenes praktfulle bevegelse
er satt midlertidig tilbake. Det har
vist seg utilstrekkelig å være revolusjonær 'i seg sjøl': nå må man organisere seg, skolere seg, og komme igjen.
Den franske utviklinga lærer oss hvor
betydningsfull denne faren fra det grønne eplet virkelig kan bli. Plutselig
en dag står vi foran et revolusjonært
oppsving: uten at et menneske er skolert, uten noen utbygd, disiplinert organisasjon som kan gå i bredden for
massebevegelsen.
Det er rimelig om man blir grønt eple.
For det første er det makelig: jeg 'avviser parlamentarismen' og snakker høytidelig om at 'vi må skape bevegelse i
massene', skal jeg så også behøve å slite med å tilegne meg revolusjonær teori,
som kanskje tilmed sårer min borgerlige
fintfølelse? For det andre er det god
opportunisme: La oss ikke snakke om utlandet, kamerater, det er nok å være
fortsettes side 13.
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VARDØ KP - ET BROHODE FOR IMPERIALISMEN.
For første gang på flere år hadde de sosialistiske partia (SF - NKP) sjansen til å få både
1.mai-taleren og ungdomsappelanten i Vardø.
Ved valget av disse var for en gangs skyld APene i mindretall.
Det var meininga at herr Birger Olsen, Havøysund skulle være l.mai-taler, men fra AP-hold
blei det opplyst at han dessverre ikke kunne
møte opp, da noe var kommet i veien.
hadde bestemt seg for å støtte
Vardø KP
APs forslag på LO-kasserer Andersen.
Vardø SF - SUF hadde kontaktet stortingsmann
Asbjørn Holm, og han hadde sagt seg villig til
å ho.._de 1.mai-talen i Vardø. Vi foreslo h=
Holm, men KP med herr Georg Ovesen i spissen
(medlem av KUs interimsstyre) fant etter grup•
a: . ø , : e at de ville stemme for utsettelse av
både av 1.mai-taler og av ungdomsappelant.
vente med å velge disse inntil AP-ene
D.e
bJ.2:, fulltallig slik at disse kunne få begge
talerne. De ville ikke dele talerne slik at
SF som kunne skaffe 1.mai-taler fikk denne,
mens KP fikk ungdomsappelanten. Denne fordelinga blei ikke diskutert mellom gruppene, men
den lå så klart opp i dagen at ingen diskusjon
skulle trenges.
Vardø KPs opptreden i denne saka minner meg om
et kjent sitat: "De liberale betrakter marxismens prinsipper som abstrakte dogmer. De er
for marxismen, men har ikke til hensikt å sette den ut i livet, eller å sette den ut i livet konsekvent og fullt ut, de vil ikke bytte
ut sin liberalisme med marxismen. De holder
begge i beredskap - både marxismen og liberalismen - i ord er de marxister, men i handling er de liberale. Marxismen er for andre,
og liberalismen er for dem selv. De har begge
i samme posen, den ene bruker de til ett og
den andre til et annet. Slik er tankegangen
hos en del folk."
Mao Tse-tung.
Villfred Bjørnes
sekretær i Vardø SUF.

Resolusjon fra MOSS SUL.

På bakgrunn av en nøye gjennomgåelse av Ungsosialisten nr. 1 1967 og nr. 1. og nr. 2 1968
har styret i Moss SUL fattet dette vedtaket:
kriVi finner grunn til på det sterkeste å
tisere de uttrykksformer og det begrepsapparat
som gjennomsyrer store deler av stoffet i
bladet. Selv om Ungsosialisten først og fremst
er et internt blad, må redaksjonen til enhver tid være klar over at den henvender seg
til norske sosialister og andre nordmenn, for
hvilke dette begrepsapparat er totalt ukjent,
og ikke for en snever gruppe SUFere i Oslo.
Det virker som om artikkelforfatterne mener at
det revolusjonære består i å bruke revolusjoemre uttrykksformer som er mer eller mindre
ukjent i norsk språkterminologi, i stedet for
å forklare hva en revolusjonær politikk består i.
Etter som redaktøren selv hevder å tilhøre dem
som forstår viktigheten av kritikk og selvkritikk, bør han snart ta noe av den kritikken
utover hele landet har kommet
som kamerater
med, til etterfølgelse.
Styret i Moss SUL.

