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underdistriktsaviser.
Den nye KOS~redaksjonen har kommet
For det fjerde:Styrke kunnskapene om
i gjenge.Vi har blåst støvet av
vårt eget fylke og komuner innafor
skrivemaskinen og gått til oppgaven
fylket.Dette for å binde distriktsP.
i med optimisme, noen gode ideer (håper
\ vi) og et noe dårlig forhold til den bedre salJJI!len,sette blikket mot fylkes
overnevnte skrivemaskin.
og kommunalpolitisk.arbeid.Vi vil
Vi har diskutert KOS. Vi fant raskt
legge til at disse kunskapene er helt
ut at avisa har blitt mve bedre i
!nødvendig når vi diskuterer spørsmål.,
I
'
det siste.Det gjelder både form og ! et krig.Måten vi vil løse dette på er
j_nnholdJfon vi tro:::- at den kan gjøred igjennom spalta: "Bli kjent i fylk-1ct
enda bedre.
ditt."
Dette er noe av det vi mener er vikHva mener vi:
tig for KOS.Om vi har tatt oss vann
Fcy det første mene~ vi at KOS sin
over hue vil tia vise.Samtidig er
oppgave er å følge opp,underbygge
det klart at det er ting som er viktplar.ene og oppgavene til distri.ktige som vi ikke har nevnt her.Den
l partiet.JåcJe av taktisk og strategideologiske fostringa,diskusjonen om
isk karakter.Dette vil vi prøve å
\sikre ved. at hvert nr. har ei best- viktige ting for hele partiet,(f.eks
\emt innretning igjennom le~er og et PP,beretning o.l.) osv. er sjølsagt
viktige og vil forsatt ha ei viktig
tema.Avisa skal altså bygges opp
plass i KOS.
J rundt ei sa.."\c som partiet har behov

I

for NÅ.
\ For det andre.3ikre utkjør av li"'.'lje:rl
!politikk fra de viktigeste utvalg
icig a"l.svarlige i DS igjennor:i faste
!spalter (eks.faglig,kvinne).Dette
i
:vil styrke utvalgas muligheter til
,~ lede.Samtidig vil det bidra til
:større diskusjoner og sikre ei hvis
·ikontroll av utvalgas/ansarliges
I
gjøremål og laster.
For det tredje.Få fram den mangesidige virksomheten til partiet int.
:og eksternt.Dette håper vi skal leses igjennom å samle opplysninger om
hva som skjer av virksomhet P.ksternt
rundt partiet (demonstrasjoner,møter

j

l

dre arr.osv.) - å hente inn tips
ideer fra laga som andre kan dra
tte av - og klippe fra lags- og

PLArJER ~

Ved siden av dette går vi med en del
andre planer,uten at vi vil si altfor
om dem enda~Stikkord:Layouten,kultur
små spalter.Vi får se.
Til slutt.Hvis avisa skal bli bra,
hjelper det ikke at det sitter ai
redaksjon med man.ge _ideer og pl
r
hvis folk mener disse tinga·er helt
dustete,Altså:Kom medkritikk.Hvis
dere synes tinga vi sier høres fornuftige og bra ut så hjelper:::det lite
hvis ingen skriver små og store innlegg,sjøl har vi tenkt å døpe om
avisa til "KOS-redaksjonens tanker
og bedrifter" og trykke et eks. til
oss hver,punktum.Ålreit vi tok litt
hardt i der.Men:Fram m'ed pennen, blåe
støvet av maskinen og SKRIV!
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•

PRIS •

EtJHEi

Innleggene fra Tone og I.mai ansv. i

ter min mening, for enhet for enhver

Oppegård er

pris.

svar på en I.mai oppsum-

mering soms: stod i mainummeret av KOS
I den oppsummeringa stod det at aahetsarbeidet hadde gått fram, men at det
var stoee politiske feil i arbeidet.
A kunne foreta en vurdering av dette
nå vil ganske sikkert kunne være til
hjelp i I.mai-arbeidet i år.

