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INJ\:HOLDSFO: '.T:SGN:ii;LSE:
Leder: DNA Gr conopolko.pitc.lens spydodd i Norc;e,
SV er hovedfienden vår ved valget
On kriGsfaren
Vo.lgko.open og industriproleto.rio.tot
Tariffoppgjøret i li1orsk Kommneforbund
OppsuIJ.nering av streiko. på Enrrn. Hjorth
KF, Vietncm- 11 flyktningene" og o.nti-inperio.lisne
Kvinnefrontleir
Erfo.ringer ned KK-so.lg hos oss
Konsekvenser o.v vår o.nnlyso nv SV
Styrk kontingentinnbetalingene
On vår holdninc til revisjonisnen

s. '1
s. 3
s. 5
s. 6
s. 7
s. '10
s. '1 '1
s. '12
s. '13
s. '14
s. '16

(TilsaI1nen '18 sider)

HALLO, ALL:S KOS-SKRIBlJ:'TTER ~
'1)

2)
3)

Vi ho.r satt fristen for innloverins o.v innlegg til den 20.
i hver Då.ned.
.A-lle son o.llikovel skriver innlesr:,:ut på r_mskin: Bytt ut
det vcn1.lige A4-c,rket □ ed en stensil.
Når du o.llikevul bruker stensil: Vele; en type sor:1 po.sser
til Gestetner-□ askin:

Så er det bo.ro o. sette i go.ng ned .skrivin30.: Fro_n for ei revolusjonær og "r10tsctningsfylt 11 fylkeso.vis:
Red.
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De politiske diskusjonene i RV:gruppene viser at det
jevnt over er Vår holdning t i l de borgerlige arbeiderpartiene
som, skap.er de største notsigelsene.
Når det gjelder karakteristikken av DNA og SV;er det
s~.or enighet om at de begge er reaksjonære partier og agenter
for monopolkapitalen-Videre er DNA~ledelsen sjø1 en del av
monopolborgerskapet.mens SV-led~lsen har ambisjoner om og ~r
delvis i ferd □ ed å bli deta
Motsigelsene melder seg når vi stiller spørsmål som:
Hvilket parti er farligst for arbeiderklassen?
Hvilket parti er hovedfienden ved valget?
Hvilket parti bruker non~polkapitalen som sin spyd~d-d i
angrepa på arbeiderklassen?
Etter svaret non blir gitt på disse spørsmåla sk~ller
det seg.ut tre linjer:
I.DNA er rnonopolkapitalens spydodd og samtidig
vår hovedfiende
,.
ved valget.
2.DNA er,monopolkapitalens spydodd,nens SV er hovedfienden
.vå-r ved ·_.,valg:et ()
3 "SV: er monopolkapi talens

,

spydodd og vår hovedfiendEl ved valget.

VLmener at SV er vår hovedfiende ved valget.RV .har l~gt
opp t i l 'en· kvalitativ valgk ar.1p 1-:1ed □ åls et ting å fy,lke: :de mest
framskredne oo en revolusjonær politikk.For å klare dette må
vi hardt bekjempe alle ideer,både hos oss sjol og andre~om
at revisjonisme er en slags sosialisme og om at revisjonis □ e
er bedre enn sosialdemokrati.SV står for en utvikl~ng av
statsmonopolkapitalis □e11, det er ikke en feil?ktig vei t i l
sosialismen,det er en vei vekk fra sosialismen.
,,.,
Samtidig mener vi at r.ionopolltapitalen bruker DNA som
sitt vikt~gste parti mot a~beiderkl~~sen~Det er DNA som sitter
i regjeringa;og d~t er DNA ~ob har det beste grepet om fag~
bevegelsen.Det er DNA,med god støtte fra SV,som"i første
rekke fører ut rYJonopolkapitalems politik!~ i Norge.De er
l 1 ,
□ onopolkapi talens spydodd~'
,, :. ··· _:
· · ··-·
···· - Vi mener altså at linje 2 ov~for er den riktige:
DNA er monopolkapi talens spydodd, og SV er vår hovedfiende.
ved valgeto

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

2.
Linje 1 gir uttrykk for ei undervurdering av den
•6oderne revisjonisoen og delvis revisjonistiske tanker hos
oss sjøl.Linje 3 gir uttrykk for ei undervurdering av
sosialdemokratiet og dets betydning for monopolkapitalen
i Norg.e. "·
Så l i t t om organiseringa av valgkanpen.Yi har slått
fas~ at valgkampen skal innrettes mo~. ~rbeiderklassen,
:kv:in1:1ene, e>g/ ung;,ctlønt1en~I)ette har· ennå· ikke slått helt igjenno □
når det_ gjelder organise~inga av RV-gruppene.Vi har i stor
~rad gått på ganle kjente veier ned boliggrupper og temagrupper.
Tendens en nå er ir.iidlert id , g_od. F le:re be.<:lrif1:;_~ grupper ~r oppretta i fylket.De fleste bol:l.ggrui>,pene konsentrerer seg om
bedrifter i nærheten framfor boligo □ rådet,Særegne kvinne~
'g"rupper og ungdomsgrupper er oppretta.
LA DENNE UTVIkLINGA FORTSETTE og benytt dette t i l å
styrke bånda·inellorn partiet og arbeiderklassenlden progressive
kvinnebevegelsen 9g ungdo □nen.

-------~---------------:.-HVA HAR VALGKAMPEN LÆRT OSS HITTIL?

Politiske dis~usjoner er det viktigste~Få fram mot~
sigelser for å bringe enheten opp på et hoyere nivå.
Innrettinga av vår politikk og organisasjon på
arbeiderklassen,kvinnene og ungdo □oen må skjerpes~Det har
v~rt endel svakheter i valgarbeide~~ angående dette.
Partiets ledende rolle er vesentli~.Enkelte.steder
h~r partiet ce~ eller □ indre forsvunnet i fronten~o~ dette
har svekka arbeidete
•
Forståelsen fdr økonomisk arbeid ·er styrka~Dette nå
benyttes t i l ei kar:Jpanje for 0kte kontingentinnbetalihg,er
i partiet.
Vi_ har fått kontakt r;_rnd r.iange :ttye folle.Tidligere
symp~t~sør~r h~~ utvikla seg kraftig.
G j ennofr1 diskusj 011.en . on de borgerlige arbeiderpartiene
har vi tatt et st'ort skritt f,rar.iover.Dette legger grunnlaget
f'o~ en styrka ka~p r:iot revis'jontsmen,både i og utafor partiet.
Diøkusj onen. o □ supermakt ene og faren for kr·ig må fore
i i i ~n kraftig innsats_~. det· ant~-imperialisti~ke arbeidet.
Kamp ~~t arbeidsloshet,nedleggelser og permitteringer
må fortsette.

.

.

.

'

'

.