"Revolusjon i revolusjonen"
Jeg vil i dette inllegget forsøke å
redegjøre for det grunnleggende i
Regi Debrays syn på revolusjonen
i Latin-Amerika, og dermed også for
den fidelistiske revolusjonsstrategi
som han har analysert og artikulert
på en ypperlig måte.
Det er såvidt jeg kan forstå en utbredt oppfatning i den norske revolusjonære bevegelsen (SUF og KU)
at den fidelistiske linja i LatinAmerika på vesentlige områder er
gal. R. Debray betraktes nærmest
som en revolusjonsromantiker, "en
ikke-marxist", som Tron Øgrim skriver i et innlegg i Kommunistisk Ungdom nr. 2, som legger "ensidig hovedve.,.ten på ting som kunnskaper i våpetr,.:k eller militærersanisasjon".
Øgrims .•_a.rakterietikk av Debray,
er utvilsomt en forenkling og vulgarisering av det han repr.?.sezzterer.
Men når grim i samme innlegg skriver at forutsetninga far væpnet revolusjon, er at massene må være politisk bevisstgjort, er dette uttrykk
for reell uenighet med Debray.
Hva er så de fundamentale kjennetegn
ved den fidelistiske strategien for
Latin-Amerika:
Den væpnete geriljakam2
spiller en fundamental rolle. Geriljaen er det mest effektive instrument til å sette i gang og utvikle
den væpnede revolusjonære kampen.
Det er den lille motoren som skal
sette den store motoren i gang, nemlig massene. Dette innbærer at det
ikke er noen nødvendig forutsetning
at de revolusjonære ideer har seiret blant massene forut for den væpnete kampen. Geriljaens virksomhet
er det mest virkningsfulle instrument til å bevisstgjøre massene.
Geriljaen kan selvfølgelig ikke
eksistere uten politisk retning.
Den må være organisert av en politisk organisasjon. Som Debray
sier det: "Væpnet kamp forstått
som kunst er meningsløs uten innenfor rammen av politikk forstått
som vitenskap". Men det revolusjonære avantgarde partiet er ikke
noen nødvendighet for den væpnete
kampen. Det er tilstrekkelig at
kreftene samles om et anti-imperialistisk miniprogram. Den revolusjonære utviklings logikk vil
sveise dem ideologisk sammen. Det
revolusjonære avantgarde partiet vil
springe ut av geriljaen. Fidel sier:
"I geriljaen må den oppriktige katolikk innta samme plass som den gamle
marxistiske militant." Dermed ungår
man lettere å svekkes på grunn av
indre stridigheter. Noe vi har drøssevis av tragiske eksempler på i den
revolusjonære bevegelses historie.
Disse fundamentale trekk i revolusjonsstrategien, de metodiske anvisninger som Debray sier, bygger på
en analyse av Latin-Amerikas historie,
struktur, særart og den kubanske
revolusjons erfaringer. Men det er
klart at den kubanske revolusjon med
sine særpreg ikke mekanisk kan overføres til andre land. "Revolusjonen
revolusjonerer også kontrarevolusjonen". R.D. Derfor vil fidelismen
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for at de subjektive forutsetning(
for en sosialistisk revolusjon er
til stede. De objektive forutsetn:
ger betraktes som ikke tilstedevæz
ende. Sosialistene venter!
Overgang til sosialisme via konspi
sjon er vanskelig og har hittil il
vært vellykket. Den konspiratorisl
praksis har levd videre etter mak1
overtagelsen. Konspirasjonen, som
Russland i første omgang tjente tj
å sette bursjoasiet og dets stat
av spill, ble i neste omgang anve:
av
til å sette proletariatet ut
spill. Deretter brukte fraksjoner
innen partiet konspirasjonen til
sette andre fraksjoner til side.
asjrnen rammet
Den russiske Ii første
.;„. :.„:" og Ciu,La, d,
og Keren9
etter mat..,sen.e på /arlstadt og s.
jettene, rå Tz-otsky, Sinovjev, Kai
jev, Bueb rE,r-:,n, -. F.adek; Suslov og K:
fcr å nevne noen. Sosialis
sjcv
kan et slikt samfunn ikke kalles.
Proletariatdikt• tur slo om ti
pr
sen'.:.raIkomiteens diktatar
tariatet.Den kinesiske o•- den kubanske re‘
LITT OM KAPITALISMEN OG REVOLUSJONÆR
sjon skjedde åpent,- uten konspi
TAKTIKK.
.sjon som hovedelement-. Disse revir
Jeg har lest de to siste nummer av
sjoner,skjedde ikke "over natta".
Ungsosialisten med stor interesse.
i'le verken startet eller avslut'-”
Bladet tegner til å bli et godt redmed likvidering av den gamlelst8'
skap for relevant sosialistisk anaForutsetningene for disse rev-olu