Ja, det blir det når en til og med
er med SV-erne på å stemme gjennom
gærne paroler.
~mxSVxxxxXEX~KHX~RXHKXNHXX~ix

Dette er viktig nå i år også fordi

DET RIKTIG DET SOM SKJEDDE PÅ
LØRENSKOG OG I OPPEGÅRD?
Så langt jeg kan se så var det uten tvil
riktig

ENHET, IKKE GJENNOM KAMP, MEN
GJENNOM ETTERGIVENHET,

ikke å bryte samarbeidet, sjøl

om begge togene hadde store svakheter.

vi kan vente vanskligheter i forbindelse med "Sovjet ut av Afganistan".
Det finnes helt sikkert motstandere
av denne parola. Folk som vil ha r:1ed
NKP i toget f.eks. Viss ikke vi nå

xx

(manglende Vietnam ut av Kampuchea -

lager oss en skikkelig plan for

parole i Oppeg., og anti-Kina parole

hvordan vi skal kjmrnp": for å ft rnecl
den parola så vil vi garantert bli

i Lørenskog.)
Utifra det I.mai-ansvarlig skriver vir-

tatt på sen,ga. Korr,promiss forslag vi

ker det også som om kameratene

hagle på, og vi får flere tog uten

kjemepa for å få med

på Op.

Vietnam/Kamp.-

denne viktige parolen, men med advarsler mot "kald krig" og for fred

parole.
Det jeg derimot ikke skjønner er at dere
på Lørenskog var med å stemte igjennom

og sikkerhet.
Såvidt jeg veit så har vi allerede

EI ANTI Kina parole, og så etterpå reser-

sette eksempler på dette 8.mars.

verte dere mot den samme parola!
Det minner meg litt om et taktisk krumspring som en SV-er prøvde på ut i Asker

Vi er for alvor nødt til å stille

f-~ et par år siden. Han ville for en-

het .

hver pris ikke ha samarbeid. Så foreslå

oss spørsmålet om hvo{ langt vi eger.
tlig er villig til åjfnr
Sevji;.T

~ f~

v, ...

Hv>~,<otEt---1 .

han en parole som SV ikke kunne godta,
og oppfordra

alle til å stemme på den.

Han blei heldigvis avslørt.
I lørenskog var det jo med motsatt fortegn, men ....
sv-eren i Asker stod for brudd for enhver pris.
Partikameratene i Lørenskog stod, et-
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Er vi villige til å ofre "sovjet ut
av Afganistan"?

Et eksempe~ på det andre

Etter min mening skal det meget, me-

Asker 8.mars i år, hvor "sovjet ut av

er Lørens-

kog i fjor, og såvidt jeg har skjønt

get spesielle forhold til for å kun-

Afganistan" ikke er med p.g.a. en

ne gjøre det.

NKP-fraksjon i Kvinneforbundet.

HVA SKAL VI KJEMPE FOR - HVA
BRYTER VI BÅ?

I år mener jeg vi uansett skal kjempe

Dette er et viktig spørsmål. Før

for, og stemme for "Sovjet ut av Afganis:ta.n". RNi Får vi flertall for det

har vi ofte satt likhetstegn mellom
disse tingene.

benytte sin reservasjonsrett.

Og det har ført til enten unødvendi-

Taper vi, j a , da får vi grun~ig

ge og firkanta brudd, eller unødven-

vurdere helheten og avgjøre om vi vil

så får eventuellt andre bryte, eller

dige kompromisser.

delta eller bryte.

Et eksempel

Uansett tror jeg ikke det vil være

jeg kjenner til på det

første var når enkelte kamerater he-

noen katastrofe f~r partiet å bryte

vda for noen år sida at det skulle

et samarbeid på det faktum at et I.mai

brytes i Asker da de ikke fikk med

tog ikke vil inneholde "Sovjet ut av

reservasjonsretten. Dette til tross

Afganistan", en parole som er støtta

for andre store framganger (Paroler

av 99% av den norske befolkning .

mot Sovjet, isolasjon av NKP, splitt

Vi må for all del ikke forveksle

i

SV).

en smidig taktikk, med politisk ettergivenhet og opportunisme.
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1.MAi

F'RA

LØRENSKOG

•

"D5

0fJSKElt

• 6REDE.

I LØRENSKOG I FJOR BLEI DET GODTATT EN
UNDERPAROLE SOM LØD: "INGEN GRENSEKRENKELSER I lNDO-KINA"'

-1'

I 91'1 :
IKl<.E

FRONTER..!''

de måtte bryte dersom parolen "Vietnam
ut av Kampuchea" ble hovedparole.
Vi foreslo da at de kunne benytte reser-

Jeg vil prøve å svare på den kri-

vasjonsretten. Men SU kunne ikke bruke

tikken som blei reist av DS i KOS

den, så lenge flertallet var imot den.