Rekrutter arbeidsfolk t i l partiet.Start, grunnsirkler
fo~ sy~~~tisørene.Husk hva~{ har lært om viktigheten av
polttiske diskusjoner OBklasseinnrettinga i arbei4et.
' ·.. ·. styrk det anti-imp~ri0listiske prb_eidet~sc:arlig,,_d,en
nye ilJ-~erden":.:fronten.
,.
Styrk·det faste økonomiske arbeidet i partiet.
Skjerp kacpen not revisjonismen,i og utafor partiet.

DS/OU
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Om krissfarene

Det vikti3ste spørsmål for alle folkm1e i verden idag
er spørsmålet om revolusjon eller krig.Bare veksten
av de sarJlete revolusjoncGre kreftene kan forhindre
krigen.Imperialismens utvikling vil ellers for å forsøke
å løse sine økonomiske probleiiler, or; p .. ;:;.a. den ujevne
utviklin 0 cn av Lspi-calismen som forry3x:ker styrkeforholdet mellom Sovjet og USA,lovmessis føre til 1":.rig.
hovedbytte for de krigende s:§.1:permakter vil være
· Sentral--~uropas marl:eder og høyt utviklete teknologi.
Chou EH-Lai er inne på dette når han sier at "Sovjet
rasler i øst for å slå til i vest".Stalin dro slik
slutning etter den 2. verdensJr..rigen: 11 Uår U3A og .i:ngland
hjalp (L1yskland å reise se;~; økonomisk had_de de naturligvis til hensikt å vende det gjennoppbygde S:yskland mot
Sovjet,å utnytte det mot sosialismens land.hen r_rysl-;:land rettet imidlertid i første rekke kreftene sine
mot den engelsL::-fran1C1k-anArik;=mske blokken.::i!,ølgelig
viste det ses i praksis at de kapitRlistiske landenes
kamp om marlrnd er 03 ønsket 00 å lmuse sine konlr.urente:r:ble sterkere enn motsetnin~;en melloiTI kapitalismens
leir 0 6 sosialismnes leir 11 .::.,:min konstaterte· i
11
Imverialismen; 1 : n:.:arakceris·t.~isL for i1aperialismen
er ne-c~op dens cmstrengelser for å annel:-cere ikke bare
jorclbruksorr:-0.C.;:: __ , · -., selv høyt utviklete indus-i;riområder1; ... * rr · li for c~e"(; andro Cl"' elet b;:,t3nende for

'Og

imperialismen at et f ~r~~all s-'corrnalccer konkurrerei"' om
hegE!moniet ,dvs. strever etter å bemektige ser~ områder
ikke så mye · for ses selv som for å sveJdce motstander:h
og undor2rave h;__":.ns hegemoni 11 •
Hvis superma}d;ene kaster folken8 u:.:; i krig betyr det;
forferdelir;e lidelser.Samtidig vet vi at overalt hvor
det er undertry\:kelse vil det 01:.,, istå motstand,og at
hvis ikke revolusjonen forhindre:c krigen vil h:rigen
fremkalle revolusjorien.m1ou J.'n-Lai sier det slik
13/1-75: 11 :=znten 1Ti0 en for~sal::er revolusjonen eller
revolusjonen forhindrer ltri 6 en,komrner den int0rnasjo11ale
si tuasjop.en til å utvil:le ses i p;unstis retning f!)r
falkene or:; vord.ens froratid bli lys 11 •
Brennpunktet for oss blir derfor: utviklinc av
revolusj0i.1Dre lrreftei"' i bredden oc; dybden.Og spørsmålet vi må stille er : . hvilke s.:~regno opp 0 aver har
vi som et i □perialistisk land i den 2.verden?
1. Hovedtyngden av de revoluujonc:re l;:ref-cer bygc;es
idag opp i den 3.verdenøFor den 2.vardons folk er
det derfor.: en taktisk hovedoppc;ove å forene alle
de krefter.som lar see; forene i solidaritetsarbeidet
for den 3. verdens fri~:,;jøringskamper. Hva blir vår
sæ:r,:,s,..,"" +-; 7 1 am..---i 1: 0 ': oV e.r: .L-=.~;:_; det unge oppadstrebende
"arbeider 11 -p?rti som lrnn o.vspo::cb -::"'.~:: :."""'l'.'•nAste tredjedelen i solidari-cet;sarboio,.ot .nv' s virksomhet er aktivt
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3.

oL:.er ~;cssi ·v ·:;

:

cn;l•G.3-:'CVOl.usjonL:::C' idet Y:;:~>-f:caksjonen i

hoyedsak støttet Sovjet, os SF-,AIK-frnlrnjonen i hoved,. so.k støtte:..., U,3A i den 3;;verclons kamp mot su~)ermaktene.
::.:ampen mot SV' s virl:somhet blir derfor en taktisk
'. 1
.
' ,o~; .1.1er
l
. 1·is·cis.:e
- . an.~i-1rn1jGi."'lG
. . .
h ove d oppgave i. CLG·c
arb eine-c
må sjølsagt splittelsen Llellom fro~sjonene innen SV
utnyttes.Sjøl om DNA s::c den s·cerkeste av de borgerlige narbeic1erlf-partier,er SV den alvorligste på
grunn av den ujamne utviklinc;,DNA i tilbake 0 anc; 05
degenerasjon,3V oppadstrebende!
2. I den 2.verden ansriper ·Sovjet på 3 hovedmåter:
- forsterL:er crepet på 0st-~i:uropa slik at in 6 cm stat
skal bryte løs •. Jt nytt •i;sjel::koslovakia kan bli aktu~

- forsøker å dra fle::ce land inn i avhenr-,;i 0 hetsforhold
av typen l~inland.
- forsøker å svekke USA' s innflytelse ved å oppmuntre til alli2mse ri.1ellon de to II ai--beider 11 -partiene,
de sosialdemokratisk o~ de revisjonistiske, i en
~el:~e-?land for_ å _få. i~1n s~~e ta~e~~r ~ r~~~erin3ene,
bV i 1\or0 e,revisJon1s·cpcr·,;iene i I·calia,. otugal osv~
Hos oss tilslører i3V i beste fall Sovjets grep oin
0st-Europo., ello:e støtter det nl;:·'.;ivt i verste .fall.
oh
o
o ,,,. 1
,·:,
••
1~;J;sa
_ er: c:ia:r.."'
var
·cal'.:-ClS..';:e 11ovecLoppe;ave 1gJen: 2.
avsløre svis ~~ontrm::evolusjon::::3re politikk for den
n~rmeste t~djedelen.)Jet sam□ e gjelder Finlandiseringsfaren OG sjølsagt faren for at SV blir talerør for
0

n
.
•
l
•
•
D ' '
o
•
•
DresJnev
1 en nors~ re~Jering. e~~e ma sys inn i
vår hovedoppgove fortiden,~omoune os fylkestingsvalr5ene.
Sor,1 konklusjon kan en si G.t a.et er 2.v s-cørstG betydning
at JV' s kontra:cevolusjorn.:~re virksorn.heJG blir aL:tivt
bekjempet og avslørt o.v masseneo
Dette er for tiden noen o.v de viktigste revolusjonære
kampområcl :ne for å forhindre k:cig.-sn rne}:·i;ig støtte
for oss ,::r el.et å vite. ert den tredje verdens kraftigste
støtte ,de store mass0ne av de·'.; lo:inesiske folk,ideg
0 jennomfører de hittil breieste og djupeste disJ.msjoner
om hvordnn føre kampen mot den moderne revisjonismEen i
sin cliskusjonsbeves;else om betydninsen av å by 6 ge ut
oc; videre-utvikle proletru. . diktRcuret i Kina,og dermed
også sjølsagt forsterker alle verdens folks revolusjomare krefter"