lyse, kritikk og debatt. Ungsosianene var intet-opprinnelig kolla
listen synes i større grad enn Orieni det gamle samfunnssystem. De o
tering å ta opp problemer som er rejektive forutsetninger for en sos
levante for sosialister i Norge i
listisk revolusjon ble ansett å v
dag. Gratulere! Disse problemer klartil stede. Videre ble de "objekti
gjøres videre via kritikk og debatt.
og "subjektive" forutsetninger it
Jeg skal ta for meg to punkter i Tår,'..
let gjensidig. De svakeste ledd i
Øgrims: "6 ~ikter om partiet."
gamle samfunn ble angrepet; innta
nen til at jeg tar opp nettopp d.
revolusjonert, frigjort. Den rusve
punktene i ,Øgdms teser, er ikk,,
sjonære praksis fungerte på den e
jeg holder Øgrims to artikler
side som skole for folket og de r
;sosialisten nr.1 196;.aårvolusjonære - på den annen side
lige. Men omvendt: Ø,r
brakte den"objektivt" det gamle s
disse to artiklene å ta
funns endelige nederlag nærmere.
. 'zc.be:Jer
som jeg anser for svirstrategiske mål - å erobre statsHans
syn på de t)roblem
makten - for å tilintetgjøre den
"Hovedfienden" er ikke kapitalisten
faller på de flette
sr sammen
kapitalistiske stat og opprette j
som person, men kapitalismen (monomed mitt eget.
',•.,kter er det
pol- og statskapitalismen) som sys- • letariatets demokratiske diktatur
divergenser. Disse punktene 1.s.ø.r. bli
tem. Problemene kan ikke løses ved
som statsform - ble nådd på et'l•t:
gjenstand for nærmere avklaring:
å skifte ut personer, men systemer.
punkt da store deler av folket_v
dradd med i - og bevisstgjort av
Vi må revolusjonere organisasjons1. I Tron :Øgrims punkt. står: "Den
strukturen og maktforholdene i berevolusjonen.
grunnleggende forståelsen er forstådriftene, i stat og kommune, i de
else:-i av at vi lever i et klassesamDen
ovenfor nevnte skisserte uty
sosialistiske partiene, kort sagt:
funn. Hovedmotsetningene i dette samling synes mer sansynlig for Nor
i
alle
sosiale
organisasjoner.
funaet er mellom to klasser: kapitaenn kollaps- og konspira,jonsteo
li.,tklassen, som eier produksjonsmid2. I Tron Øgrims punkt 2 står: "Soen. De "objektive" forutsetninger
le ► e og hersker. og arbeiderklassen
sialisme oppstår ved at en klasse
for revolusjon i Norge
som framstiller godene og blir behertar makta fra en annen klasse. Detvære tilstede. Årsaken Ill
__
sket.... Vi har altså ikke noe virte kan ikke skje gradvis, litt etter volusjonen i Norge ikke er komme
kelig demokrati. I virkeligheten har
litt, for "du kan ikke flå en tiger
lenger enn den er, ski bles i stø
i et borgerskapets diktatur, for
grad sosialistenes feil og svakh
klo for klo". Det må skje ved revoborgerskapet kontrollere staten og
lusjon, i et slag "over natta"." I
er enn samfunnssystemets indre
bruker den som de vil. De demokrapunkt 4 står:U..På denne måten russtabilitet.
tiske silkehanskene skal bare i dister partiet seg sånn at det når den
Einar Jetne
se godværstider skjule hvem det
tid kommer kan
arbeiderklassens
Tronheim SUF.
som virkelig har makta i huset."
nlist ske revolusjon."
Ingen av disse setningene er isel,rt
er
på
mange
måter
en
avsn,,ling
sett falske, men sett i ,ammenheng
gir de en ufullstendig og kanskje seil av Lenins og Trotskys konspiras!onsteorier og -praksis. Forutsetningene
forståelse av vari samfunn.-DeØgrim
for en slikl,?ov,rgang'
kaller kapitalistisen,
er det
samfunn, sammenbrudd.
være det samme -Jern borgerskap
Situasjonen kjennetegnes ved:
Motsetningen mellom kapial og arbeid
nelig opprør, myttei"i, kaos. :,osiakonkretiseres ikke alene i motsetninli tene, oppgave er å gå inn i oppgen mellom kapitalist og lønnsarbei- ,røte'. via konspirasjon å omforme
der. Det er rett at arbeiderne
oppr,ret_til en sosialistisk revobehersket. Men: Bare i liten grad er '
lusjon. Maktovertagelsen skjeryver
kapitalister herskerne. Største denatta". Sosialistenes oppgaver:
len av lønnsarbeiderne i Norge arskolering, forberedning og venting.
beider i bedrifter som aksjeselskaper, Når"den tid kommer", kaster man seg
raskt inn i prosessen. Det sosialisuntenlandske konserners datterseltiske p artiet, oppe •er å sørge
skaper eller kapitalistiske statsbe-