-mai 79, om brudd på deri demokra-

Vi foreslo da parolen som underparole, i

tikse sentralismen. Innholdet i

forståelse med DS-kontakten.

innlegget må stå for egen regning

Den ble vedtatt mot et fåtall SV'eres

a,.,.__ vi kkke oppsummerte dette spe-

stemmer.

-

sllt i fraksjonen.

SLJ FORESLÅR

NY

UNDERPAROLE

ALLMØTE - VEDTAK PÅ PAROLER

Som en siste krampetrekning foreslo SU

SU hadde samme dag spredd rykter

da underparoeln "ingen krensekrenkelser

om at de ville bryte enhetsarbei-

i Indo-Kina".

det fordi vi stod så sterkt på

alle kransekrenkelser i Indo-Kina ?)

(Eller var det: Nei til

når« det gjaldt reservasjonsrett-

Denne blei vedtatt så og si enstemmig,

en. Det var splitt og forvvirring

med det lokale partmets godkjenning,

i SU-laget og deres sympatisører

dog under forutsetning av at partiet

da de møtte på allmøte som samla

reserverte seg fordi parolen, med rette,

mellom 40 - 50 folk.

ble oppfattet som et angrep på Kina.

RESERVASJONSretten ble vedtatt
mot noen få stemmer, med støtte
blant andre fra Unge Venstre, fri-

SKAL PARTIET HA ENENRETT PÅ VALG AV PAROLER I ET l,MAI-TOG?

tidsklubbene, Kvinnefrmnten og

Etter min mening: Nei! Vi er for en bred

Motorklubben.

front i denne sammenhengen, og vi kan derfor ikke "dirigere" fronten slik enkelte

Disse organisasjonene og enkeltsoner deltok i I.mai-toget på
sine premisser. Ingen av de nevnte organisasjoner har, f.eks tatt
stilling til parolen "For et sosi-

ønsker.DS I AKERSHUS ØNSKER TYDLIGVIS
IKKE BREDE FRONTER', sammensatt av forsljellige interesseorganisasjoner og
partier. De ønsker at vi innenfor en front
skal ha monopol på "sannheten".

alistisk Norge", men de gikk allikevel.-De brukte reservasjonsretaiien.

AKP og RU scora stort på den linja vi
førte for å få til et enhetsarrangement
I.mai. Endel SU-sympatisører og ungdom

Da reservasjonsretten var et faktum, mente SU og enkelte SV,ere at

fra Motor- og ungdomsklubbene syntes vi
stod for en fin ting fordi vi jobba for
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et opplegg med reservasjonsrett bl.

I.mai oppfatter jeg som reell, og ik-

a., og at vi brukte den sjøl iste-

ke som DS, som mener at den er noe

det for å bryte ut

slik

su

andre kan bruke for ikke åta stillig

trua

med å gjøre. RU er nå i ferd, uti-

til vå "riktige politikk"

fra I.maiarbeidet, å gjøre inn-

5. Jeg mener DS i denne sammenhengen

hogg blant SU-sympatisører p.g.a.

er firkanta viss de virklig mente (me

av disse tingene.

ner) at vi' skulle bryte ut av enhets-

foR TI~ SLUTT Å OPPSUMMERE

en som flertallet stemte for.

I. Partiavdelinga vår i bygda har

Jeg s~nes dette er ei linje som sier:

diskutert og støtter Kina's han-

"la oss for Guds skyld ikke bli fler~

arbeidet P .g.'a. "anti- kina"parol-

dlinger i Indo-Kina. ·

PS. Til opplysning så kan jeg nevne a

2. Vår avdeling har propagandert

at SU ikke engang brøy seg med å_.-

dette blant folk i bygda, - også

ge denne parolen eller diskutere den

i forbindelse med I.mai.

noe videre på "I.mai-verkstedet", og

3. Det eksisterer motsigelser i

den ble heller ikke bært i toget.

partiet på Kina's politikk, og

KAMERATSLIG HILSEN

dette kan ha gjort utslag i fronter

TONHE

som I.mai.
4. Reservasjonsretten i Lørenskog

oiiPE*GXii.*i:i*:*".*"***********************************:;*************
MvO'ill=O,t. VI

G-tKK.