Litt-. Clarte' s m:•.3-L1-.,1975.
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5.
Valgkamyen og industri~roletariatet.
Rød Val[.::;allianses valgkamp tar spesielt sikte på årette
seg mot arbeiderklassen. Vi har inntrykk av at det et en
utbredt oppfatning i p·,'.rtiet at det vesentlie;e er å nå fram
til arbeidsfolk og at det er underordna om dette blir gjort
på arbeidsplafJsene e.lle:r i bomiljøene. En sånn oppfatning
avspeiler mane;L:mC:.e forståelse for hva som er grunnlaget
for arbeiderklassens ledende rolle.
Den er ikke primc:,rt knytta til 2t arbeiderklassen står
lavest på den so~iale rang~tigen, er hardest utbytta 1 lever
i tranc;est k2r osv. Dett0 er alt sammen trekk som karakter. iserer arbeiderklassen som en lidende klasse, men det er
ikke i egenskap 2.v lidende at klassen spiller sin historiske
rolle som bærer av revolusjonen.
Arbeiderklassens ledende rolle er uløselig knytta til
produksjonen. Det er gjennom den ,Siirekte utbyttinga 1 den
daglige konfrontRsjonen med kapitalen og det daglige slitets skole i organisasjon og solidaritet at grunnlaget legges som gjør klassen istand til både å gripe motsigelsen
mellom produktivkrefter og produksjonsforhold oe; å forstå
hvordan motsigelsen skal løses.
Det er derfor ikke likee;yldig om vi møter arbeideren i
egenskap av arbeider eller leieboer. Komrnunietsr har alltid
lagt vekt på organisering utfra produksjonspunktet. Dette må
vi begynne åta konsekvensen av i det utadretta arbeidet.
+++++++

På avdelingslederkonferansen om valget som nylig blei
avholdt diskuterte vi oreaniseringa av RV-gruppene og var
enige om at innrettinga mot arbeiderklassen også måtte avspeiles i organiseringa. Den tradisjonelle organiseringa i
boliggrupper vill føre til a-c hovedvekta i arbeidet blei
lagt på dørbesøk og 1;u-clL;rntands. I stedet burde vi organisere målgrupper reJcta mot de viktigste bedriftene i området. En slik orr;ani_serirg vil være en styrking av arbeidet med å danne RV--gi~upper innafor bedriftene.
RV' s valgkamp skal vr;:Te en valgkamp som pløyer dypt 9 ikke en overfladisk spredning av papir. Det krever at vi utvikler et kvalitativt vnlgarbeid utafor bedriftsportene. Vi
må bygge opp tilliten gjenno~-2 regelmessig arbeid (viktig at
endel kjente fjes går igjen fra gang til gang). Vi må være
godt skolerte i politikken vår slik .at vi tør være dristige
i å få igang samtaler. Vi må ikke være redde for å invitere
oss hjem til folk vi kommer i snakk med. Vi må konkret vurdere om løpeseddel- eller avisutdeling bidrar til eller
svekker mulighetene for å komme i snakk med folk. Vi må bli
mer bevisste i å blinke ut den framskredne tredjedelen.
På det indre plan (laget og RV-gruppa) må vi oppsummere
arbeidet regelmessi 6 og ta kamp mot svartsy og mekanisme og
ideer som at "folk blir lei oss hvis vi står for ofte".
Vi måta vare på de erfaringene vi gjør i dette arbeidet.
Den kommunistiske propagm1daen mot arbeidsplassene tar ikke
slutt fordi om valget er over. Gode ideer som det ikke blei
tid til å prøve ut i vc,lgkampen må ikke gå i glømmeboka.
Fram for en sterk valgkampinnspurt på arbeidsplassene!
FU
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6.
TARIFFOPPGJØRET I NORSK KOMMUNEFORBUND KLASSEKAMP ELLER KRISEFORLIK?
Partiets linje på tariffoppgjøret er klar. Kampen skal reises

□ ot

DNA/LO-toppens reaksjonære angrep på arbeiderklassen og mot modernerevisjonistenes svik. For kaoerater i

fyiket som er organisert i NKF

innebærer dette umiddelbare tiltak. Forbundet har gitt foreningene

15/10 for innlevering av krav; for de fl~ste gruppenes innleve~ing til hovedforeninga er fristen satt til 15/9. Midt i valgfrist til

kampinnspurten raed andre ord - men ikke i ootsetning til det å drive
en revolusjonær valgkamp. Jeg

□ ener

det er feilaktig prioritering og

revisjonistisk avvik dersoo RV-aktivister ikke mobiliseres for å reise
klassens krav på gruppemøter og fagforeningsmøter.

Vi må holde fast

på målsettinga for valgkampen - årette oss inn mot proletariatet.
NKF er det største forbundet i LO. Ledelsen er fullstendig DNAkontrollert. Bånda oellom klassesamarbeiderne på alle nivåer i
det og arbeidskjøperne er om mulig mer intime enn i
forbund,

spesielt i

forbun-

de fleste andre

koomuner hvor DNA har makta. Gjennom et nett av

bestikkelser og korrupsjon er det utvikla et arbeideraristokratisk

å spre klassesamarbeidsideologi blant med-

skikt som er aktivister i
lemmene og i

å stoppe ethvert tilløp til aksjcin med hard hand. Like-

vel har det de siste åra skjedd ei utvikling innafor medlemsmassen
allment. Staten har gjennoo sitt lokale administrative nett gått til
stadig hardere angrep
telsesstopp)•for

(budsjettinnstramm~ng, rasjonalisering, anset-

& lesse

krisa over på arbeidsfolk. Denne utbyttinga

går ikke arbeidsfolk hus forbi;

tvertioot skal det nå små gnister til

for å tenne en brann. Enkelte avdelinger og grupper i forbundet har
utvikla ei kamplinje

(streikene i

Sporveien og Holmenkollbanen og nå

sist Sporveisbetjeningas forening i Trondheim).
Kris~forliket til LO-toppen passer derfor som hånd i

hanske for

NKF-ledelsen. Grov dem~gogi og svarte triks må til om forbund~t skal
hale oppgjøret i land uten bråk. I

kontaktorgan for tillitsmenn

- 1975) strekes linja opp. Der oofavnes regjeringsmeldinga

Oil

(nr. 1

pris-

og inntektspolitikken, hvo~ det legees opp til statlig innblanding i
oppgjøret i

tråd ued Skånlandutvalgets innstilling.- Prisstigninga

brukes som et argument for

& holde

lønningene nede; arbeidsløsheten

er ikke nevnt, men er et framtredende argument i

DNA-pressa. Arbeids-

folk skal avst<'i fra lønnstillegg eller få helt symbolske iøn·nsøkninger. Sta:tehs rolle blir .å •1 kompensere 11 i
sidier,

so13iale ·trygde:r: o·.1e3

dvs.

for:G1 av skattel·et"telse.r, sub-

at arbeidsfolk skai finansiere

lønnstillegga-' sine gjennom statskassa slik at monopolkapitalen går
fri.