aldri være den samme fra et land til
et annet. Ikke desto mindre er det
en rekke lærdommer å trekke ut av
den kubanske revolusjon.
Noen mener at Che Guevaras død og
geriljaens mange militære tilbakeslag viser at selve strategien er
gal. De som selv har deltatt i geriljabevegelsen mener tvert imot at
geriljakrig er blitt bekreftet av
virkeligheten selv og at tilbakeslagene skyldes alvorlige feil ved
anvendelsen av geriljataktikk.
Har så vi noe å lære av fidelismen:
Den viser oss at marxisme er kontinuerlig analyse av virkeligheten.
At nye fenomener oppstår, nye ting
skjer, som krever revurdering av
gamle ideer. Den viser eksempel på
at marxismen utvikles, brytes ut
av sin rigiditet. Den viser at
marxismen er revolusjonær kraft,
ingen pseudo-revolusjonær bibel.
Stein Sannerud.

drifter. Kapitalismen har utviklet
seg fra frikonkurransekapitalisme på
Marx' tid, til den industrielle monopolkapitalisme. I vårt samfunn har
vi rester av frikonkurransekapitalisme i klasiske forstand. I bedriftene
i denne delen av økonomien trer motsetningen mellom kapitalist og lønnsarbeider fraW som den grunnleggende.
Disse bedrifter er stort sett små.
Klassemotsetningene er enkle. I industrien og store deler av produk,
sjonen forøvrig er klassemotsetningene mer ugjennomsiktige: Kapitaleierne kommanderer ikke kapitalen.
De behersker ikke arbeiderne. Aksjonærene i askjeseiskapene - det
vil si de formelle kapitalistene er satt utenfor produksjonssystemet.
De er relativt passive, parasitter
på økonomien. De reelle herskerne
er bedriftsstyrene og den daglige
bedriftsledelsen.
Motsetningen mellom kapital og arbeid blir konkritisert i motsetningen mellom et differensiert bedriftshierarki og menneskene i hierarkiet
mellom organisasjonen og 1-,Jedlemmene
av orgarri.
Orgenicasjonene:
funksjon,
a.:tonomt gitt.
.
;1211.:!,
7.sjon maksimerer orefitten
puler er arbeiderne cg
All:, blir manipulert av et system
til å gjende ', ærreste er i
o•• ue. Dette systemet#"priviligerer
.nderpriviligerer på....,en kynisk
, alle innen systemet og gir de
.:.ste muligheter - dersom de lydig
--er seg inn i systemet - til å
seg stadig flere privilegier.
.A-,emet korrumperer og splitter ar'.. iderne. Det framelsker og belønner
: t-;:slikkerne. I siste omgang utbyr eg behersker bedriftshierarkiet alle medlemmer av medlemmer av
hierarkiet. Å bekjempe og tilintetgjøre kapitalistklassen hos oss er
ikke uoverkommelig, men det ville
knapt nok berøre kapitalismen.
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DEN KOLLEKTIVE HJEMFORSIKRINGA.
I Ungsosialisten nr. 2 1968 har
Brigt Kristensen et innlegg angående
den kollektive hjemforsikringa, hvor
konklusjonen hans ser ut til å være
den, at man bør rette angrepa mot
både LO-ledelsen (for deres tackling
av saka) og mot borgerskapet som
skriker opp mot ordninga.
Jeg vil her forsøke å peke på enkelte
ting i Brigts innlegg som kan trenge
en nærmere kommentar.
"Dette er et forsøk på å skissere
den alminnelige holdning SUFere bør
(understreket av undert) innta i
saker som denne," skriver han. - Jeg
tror ikke det er så heldig at studenter? kommer og forteller oss arbeiderungdom hvilken holdning vi
bør innta i våre egne saker. Skulle
ikke det være nokså unødvendig?
Videre meiner Brigt at LO i denne
sak har gått fram på en diktatorisk
måte. Saka skal være et skoleeksempel på maktmisbruk og taskenspilleri. -Dette er en krass påstand.
for den? Neppe.
Har han dekning
Såvidt meg bekjent er vedtak angående tilslutning til den kollektive hjemforsikringa fatta på de
respektive forbunds landsmøter. Alle må vel være enige i at dette er
en demokratisk framgangsmåte. Landsmøtet er jo forbundets høyeste myndighet, hvor ' v algte representanter
fra heile landet møtes. Påstanden
om at LO i denne sak har drevet taskenspilleri og misbrukt makta si,
bør derfor tas med ei klype salt.
En ganske annen sak er den, at jeg
godt kan si meg enig i at ordninga
med adgang til reservasjon burde vært
adskillelig bedre. Det kan vel også
strides om at ordninga var dirigert
fra toppen og ned, eller ei. Eldre
arbeidere jeg har snakka med, hevder
bestemt at arbeiderne sjøl reiste
kravet om sin egen forsikringsordning
allerede i 30-åra. En ting som i
alle fall er sikkert, er det at den
altoverveiende del av arbeidstakerne
meiner at den kollektive hjemforsikringa er ei positiv og gunstig ordning. Det viste jo avtemminga, der
bare ca. 15% reserverte seg, og sett
på bakgrunn av den sterke hets borgerlige elementer og aviser har bedrevet, er dette et forholdsvis lavt
(men etter min mening alt for høyt
tall.)
)enne hetskampanje er foresten et
capittel for seg. Vi her nede i
Cristiansand har opplevd dette"skue3pill" på nært hold.(Falconbridge)
3orgerlige aviser har kjørt opp med
;karpe utfall mot fagbevegelsen, og
elementer ute på arbeidsplassene,
;om står arbeider - og fagbevegelsen
Fit, 1