I

-ro<c,

UT&:N

VIETNAM

VT' AV KAMPUCHEA~
DS OG REDAKSJONEN HAR OGSÅ MOTTATT ET INNLEGG FRA l,MAI-ANSVARLIGI OPPEGÅRD
l INNLEGGET FORTELLES DET OM DE INNLEDENDE FORHAMDLINGENE MED SV. AT DISSE
STILTE SEG NEGATIVT TIL PAROLEN OM VIETNAM UT AV KAMPUCHEA,OM UNDERSØKELSER
SOM BLEI GJORT BLANT SYMPATISØRER, VENNER OG FOLK I GTENSELAND MELLOM OSS
oi SV SOM VISTE AT MANGE MENTE AT PAROLEN BURDE VÆRE MED, MEN AT DE FL' "TE
OGSÅ MENTE AT DET VILLE VÆRE URIMLIG Å BRYTE DERSOM DEN IKKE KOM MED, ~
VIDERE LEGGES FRAM DET GRUNNLAGET SOM STIFTELSESMØTET SKULLETA STILLING TI~
MED PAROLER MOT LØNNSTOPPEN, MOT SOVJET I ERITREA OG ANDRE.KAMERATEN FORTI;
SETTER :
Stiftelsesmøte blei halde alltfor seint
mandag etter påske. Det var heilt tydeleg at det syda og kokte i SV-laget, og
at mange innbitne AKP-hatarar Ønska heile samarbeidet faen i vold, og prøvde

og forkludre det. Dei hadde tydlegvis venta/vore overtydde om brot
påVi/Ka-parola, og ville då hatt si·
på det turre.·
Vi diskuterte det grundig i avd. og

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

•.'

var periode vis svært uvisse på kva vi

Dei suraste Sv-arane gjekk ikkje

skulle gjera. Eg tykte at dei direktiva

i toget - men måtte for skams skuld

som vart gjevne i DS-nytt/april let seg

stilla på festen: Der sat dei og

tolka - m.a. det som stod om ODDA -

diskuterte seg imellom i eit hjørne

at ein måtte vurdera ut i frå den lokale

og var heller uglade over å dela

situasjonen og sjå på kva ein kunne vin-

I.mai-dagen med ei mH~~ mengd

na og tapa! Vi hadde mykje å vinna og

andre folk som ikkje var dei gam-

mykje å tapa med omsyn til korleis mas-

le gode trygge NKP'arane eingong!

sane såg på samarbeidet. Eg tykte 6g at
disk. med ein kontakt vi hadde styrka
trua på at vi gjorde rett, og at direktivet ikkje bandt oss I00%.

Kort tid etterpå fortalde eit
styremedlem i SV at samarbeidet
hadde laga klØftax mellom dei to
fløyane i SV djupare, og at 2

---._ var heilt tyde leg at all t stod og

gaøle SV'arar hadde gått ut av

tctllt meddenne parola. Vi førebudde oss

partiet i protest.

godt til harde slag med SV-arar på stift-

I.MAI ANSVARLIG

elsesmøte, men dei vart sure og stillte

OPPEGARD

ikkje opp.
Eg trur, nei er overtydd om ,at hadde vi
vilja, kunne vi kuppa heile møtet, og
fått gjennom parola. Kvifor gjorde vi
ikkje det då?
Fordi vi då hadde stått attende som taparar til sist. Massane var så glade og
letta over at det endeleg skulle bli en-

~~

~A t1PEl'l ~oT
iovj eT F0ltT4SSTI~f.
~,-, ~

ighet og breidde på I.mai. Mange sa:
"Ja, blir det samarbeid i år, så skal eg
jammen gå i toget," dette var folk som
har hilde seg borte dei siste åra.
Så stiftelsesmøte gjorde vedtak om dei
tidlegeare nemnte parolane, og om at mag~laktatar som ikkje stridde mot parole1nnlaget kunne bærast, men måtte meldast seinast 2 dager f.ør I .mai. Møtet
var målretta, entusiastisk og bra folk melde seg villig til oppgåvene. Vi
bestemte også front-fest om kvleden med
allsidig og bra program.
Toget auka fra ca.40 til 70, og på fest-

"V,

!>TA,Tete ~LTR:
-BL i ~j EIJT i FylJ<S'r.