Vi må· avvise denne løsninga,

og stille krav om full kompensasjon
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for pris,

skatt, produksjons- og produktiviietsøkning. Det or den

eneste måten ~rbeidsfolk kan kontrollere om de får noe mer i

lønnings-

posen.
Oslo-foreningene har fått et rundskriv (nr. 10 - 1975) om at generelle lønnskrav ikke skal behandles, men bli forelagt tariffrepresentantsk~p

OL,

lcrndsstyret til av6 jørelso. Dette er et forsøk på å snike

igjennom Kleppe~pakka og hindre lønnskamp, og ma derfor avvises. Reis
0

skikkelige lønnskrav!
Andre viktige kravg
Forbundsvist oppgjør. LO-toppen kjører beinhardt på samordna oppgjør
for å sikre størst mulig statlig kontroll.
Helauto □ atisk indeksoppgjør med 100% kompensasjon for

Les i

prisstigninga.

den faglige studieboka om sammenhengen mellom priser og lønnin-

ger.
Utvida svangerskapspermisjon ble av flero foreninger reist

so □

krav

ved forrige oppgjør. Forbundet nekta åta det opp til forhandling og
fors~ker nå å trekke det ut av tariffoppgjøret og inn i

Stortinget.

Arbeidstidsforkortninga har også blitt et "politisk" spørsm_ål. I Oslo
bystyre er det tatt inn en bestemmelse som gir kommunen adgang til å
beordre tvungen overtid undor krisesituasjoner i

fredstid •. Rasjonali-

seringa fører til arbeidsløshet og tvangsarbeid. En taktikk fra forbundets side er å gjøre lønnsoppgjøret til et oppgjør medlemmene i
mellom i

spørsmålet om tillegg i

forskjellige lønnsklasser. Det fram-

heves at like kronetillegg har en sterkt utjevnende effekt i motsetning til likt prosenttillegg oller en kombinasjon av fast tillegg+
prosenttillegg. Vi må stille spørsmålet; Hvem. er hovedfienden i

opp-

gjøret? Er målsettingen årette inn kampen mot staten og monopolkapitalen representert ved kommunen, eller er den å

jevne ut lønnsfor-

skjellen mellom ulike yrkesgrupper. Ender ikke den siste linja i rein
reformisr.1e?
0

Ellers er krava bare et taktisk spørsmål, og rna vurderes utifra den
konkrete situasjonen på den enkelte arbeidsplass.
Nina.

OPPSUMMERING AV STREIKA PÅ EMMA HJORTH.
Bar part~et i

fylket noe å lære av streika på Emma Hjorth? Jeg ne-

nor ja - derfor denne oppsummeringa som tar opp de indre forholda
blant de streikende etterhvert som streika utviklet seg.
Streika brøt ut som protest mot en ny skoleplan som lærerne hadde
utarbeida, og som klart ville svekke klientenes interesser. Karakteren av front mot lærerne var± sterk i

begynnelsen. Sjøl om myndig-
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hetene representert ved sk6lestyret, fylket og staten i

stadig ster-

kore grad ble plotta ut sou hovedfienden i løpet av streika; fikk denne linja aldri skikkelig gjennomslagskraft. Denne feilen mener jeg bidro til å splitte lærerne OG elevene,

og konsol~derte lærorne ~å den

gærne sida.
Streika haddo f~a begynnelsen til slutt karakter av å være en skolestreik. Sjøl om vernepleiernes interesser soo faggruppe kom med i
grunnlaget i

form av paroler

o□

å verne

o□

faget,

så var dette alltid

underordna den reint i'aglige sida (utvikling av riktige metoder for
behandling Oel. ). Dette gjorde det vanskelig å utvide streika, f.eks.
ved å trekke inn ansatte med st~r~~ slagkraft i

en streikesituasjon.

Stilt på spisseng Fører vi en kamp av Arne Skouen-type for å hjelpe
alle som har det vondt i

verden,

eller reiser vi kaop i

klassens interesser? Jeg tror det er to typer feil
går:

a) At veien til

klassen for

tenknil;lg ute og

sosialisme går gjennom reformer~ b) at folk (psy-

kisk utviklingshemmede) kan få det bra under kapitalismen.
Litt til
f.eks.

selve streika. Den var dårlig f6rberedt da den brøt ut,

var ikke ledelsen, hverken~ vernepleierforbundet eller elev-

forbundet,

avslørt for ~assene i

streika. Utspillet i

pressa om at de

streikende hadde ~ått utenom sine egne organisasjoner, ble derfor vanskelig å gå imot og ga pampene gratispoeng. Diskusjoner på taktikk,
linje~ og aksjonsformer korn først etter at streika brø~ ut. Bra sider
ved streika var rask og effektiv organisering. Aktiviteten i

elevmas-

sen ~ar høy, og den eksterne aktiviteten førte til stadig breiere
støtte fra ulike organisasjoner og skoler. Fagforeninga på stedet
støtta opp sjøl om den revisjonistiske formannen saboterte ved å forsøke og gå inn soo maglei i

streika.

Svakhetene begynte å melde seg da myndighetene kom inn i

streika.

Parlamentariske illusjoner blomstra ikke bare blant massene, men også
blant kommunistene i

streika. Kampformen fikk dermed karakter av hen-

vendelser, petisjoner og appeller om støtte fra lokale og sentrale
myndigheter

9

mer enn krav rettet ~ot klassestaten og dens lokale

agenturer. Klassestatens taktikk med uthaling og trenering førte derfor til at pessimisme begynte og spre seg, og enheten begynte å slå
sprekker. Massemobiliseringa ble stadig svakere under denne perioden

oc

streika utvikla seg t i l & bli defensiv og i§olert.

kamp not denne tendensen,

Det ble ført

og en mer offensiv linje oed å kreve svar

fra myndighetene -gjennom punktdemonstrasjoner,
pressa dopartemontet til å gripe inn.
•byråkrater i

9

stands og avisinnlegg

Halvorsens linje var å l a lokale

skolestyret og fylkesadministrasjonen gjøre jobben sin.