fjern, har ikke vært bedre, snarere
tvert imot. Disse, borgerskapets lakeier, har dessverre greidd å lure
med enkelte SFere, som dermed har
vært med på å nøre opp under reaksjonens heksejakt på fagbevegelsen.
Enkelte skal visstnok ha gått så
langt at de har meldt seg ut av fagbevegelsen på bakgrunn av Samvirkesaka. Så kan man lure på hvilke verdinormer disse folka går etter? Saka er jo den at LO står kollektivt
tilslutta Folk og Forsvar. Dette
har dog ikke resultert i at de samme folka har meldt seg ut av fagbevegelsen. Men så vil det store
flertall av arbeidsfolka ha sin egen forsikringsordning.
Resultatet er så blitt at enkelte
SFfolk visstnok skal ha gått
heilt fra konseptene, og meldte seg
ut av fagbevegelsen. Folk og Forsvar,
som
vel har tilknytning til NATO
har de altså akseptert, men når det
kommer i stand ei kollektiv ordning
som er til gagn for arbeiderne, hyler de opp. Hvor er logikken?
Så litt om Brigts teori som går ut
på at arbeidsfolk må føre en tofronts krig. Det heter at borgerskapet og LO-ledelsen er ett, og at kampen mot dem ikke kan skilles. - Jeg
kan forsåvidt være enig i at LO-ledelsen er blitt litt av et pampevelde,
og en kan absolutt trenge nye friskeog framfor alt radikale krefter i
toppen. Men kampmetodene mot LO-ledelsen må, etter min meining, adskille seg fra dem vi bør anvende ovafor
borgerskapet. LO-ledelsen må bekjempes innenfra altså av de fagorganiserte sjøl. Vi må arbeide innafor fagbevegelsen, og gjennom den føre en
politikk som arbeiderne har tillit
til. Hvis man kan oppnå denne tillit vil
mye være vunnet, i kampen for å gjøre
fagbevegelsen til det redskap for arbeiderne som den vel er meint å være.
Jeg tror imidlertid at SF har tapt
endel blant de klassebevisste arbeiderne, på den svake, og etter min
meining, delvis feilaktige holdning
de har inntatt i saka om den kollektive hjemforsikringa. Vi har ved
en stor arbeidsplass i Kristiansand
ferske eksempler på dette, hvor flere
av de aller fremste tillitsmennene
som tidligere har vært talsmenn for
SF, nå er gått inn i DNA. Jeg tror
videre at vi arbeiderungdom legger
langt større vekt på denne saka om
Samvirke, enn de fleste studenter og
intellektuelle. For mange arbeidere står
denne sak som en av de få innen bevegelsen, hvor et lite snev av sosialismens
ide er lagt til grunn.
Med kameratslig hilsen
Ivar Drange
Faglig leder i Kristiansand SUF