C.,k"GDSMo

--~

/JOE =r:A,t.l G»
~

+MeleE ~

en om kvelden kom ca.IOO.
Bide toget o~ futen blei bra- mykje entusiasme- roping oh song.
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OS.All:
"PARTI-KRISE" TILTROSS •

1

DISiRI KTS . PARTIET

JIAR BUTT STØRRE

~

I januar sendte avdelingene inn års-

grad murer seg inne og slikker sine eg,

rapporter.

egene sår, lar seg passivisere av u-

Disse rapportene er viktige fordi de

like indre problemer og unnlater å

i tall fo~teller om hvordan situa-

være dristige, markere seg utad og

sjonen i distriktspartiet egentlig er.

ta opp til diskusjon aktu~lle poli-

De gir svar på spØrsmål som mange stil-

tiske saker.

ler seg: Er det mange som går ut av
partiet? Hvordan er µtviklinga av

KLASSE SAMMENSETNINGA,
Qe.t. er et flertall tilhørende arbeid-

klassesammensetninga?

erklassen id.partiet, men andeler

Av sikkerhetsmessige g~unner kan vi

har gått litt ned det siste året, ' -

ikke her i KOS legge fram så mye av

spesiellt gjelder dette industriarbeid

dette matrialet ,men en del saker vil
vi her ganske kort referefe

erne. I januar-KOS hadde Lille My et
innlegg som tok opp spørsmålet om det

2ARTIET BLIR STØRRa,

hun kalte "flukten tilbake til akade-

I siste termin i 79 var det flere

miker yrkene". Arsrapportene viser at

som meldte seg inn i partiet, enn

endel som tidligere jobba i industrien

de som gikk ut.

eller som arbeidere innafor helse og

Det er

store forskjeller

sosial-sektoren har begynt på skoler,

fra ~m-

råde til område.·,fnnafor distrktet,
men de plassene som har kommet seg

universitet eller gått tilbake til

ut på gata, deltar i den lokale kampen

det er betydlig overdrevent å snakke

tidligere småbcrgerlige yrker, men at

eller i den faglige kampen på arbeids-

om en "flukt tilbake." Uansett så er d,1

plassen, de plassene rekrutterer også.

det et viktig sp.m. Lille My tar opp

Noen plasser rapporterer også om sto-

som

I

re muligllter for stor n·y-rekrutterihg.
Dette er et viktig tegn på at stagnasjonen og tilbakegangen som vi så ten-

har krav på reaksjoner.

FIFTY-FIFTY KVINNER OG MENN,
MATRIALE VISER AT DET ER BORTIMOT
like mange kvinner som menn i d.p

denser til i vår og sommer er slått

ie1I

Dette er en ny bekreftelse på at det

I

Det skal allikevei ikke legges skjul
på at det fortsatt er for mange som

er viktig åta opp kampen mot kvinne-

\

går ut. Årsakene er at folk går lei,
orker ikke mer, se~ ikke·vitsen med

tallet ikke står i noe som helst forhold til den prosenten jenter vi i dag

tilbake.

å drive pllitisk arbeid.

'

De fleste utmeldelsene kommer i områder hvor avde.lingene i altfor stor

undertrykkinga! partiet, fordi dette

har

i styrer, i DS og på UDS -nivå.
DS/AU

********************t**************

Kare.
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Il

\(\}Jl)fJE
I .b'orbjLdelse meu utkast til
prinsin;-program (:..,J-P) - O?
hvoruan kvinneund.ertry'.tkine;a
er behandla der - er ae·c all
grmEJ til å sporre når i:,artiet
sk_,al forstå at hvi1me811or8,u'.ilet
er'et politisk spdrsuål av
stro.te;isk betyc.cning.
Eller l~c1.nsi<:j e uet er ri;ctic:ere
å sti..1.le det ,såru1: i~voruan s.r;:_c_J_
vi få .ifL&r...nfolka i parti et til
å sk~ i.inne at kvinne-pol i til{k

~ ~i:

OEB~TT
!;;:;~rs]"~;~':f? t:J;åzi\.fr

'~L c:,-_e

0

00I,

er

o..v ~lette

er vi_;,~tig?

oå klart, ctet er jo en 0 ou uel
;i.viu1er
i pc.~·tiet so.,
iL}:e cyns AVi11..1Lepoli tikk er
~et vi~tti~ste å jotbe meu, OL
'dart ut iklce alle i pc1rtiet
ml Gli:iue fo~ eller forstå alle
so,~,:er like godt.- ::en sort -oarti
er vi nodt til ii ta alvorlig på
c1.lle spors,aål so1,1 er str&tegisk
viktire, og/eller er av stor
vi:{tighet i dagska;;,pen.