· Trusler om utkastelse, økonomiske sanksjoner,

eksamansnekt osv var

motangrepet som ble satt inn for fullt på slutten av streika. HalvorNettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

sen sanksjonerte denne linja offisielt rett før eksamen og skoleferie.
Resultatet var at,-elevene ble fu1istendi3 splitta, hele klasser brøt
ut av streika, og streika var knekt uten at elevene haddo fått noen
krav igjennom~ Oppløsninga gikk så langt at to kamBrater åpent cikk
inn. for kn~itulasjon.
Jeg mener at hovedsvakheten i

streika var manglende forståelse for

~tatens klasseka~akter og at revisjonistisk tenkning innafor kommunistenes e~rie ~ekker gjorde det vanskelig~ ta kampen opp mot parlamentarisk il 1 u s,j aner i
også i

elevmassen. De in terne mot sigel sene

f;

j on speila seg

evnen og viljen til å ta kamp for å konsolidere de streikende

på ei riktig linje.
Hva kan vi lære av dette? At massenes kampvilje må kombineres med
kommunistenes linje for kampen, at vi må renske oss for småborgerlige
ideer og illusjorior som fører kampen på avveier. Dette klarer vi ikke
uten kamp, uten st~dier i marxismen-leninismen, uten å sette proleta'~ia~et i ledelsen på alle nivåer i partiet.
Mange ting or ikke kommot med i

drinn~ oppsummeringa; disse for jeg

overlate til andre kamerater å trekke fram. Samtidic mener jeg at å
unnlate og svare på hovedspørsmåla oppsummeringa stiller, betyr å sabotere hovedoppgavene årsmøtet stilte oss.
ENHET GJENNOM KAMP

RETT ARBEIDET INN MOT PROLETARIATET!
Nina.
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VIE'TNAM ii FLYKTNING-ENE li

ANTIIfiPERIALISl'/JE "

(fu

Den 7~ juni iår ble det holdt en demonstrasjon i Oslo fcr at de 83
vietnamflyktningene skuJ_le reise tilbake til hjemlandeto ~andsarbeids
utvalget i KvinnefrGnten sluttet seg til denne demonstrasJonen.
Bakgrunnen for dette var at i juni ifjor ':edtok LAU å_støtte_PRI:- _
ut fra at den 0oli tikken PRR fører er til gavn for kvinnene J. Vietn
nam og kvinnekampen,., Siden har de tiJ_slu-~tet sa? de1:1onstrasj?ner
arrangert av Solkom og drevet annen form J_or solidaritetsarbeid.
Vedtaket

om å tilslutte seg demonstrasjonen isommer er altså en

ra turlig konsekvens av det solidaritetsarbeidet LAU har d:revet

over ett år\

med i

.,

LAU har selv k
JRgJ·ørelse for hva de har gjort og hvorfor
de har gJ· ort dsertevet en r~cte~-- ~ ., &1' ange" nr. 5 -75. Der :retter de
. _ mot se c , -, som
:i_ '•Vj el·
_ t an.e t om. a s t ø tt
kri. tik.K
f star
.
. m,,,_ _ :rJ.@().
, e .PRR og
rd
kvinnene i v·
oei~- -~
i d~ ikke etter vod~~~o. onn vedtaket med
ie nam ,-'J)D-'-ordre c f-,,..onten t · 1 ° f
.t>
•., @J_ -~or
konkret støttearbeid ~ og de bekl
t l a · ølge Op}) {}(Jct,,_o: ) 1 f.J.
at hele KF var med på å utvikl: ag~:t~~kde d~rm~d ikke sørget Bf.
solidaritet med kvinner i alle vl~odi
i en var l spørsmålet om
ane
m.

O

-1~

f

Argumentene mot dette vedtaket er at LAU bare er et administrativt
organ ifølge vedtektenet og de:.cfor ikke kan fatte vedtak av denne art
Dessuten at det ikke har vært
ute til clisklAsjon i hele fronten, 0g
11
at LAU dermerl har gått over hodene på :Eo:i_ 1c j_ fronten.
Mange 11 vil
s,kremmesbort fra fronten og de fleste av kvinnene vil ikke.føle seg
hjemme der.
Dersom vi leser forålaget til poJ_5-Jciek beretning som LU har lagt fram
vil vi finne at frontens 11:raksis gang på gang har gått foran både
plattform og vedtekter, Dette mener jeg e:r en god ting 9 for det viser
at fronten går framover når det gjelder forståelsen a,,,r hva hvinnekamp
pg en kamporganisasjon eTc Dersom pra:t~sisen tiJ_ KF skulle stemme overens nie d den pJ_attformen vi vedtok for 1~ f.cr siden , ville det si at .
fronten H:::ke hadde utviklet seg iløpet 2~V den tiden mens derimot
klassekampen har skjer1~et seg og monoi)Ol kapital 9 stat og komrrnine stadig øker angrepene mot kvinnene.
9

Så det er bare å konstatere at det er plattform og vedtekter som ikke
stemmer overens med det nivået det er i KF og klassekampen ellers i
samfunnet vårt 9 og at de må rettes inn på den politikken vi fører idag
og helst peke litt framo~er.

Når vi skal ta stilling til vedtaket mener jeg at vi må se på politikken
i vedtaket og ikke stirre oss blinde på hav som er 11 formelt 11 og "legalt"
riktig. Dette vedtaket springer ut av den kamp/klassekamp som foregår i
verden og i Norge idag og avspeiler det nivået kvinnekampen og klassekampen har nådd. Det er det politiske i vedtaket som erv hovedsida8
Jeg mener at den diskusjonen som dette vedtaket skapte har vært en god

ting fordi dej konsoliderer fronten på en politikk som innrettes mer og
mer i praksis på arbeidetkvinnene og deres kamp.
Min erfaring er at de sor:::1 argumenterer høyest mot dette vedtaket og
truer med å melde seg ut (eller går ut) 9 er de samme jentene som helst
vil ha en sosialistisk front :æen samtidig har vært dem som prater bort
streikestøtte og vil ha kurs i hvordan kroppen vår fungerer" Og jeg
kan ikke se at KF J_ider noe tap ved at d.isse som aldri har vært dri vkre
fter i kvinnekampen~ me.n derimot r:ieg8t ofte ledet c.en på avveier, melder seg ut.
En i Kvinneutvalgetc
9
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11.
KVINNEFRONTLEIR.
Kvinnefronten hadde sommerlei~ på Tromøya 6-12.

OG den be-

juli i-·år,

tydde et stort skritt framover for kvinnebevegelsen i N 0 rge.
kort

oppsu □ uering

Rer er en

med hovedvekt på de viktigste motsigelsene som kom

fram.
De to viktigste diskusjonene gikk p& plattforma oc organisasjonen.
· Det tok l i t t tid før vi fikk i e;ang skikkeligo diskusjoner,

dels pga

stor eniehet dols pga skinnenighet og skulte motsigelser. PlattforI'ldiskusjonene forte til 2-t nesten alle mente at K:B1 skulle være en kamp-

pa

organisasjon. Det var først når vi kom inn
for vår politikk i

f.eks.

hva dette ville bety

streikekamper, anti-imperi2,listisk arbeid,

osv. at motsigelsene koc fram. En del var f.eks.
i

tvi~ende eller uenige

at KF skulle stotte streiker hvor ingen kvinner var med,

for å holde seg til

11

r~::1.e kvinnestreiker". Men det var her

i
9

stedet
som i

de

et stort flertall som sto ~å den riktige linja.

fleste andro sakene,

Det gjorde at vi ofte måtte provosere fram motsigelser for å avdekke
skinnenie;het og komme mer i

dybden.