SVAR TIL EDVIND HELGHEIM

Edvin Helgheim fra det ikke-eksisterende Firda SUF, gjorde i Ungsosialisten
nr.2 1968 et forsøk på å latterliggjøre
tilhengerne av marxismen-leninismen,
Mao Tse-tungs tenkning. Resultatet blei
at han latterliggjorde seg sjøl. Helgheims appell om å tenke virker tragikomisk sett på bakgrunn av det han
skrev.
Først ønsker jeg å presisere en ting:
Vi betrakter ikke marxismen-leninismen,
Mao Tse-tungs tenkning som et dogme,
men for å sitere Engels, "en vegleiing
til handling". Vi må bruke marxismenleninismen, Mao Tse-tungs tenkning på
den konkrete situasjonen i Norge i dag.
Denne teorien er verdifull nettopp fordi den inneholder erfaringer fra over
100 års klassekamp.
I et kapitalistisk samfunn finnes det
grunnleggende to klasser, utbytterne
og de utbyttede. En av disse klasser må
man støtte, det finns ikke noe mellomstandpunkt. SUF må samarbeide med alle
krefter som i ord og gjerning støtter
arbeiderklassens objektive interesser
og motarbeide alle krefter som løper
monopolkapitalens ærend. Vi må sjølsagt
kjøre på konkrete saker som gjelder arbeidsfolks ve og vel, men vi må aldri
tape det langsiktige målet av syne, arbeiderklassens demokratiske diktatur,
som er demokrati for folket og diktatur
over kapitalen. Jeg vil gjøre en ting
klart for Helgheim; Araberstatenes kamp
mot Israel er ingen kamp for sosialisme, men en kamp mot imperialismen. FN
har fordømt Israel minst 11 ganger. I
1956 gikk Israel til angrep på Egypt,
støttet opp av imperialistene i Paris
og London. Og i junikrigen i fjor gikk
Israel på nytt til angrep på arabisk
territorium, støttet av den Vest-Tyske
og Amerikanske imperialismen. Helgheims
påstand om at Folkerepublikken Kinas
politikk er trotskistisk fortjener ikke
annet enn et breitt flir. Mao Tse-tung
og Trotski har forskjellig syn på spørsmålet om den permanente revolusjon,
det kommunistiske parti, bøndene og
den anti-imperialistiske kampen, for å
nevne noe.
Helgheim må forstå at det ikke er nok å
tenke, man må også tenke lurt.
Knut Rønning,(Asker SUF)
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I arbeidet med å framstille dette nummeret av UNGSOSIALISTEN har følgende
personer deltatt:
Mons Falck, Gunnar Gjertsen, Ellen
Halvorsen, Odd Hansen, Steinar Hinkel, Stein Karlsen, Astor Larsen
(red. og ansv.utg.), Tor mostue, Dag
Nicolaysen, may-Britt Rønning, Pål
Steigan, Tron øgrim, Svanhild Aabø
og noen til.

ABONNEMENT
Vi vil minne om at det går an å abonnere
på UNGSOSIALISTEN, og det bør bli en
æressak for hvert enkelt SUF-lag å
skaffe flest mulig abonnenter. Abonnementsprisen pr. år er kr. 10,- som også
omfatter SUFs politiske bulletiner og
brosjyrer. Pengene sendes til Sosialistisk Ungdomsforbund, postgirokonto
20 06 15.
Merk talongen: "UNGSOSIALISTEN-abonnement".

Var han bevæpnet?
Ja, sjef ... med et SUF-merke.

Innlegg til neste nummer av UNGSOSIALISTEN sendes til redaktøren, Astor Larsen, Hellerudveien 3b, Oslo 6.
DEVISE:
Vi har marxismen-leninismens våpen med
kritikk og selvkritikk, vi kan kvitte
oss med de dårlige vanene og beholde
de gode.
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