1Q,r,m,aDe •nth 1 ~~~~r::i~~,
1980

FRAMLEGG
TIL
PRINSIPPPROGRAM

e:11 jc:g h1..:.r en J..ei fUlel~e uv 2-t
i'G::c C!~; i:_"OU. ei.el Ct'J t~-:;t2. ~~~jii.<tlriJT
c.~: _._;.:vi~L1epoli ti~~~f,._ c~~il 'vr
0 ore,;_en tlib
·sik~---"
L.aDt,·:

~

rtv~s.;
ste11e, for· ~e gir
:.l:.l,. ··~~-=-l s.h.im::. av ;.1, tG.. ~•;__vinneunG.ert:"Jkkin~;a 0,l vorl i G - ir~1imello~.i. • . Oe net s_-~ull c nå vc?.re
helt ux1ocivendi[:, Det er vi sO1.. Lcff
en s~l..i};J:.elig v:t. tenskar,lig basis å
annalysere ut fra. ~ lant :H&vie:,e av
j6ntene våre finr,s i;·,asse b1"a erfaring og kunnskap.
Så hva sier dere, gutter.

P RINSIPP-PROGRAMI IET OG KVINNE-

UNDERTRYKK INGA,
Etter å ha diskutert programforslag_ets avsnitt om kvinneundertrykking (Kap. III, pkt.

10), har jeg en del reaksjoner
og spørsmål å komme med.

Turi derete,
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PR1tJ~IPP-~CG.

qkvinnene

~oets:
-Jeg har en sterk følelse av at
avsnittet er skrevet under sterkt tidspress og med en holdning til kvinnesak som noe ubetydelig og uvesentlig sammenlignet med andre områder partiet
er opptatt av, Jeg er kvinne
sjøl og kan ikk~ godta at dette
området feies over med en harelabb. Kvinnene er halve befolkninga og uten oss kan vi ikke
nå noen av de mål AKP(ml) har
satt seg. Prinsipp-programmet
bør etter min mening, streke
opp de viktigste sidene for den
langsiktige kvinnekampen. Slik
det står nå er dette altfor
overflatisk,
Betydninga av den ideologiske
og særegne undertrykkinga som
kvinner utsettes for, må komme
klarere fram. Kvinner har ikke
bare monopolkapitalismen å
kjempe mot, men også holdninger
blant menn og i samfunnet generelt. (Dette merkes som kjent
langt inn i partiets hjerterot:)
I programforslaget får jeg nærmest inntrykk av at det er mangel på vaskemaskiner som hindrer
full frigjøring. Er det sånn a~
kontroll over produksjonsmidlen.e og dermed kontroll over
vaskemaskinproduksjonen sikrer

frigjørin<? Jeg tror
.kk e min frigjøringYer
,xun, et materialistisk problem. Den ideologiske siden av saken er også
viktig. Vaskemaskinen og alle
andre maskiner i hjemmet øker
muligheten for frigjøring, men
disse tekniske hjelpemidlene
i seg sjøl frigjør ikke!
i

Jeg reagerer også på at kvinneavsnittet overhodet ikke berører ordet sosialisme. Det
står kun: "Dette målet kan iJr kje bli nådd under kapi talis,--1~
I prinsipp-programmet fra 1976
sies det noe mer om kvinnenes
nødvendighet av å delta i kampen for sosialismen, at sosialismen er nødvendig for full
frigjøring skal bli mulig. Jeg
synes det er viktig og moralsk
oppbyggende at AKP(ml)'s
prinsipp-program sier klart
fra om den langsiktige målsettinga for kvinnenes kamp.
Etter å ha lest det nye forslaget begynner jeg faktisk å lure
på om AKP(ml) fortsatt står
for sosialisme. Er vi redde
for å tone flagg i disse ulvetider?
Kanskje kapitalismen er like
bra sett med kvinners øyne?
Siv.
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10