Ut fra konklusjonen om at KF skulle være en kamporganisasjon, ble
det opplagt 2-t fronten måtte ha en ledelse (organisasjonsdiskusjon).
Det var i

spørsmålet om hva slags ledelse at noeri få var uenige. Noen

mente at vi måtte ha en ledelse sentralt, men at det kariskje ikke var
så nødvonclic n1Gd en );_okal ledelse, i

hvert fall ikke så stor. Dette

synet avslører manglende forst&else for hvordan en kamporganisasjon
fungerer,

OG må mates med kamp.

I min gruppe oppsto det en motsigelse på hvor kamprettet KF skulle
være. Ville vi ikke

skrem □ e

vekk mulige medlommer med vår bombastiske

stil, og ved å ta opp bare slike
meldinga, Vietnam osv.

~k-r som permitteringer, olje-

og ved åvirke altfor skolerte. Burde vi ikke

heller ta oss mor av de "private" problemene til folk som kommer til
KF da det ofte er pga slike problemer at de kommer? Denne feministiske
linja ble mott med at vi ikke kan skille mellom privatliv og annet
liv, og at vi ml legce opp propagandaen og aksjonene etter do folka
vi ønsker å f& med, nemlig arbeiderklassens kvinner. Og selv om vi
ikke skal overse "personlige" problemer,

sii er det jo nettopp KF's

kampsaker som opptar arbeiderklassens kvinner mest.
Ved siden av dis se to hove ddi skus janene ble det holdt mango seminarer

g

lI'lperialismen,

homofili. I

tariffoppgjoret,
.

oljemeldinga, krisa,
.
'

a_bort,

'

sporsmålet om de 83 Vietnam-"flyktnin{seno" besto- motsi-

... av

.AU

.

det var riktig a stotte aksjonen på vegne av KF. Hvis vi
gikk mor i

dybden, kom det fram at ikke alle var så enige i

sjonen heller. Uansett hva folk mente

OD

de 83 o 0 aksjonen,

det enhet p2, at imperialismediskusjonen r:i.å fortsette,
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selve akså var

og at det er

12.
viktig å lage en plattform på landsmotet
ket mandat ledGlsen har i

-76

slike "hastern-saker. Dette blir derfor en

av de viktigsto diskusjonene kommunistene i
i.

som sier klart fra hvilfronten må kaste seg inn

og

Det er viktig at vi tar -opp imperialismen

grundig, og at vi fører an i

KF' s stilling til den

kampen for å gjøre KF til en virkelig

kamporganisasjon.
Jeg tar ikke for meg de andre seminarene grundigere,
ste motsi5olsene er nevnt før,

da de viktig-

og da det antageli5 blir en del over-

lapping med en annen artikkel om KF i

dette nummeret.

Et trekk ved leiren var at det først og fremst var de mest bevisste
og aktive som kom på leir

(med en del unntak). Dette er nok bakgrunnen

til at det var så vanskelig å få fram motsitelsor i
nelsen

gruppene i

begyn-

(vi ble flinkere etter hvert). Deltagerne ga ogst et skjevt

bilde av frontens

sam □ ensetning.

selv om vi på leiren så ut til

Det korn nemlic fram gang p& gang at

& være

det massevis av motsigelser hjemme i
spørsmålet om Vietnam,

enig~

o□

dat moste,

den enkeltes grupper.

så fantes
(F.eks. i

spørsmålet om streiker, bevisstgjøring eller

kamp). Dette viser at vi må satse på en mer bevisst mobilisBring neste
år. Vi må få særlig de som har motsigelser og som ikke på forhånd er
godt skolerte og aktive. Dette må bli et ledd
~å vår linje i

•

l

0

a

få ued hele fronten

kvinnekampen.

En bra ting ved leiren var at-den fulgte opp en del eode tradisjoner
fra"rode" leire

(f.eks. kultur-r;lor,:istring, morra-gy1,1 9 volleyball,

veggavisdebatt). :Bra var 6c;så den kollektive ånden øht dugnad,

barne-

hage osv. Leiren var en bra start på plattformdiskusjonene som skal
foregå framover.

Det er kommunistenes oppgave i

fronten å spre de

riktige linjene for kvinnekampen ot slå ned på gale ideer. ~et er i
frontene vi har den beste rekrutteringa,

derfor må vi ta oppgava al-

vorlig. Fram for en god videreføring av l_:,irdiskusjonene og for flere
o 5 bedre KF-leire neste ar.f
O"

Alexandra.

ERFARINGER MEI) KK-SALG HOS OSS.

Tiet siste halvåret har vi solgt KK fast hver lordag ved store butikksGntret vi har her. Vi ha~ gått rundt ned oi bunke på aroen og
spurt folk.

Det har aldri vært problemer med å 'fbli kvitt"avisene.

Men så blir det stort sett Bed det.
unna salget,

Holdninga ob fortest mulig å få

så var alt bra, blei kritisert. Vi må være pågående, ta

diskusjon TJed folk,

både de sor:1 sier nei og de som raskt drar opp

penger for å kjope.
Til en viss grad har vi fulgt op~ kritikken, men problemet med gatesalget er å få dypere,

kontinuerlig kontakt mod folk,
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det kvalita-

13.
tivc spr;:;,nt:;vtc
Hvis vi ser på rosultater i
dotte salget,

form av folk vi har dratt til oss ved

or det slik at vi har fått med on dsl ungdob

9

men eldre

folk er det d&rlib med.
Vi må her ta opp boli~salg. Problemet er hor at de folka vi ønsker
kontakt med ikke bor i

den konsentrerte bebyggelsen. Få kadre til KK-

sale eir on motsigelse mellom don eksterne markorinPa ukcntli,:,- or·
det
u
'.

..

0

(.)

mor kvalitative salget som dørsalg har større sjanse til å være.
For at kapasiteten - flere kadre -

skal øke, må hovedsida i

mot-

sigelsen være den kvalitative. Konklusjon: Vi må omorganisere KKsalget vårt.
KK-selger.

-

KONSEKVENSER AV VLR ANALYSE AV SV.
Erfaringene med SV fram til nå,

og do oppsummeringene av disse slik

de er gjort utover våren og på sommerleirene, har gitt oss on analyse
av SV som slår fast at SV or et reaksjonært parti, at SV ikke er småbo~gorlic men tvertimot monopolenes parti, og at de utgjør en

5.

kolonne for det sosialimperialistiske Sovjet. SV sprer gift i

arbei-

Denne analysen cår atskillig lenger og dypere onn vår tidligere oppfatning av SV. Etter min mening må dotte også få konsekvenser for vår
daglige kamp

oc

omgang med SV'ere. Jeg skal hor ta opp noen problem-

stillincer o~ komme med noen synspunkter i
mener dette er on svært viktig diskusjon

denne forbindelse.

oc

Jeg

oppfordrer folk til å

folge opp gjennom nyo innlegg.
Enhetsarbeid0t.
kalt,

Skal vi avvise enhver enhet med SV sontralt og lo-

oller finnes dot ~ituasjoner hvor d~t or mulig og riktig med

felles opptreden? Sentralt ser jeg i. øyeblikket ingen muligheter for
enhet~

heller ikke på enkeltsaker. Når det gjelder situasjonen lokalt,

mener jeg at forsøk på enhet 1. mai f.eks.
ke illusjoner om SV -

o~ i

vil være uttrykk for ster-

kbnsekvens et revisjonistisk avvik. Det

politiske grunnlaget for 1. mai er for omfattende til at en slik enhet er mulig, uten at det vil føre til ettergivenhet
fra vår side. På enkeltsaker derimot

(f.eks.

oe

opportunisme

streikestøtte) vil

jeg i

utgangspunktet ikke stille meg så avvisende. Vi veit av erfaring at
det ikke er så store hjelpa som kommer ut av SV, mon vi skal heller
ikke se bort fra at det or en bra ting om vi kan få noen av dem til
å gjøre en innsats for ar~eiderklassen. I motsatt fall vil det bare

bidra til å avsløre dom sjøl. Mon viktigere enn diplomati med SV or
mobiliseringa.av massene,

oc det å få SV med må alltid underordnes
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dette.
Hva

□ ed

de "bra SV 1 erne"?

En kan nå og da høre kamerater si at

den oc den SV'eren er bra osv. Sjøl mener jeg også at det hist og her
finnes en del SV' ere som vi kan si er

11

bra 11

(do er i

stor grad enigo

med oss, men □ ener SV får utretta mer osv). Hvilken linje bør vi ha
når vi diskuterer med disse? Jeg mener det er revisjonisme å slå seg
til ro med at disse er "progressive

(revolusjonære?) pådrivere" i

SV.

ne har kun en tinG" å 0 jøre dersom de vil bevise at do er "bra", og
det er å bryte med SV. nette m~ vi propagandere aktivt overfor dem.
Gjør vi ikke det, er det et uttrykk for at vi i

virkeligheten ikke har

forstått hva slags parti SV er - hvilken klasse de objektivt tjener.
])et er egentlig det samme som at en ville slått seg til ro med at
diasa folka var med_lemmer av ll[øyre eller ])NA oe fung0rte som "pådri-

vere" der.
Si_kkerhet0n O.fL SV

o

Allment kan en vel si at vi for det meste har

holdt organisasjonen o~ det indre partilivet skjult også for SV'ere
(med enkelte unntak), men at vi har vært altfor slappe når det gjelder
medlemstall og offentliggjøring av folk overfor SV 8 Her mener jeg vi
må skjerpe årv~kenheten kraftig. Vi vet at SV i
vil bli Sovjets viktigste

5.

kolonne

kan vel ikke se bort fra at de

en skjerpet situasjon

(det er de vel i

dag også) og vi

(i hvert fall NKP) v~l opptre som reine

quislinger. Om SV-lag landet rundt samlet sammen dot de vet om oss,
ville store deler av bevegelsen bli kartlagt. norfor mener jeg at vi
sikkerhetsmessig ikke kan behandle SV prinsipielt annerledes enn vi
behandler de andre partiene. Til mindre de vet om oss, tallmessig og
internt,
Vel,

til mindre betydning får forræderiet deres.

dette var bare noen områder hvor jeg mener vår analyse av SV

får konsekvenser. net finnes sikkert flere,

og jog oppfordrer andre

k2,m:ero,ter til å bringe diskusjorn:rn videre gjennom å få fram synspunk-·
ter i

innlegg i

KOS.

- STYRK KAMPEN MOT ])EN MO])ERNE REVISJONISMEN!
STYRK DEN REVOLUSJON ÆRE ARVJtKEN HETEN OVERFOR SV!
Ragnar.

STYRK K'.ONTINGENTINN:BETALINGENE.
I vår ble dot kjort en kampanje for å oke kontingentinnbetalingene.
Den ga endel bra resultater, men det varierte veldig fra avdeling til
avdeling. Vi bør derfor følge opp denne kampanjen nå,
tere i

og la den resul-

en kraftig økning ·i kontingentinnbetalingene.
0

Partiet trenger mer penger, og vi må styrke forståelsen av at nar
klassekampen skjerpes 6g partiets oppgaver oker,

s& trengs også mer
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15.
angrep på og forsøk på å kneble AKP(ml) blir større

0 b(7

vår innflytelse øker og deres egen krise forverres.

Det vil drive dem

større

jo mor

til desperasjon når de ser at vi klarer å løse og utføre do oppgavene
som blir pålact oss.

Det or i

slike situasjoner at monopolborgerskapet

vil forsøke å forby det kommunistiske partiet oc i
pe løs sine fascistiske stormtropper i
å slå dem tilbake, vil

de

siste instans slip-

fullt monn. Om ikke vi klarer

jo nettopp oppnå det do ønsker.

Vi skal sjolsagt ta den kampen.

Vi skal styrke partiet kvalitativt

kvantitativt~ vi må utvide pressa vår og den øvrige propagandaen.
Og sist mon ikke minst må vi gjøre forberedelser på å

ga~

illegali-

tet.
Alt dette koster_ penger,

oc; det er i

oss sjøl vi har å stole på. I
flasjonen rammer AKP (ml) i

likhet med anCre kampanjer kun

tillegg vil

jeg ~gså tre~k~ fram at in-

like si;or gr 2-d ,som .oss a'ndre·. Et kommunis-

tisk parti kan ikke redu~efi 1/irfiomhetei sin pga prissticning,
det skal være hva det uteir seg ·for -

oc; særlig ikke i

dersom

ei• ,tid da ar-

be:i.'do-rklttssen og dens allierte har mer bruk for oss enn på lange tider.
Jeg tror kampanjen i

våres økte den politiske forståelsen for økono-

E:iarbeid un cocl del, men særlig sommerleirdiskusjonene og RV-kampanjen
har føri ~et p6litiske nivået for økonomiarbeidet ~angt framovor. Ln
d~tte o~s~ komme til uttrykk i

kontingentinnbetalingono!

Kamerater, la oss derfor ta ot krafttak for å øke kontingentinnbetalingene.

Stfrk- økonornidii:;;kusjonon0
-,

,.

00;

f0lG opp do $tore rosultateno fra

'

RV -k2cm p o,n j on r-

F or on kraftig økning i

kontingontinnbetalinc:ene!
Økonomians~arlig.
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16.
0

VAR

OM

HOLDNING

L

RE V I ~JON is MEN"

-

(Sitater og sidetall fra partiboka er fna nynorskutgaven)
Diskusjonene på årets sonmerleirsr o □ de borgerlige
arbeiderpartiene og oppfølginga a~ disse diskusjonene i RV~
gruppep. rundt on har brakt partiet et langt skritt f1 ar.1over
i synet på den □ oderne revisjonisaen og spesielt SV.Vi har
slått fast at revisjonis □ en er en borgerlig retning i
arbeiderbevegelsen og at f0lgelig SV er et borgerlig reaksjonært parti og agenter for monopolkapitalen.
Det er livsvikttg for vårt ko □□ urtistiske parti å
holde fast ved at revisjonis □ e er borgerlig politikk og at
SV er et av □ onopolkapitalens partier.Vakling på dette
spørs~åiet viser at vi sjøl er blitt smitta av den revisjo~
nistiske propagandaen,
Jeg skal trekke frar::i noen ekser:1pler på vårt, syn på-:;SV fra de siste åra 03 gjennoa det prove å vise at det har
vært revisjonistiske avvik i .AKP 1 a politikk.
1.
Vi har beskyld~G SV for en feilaktig klasseanalyse av
arbeideraristikratiet i DNA.SV er blitt kritisert for si linje
□ ed å 11 presse DNA r:.10t venstre,holde dem i ørene 11 .Jeg vil påstå
at vår holdninc t i l SV har vært sw3rt lik SV 1 s holdning t i l
DNA. Vi har betrakta den so □ aosialister •arbeiderpolitikere
□ ed endel feil,oen ikke som borgerlige politikere og agenter
for monopolkapitalen.Vi har følgelig ikke skilt r:1ello □
sosialisme og revisjonis □ e, □ ello □ arbeiderklassen og arbeider:
klassens fiender.

Den politiske beretninga t i l l.landsraøte har avsnitt
2.
om venstresekteris □ e og trotskisme, □ en ikke noe avsnitt o□
revisjonisme.Den □ oderne revisjonis □ en blir ikke utpekt son
en hovedfiende for den ko □□ unistiske bevegelsen.I avsnittet
11 Einskap mot
høgl'!n 11 blir de moderne revis joniatene trukket
med i enhetsfronten.Med uthevet trykk for å presisere hvor
viktig det er står på side 126:
11 Landsnøtet vil difor kritisera vedt.aket på. landsnøtet i
SUF(ml)
i 19S9 son peika ut parti so1:1 SF o 0 NKP son 11 den taktiske
hovudfienden 11 for narxis-l:;~leninis,cane .Røyn.domen hnr meir enn
klårt nok synt at vi har sans interesser i klasseka□ pspørsmåla
i dag og må stå sanan ned desse partia mot reaksjon og høgre_;,
sosialdeookratie 11
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3.

I dag slår vi faot at SV er et redskap for monopolkapitalen.I beretninga,side 129,under omtalen av valgboikotten i
19 69 og 71 ståt det at et klart venstreoverslag i vår propaganda
dengang var at:
"I delar av pro.pagandaen stilte vi alle partia som deltok i
valet,frå SF/NKP -/;j_l H0yre,på lik line som reiskapar for mono~
p o lk ap i t a 1 en ,, 11
O □ NKP står det på side 126 i partiboka:
"Når det gjeld NKP ligg dGt viktigaste hinderet :for e:.:.tt breitt
sa□ arbeid i den truBkapen su □ e NKP:.leiarar har l'lot den oovjet..:
iske sosialimperialisnen.Sa□ e kva synet er på andre ting bar
dette kunne overvinnast og ikkje hindre.simhald i'den daglege

4.

klassekampen. 11
Videre står det noe om den ideologiske k~mpen mot
revisjonisrnen, □ en ikke et ordor.1. at NKP er et borgerlig parti
og agentur for sosialimperiilis □ en.Tvert ~mot blir det nevnt
muligheten for at i'.JI~P skal bryte med sosialimperial;Lsrnen.
.

'

''!. ;

5.
På side 128 i ber~t~inga står:
rir den da3l~ge striden·var avatanden nellor:i oss og'_SF/I-{KP større
og i 1969 og 1971 enn han. er i 1973. 11
_
_
.·
Dette_blir bl6nt annet brukt~t~l å argumentere for enhet
m:ed SF/NKP ved vc1lget l!Y73":Ce:r:1 h:valita_tive forskjellen på
revisjonisme og oosialis □ e forsvinner 03 tilbake står forslaget
om en revis-jonistisl:: enhets:fron-'c,,
6.
I et åpent bre· ✓ fr2 RV 1 a landskonferanse so □□ eren 73
t i l SV står;
11
Dersom partiene ~Jak Sooi_alictisk Valgforbund fortaatt avviser
et konsekveni sc1 □ arbeid.vil vi arbeide for at Rod Valgallianse
og Valgforbunde'c fortsa·/:;t opp:ret{;holde:;: 11 borgfred 11 seg imellom
i valgka □ pen.Dette bo~yr ikke at vi □ ener meningsforskjeller
skal undertrykkesoMen vi bor ak-'civt ff\ fra□ at folkets fiender
står til høyre,og unilgå at krefter brukes tilun0dig innbyrdes
strid. 11
•Herstår det at revisjonistene horer t i l folket og ikke
t i l folkets fiender"
Tillitsutvalget i RV oppsuo□ erte valget 73 med bl.a.
"Valgresultatet v·ioer at Sosialistisk Valgforbund i praksis ble
hovedalternativet på venstresida.Vi ser ikke dette sora noe
nederlag."
Altså: Revisjonisnen hører hje □□ e på venstresida,og det
er bra at folk stetter opp o □ revisjonistene.

7.
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18.
Jeg mener de ekse □ plene jeg har trukket frao viser at
vi har hatt en feilaktig holdning t i l revisjonismen.
Vi har ikke steopla revisjonistene som borgerlige
politikere og monopolkapitalens agenter.
V~ har ikke steopla revisjonismen som en,fare for
den revolusjonZ:!re bevegelsen;
Vi har.viska ut skillet □ ella □ revisjonisme og
s os'i ali sne.
Årsaken t i l dette h0yreavviket i partiets politikk
må ligge i revisjonisoe hos oss sj0le
Jeg har konsentrert □ ego □ vår holdning t i l revisjonismen,srarlig SV.De revisjonistiske tankene i partiet har
sikkert også gjort seg gjeldende på andre områder,f.eks. i
partiets pro1:sran.Gjennon de diskusjoner sor::1 må føres fram t i l
neste lands □ øte i partiet vil nye av d~tte bli avdekka.
Jeg har bare ·trukket fra□ ekser::ipler på r'.3visjonisne
i partiet.Det betyr ikke at revisjonis □ e har vært, hovedsida
i AKP 1 s politikk. Vi sk2..l ikke gle.:n:1e at partiet hele tida har
stått på linja on Vc.3pna r evolusjon, pro let ari at ets clik.t atur
og staten sor.1 redskap for □ onopolkapitalen.Men for å.{; sosialismen skal seire □ å-revisjonisoen utryddes hos rnasaene og ikke
□ inst i det ~omcunistiske partiet!
Eonrad
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