Jeg leste nylig i ~Kat sommerleirutvalget sentralt har begynt
forberedelsene til ne•te års sommmerleire. Det er bra. De spør
om reaksjoner og forslag. Det
skal de få.
Forslaget mitt går ut på at sommerleirene skal desentraliseres.
Desentraliseres ikke bare i den
betydningen at vi skal ha mange
små leire framfor noen få store
~en omlegginga har vi til en
~ss grad gjennomført), men også
slik at sommerleirene blir arrangert av partiet lokalt. Dette er
viktig fordi arrangering av en
sommerleir, det være seg en fast
leir eller en vandreleir, gir arrangørene svært mange og nyttige erfaringer som kommunister. Slike
erfaringer må også kommunister
utenfor storbyene også skaffe seg.
Forslaget mitt går videre ut på_at
emnene for leirene i stor grad blir
bestemt lokalt. Jeg kunne tenke meg
at det sentralt fra ble gitt beskjed om ramme for emnene. F.eks.
Leirene bør behandle to emner,
hvorav ett er den internasjonale
,,-._\tuasjonen etter Kampuchea og
Afganistan, - og det andre er en
eller flere lokalpolitiske saker.
Her kan en velge qm dette skal være
fagforeningspolitikk, boligpolitikk,
RV eller andre saker lokalt som partiet lokalt mener det er viktig å
få masse-diskusjon på.

Når det gjelder det første emne,
mener jeg det er viktig at partiet
sentralt legger stramme ra.~mer.
Sjøl om vi har diskutert fare for
krig dg sosialimperialisme på flere
sommerleire tidligere, må vi bare
innse at diskusjonen om Sovjet or
krigstruselen ikke er blitt noen
massediskusjon. Dersom partiet skal
klare å gi folk i Norge gode råd
or.i internasjonal politikk og evt.
om invasjon, må politikken bli
langt mer konkret om hva folk skal
gjøre. Interessen etter hendelsene
i Afganistan er voldsor.i blant de
fleste. Vi har derfor en stor sjanse til å få diskusjonen ut. La oss
bruke sommerleirene til det.
Jeg mener dette forslaget både innholdsmessig og i organiseringa
peker i samme retning: UtvD:l partiet lokalt, både organisatorisk og
politisk. Jeg håper virkelig at
dette forslaget blir vurdert seriøst av prtiledelsen.
f"

(>
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Vi bringer her to bilder fra
DS's sitt første plenum.
Bilde _1.Under diskusjonen om
oppgaver for partiet blei det
foreslått at kampen mot utvanning av pilsen skulle være
hovedoppgave.En kamerat reiste
seg og sa at han ikke ville
godta oppgaven før han hadde
undersøkt om det v~r riktig å
hive hele partiet ut i en sonn
oppgave.Dette førte til innkjøp av opptil flere·kasser
med pils.Et enstemmig plenum
vedtok etter under~lsen at
dette virkelig var"ei hovedoppgave.

Dette for å vise perspektivet
Bilde 2:Et utdrag av plenum
på oppgaven og å.styrke kampetter undersøkelsen.Sikkerheten
viljen~På
bildet ser vi DS form;•
forbyr oss å nevne navn.Bildet
prøver~
få
låne 30 kr til mere
er tatt etter avstemninga på
pils
av
kvinne
ansv.Onde tunger
hovedoppgave.Sangen som synges
vil ha det til at formann prøver
heter visstnok "Da mannen·var
å sjekke kv.ansv.Det vil. vi herute etter øl".Sangen ble omved
avbekrefte som tull.Det er
døpt til"Da
Norgeved
var
uten Øl".
Nettpublisering
Forvaltningsorgan
for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020
omvendt.

,,_
NY INNSRMLING!
,,

DS vil med dette åpne kampa.~jen:
1 tanks til partiet.Kampanjen vil
gå over 3 uker.Og målsettinga er
6 mill.Altså bare 2 mill i uka.Vi
regner med at det skulle gå greit
hvis alle bidrar med sitt.Vi vil
komme med noen ideer for å få inn
penga:Spør om forskudd på arven,
spør gjerne sympere og arbeidskamerater om de også kan få forskudd.~~~g bilen,du har godt av å gå.
Har
hus, selg det og spør om å,__ __
få bo hos sympatisører(det beste
hadde vært om du hadde fått overtalt han/hun til å selge også.)Be
lønningskontoret på jobben din om
å føre lønna di.over på innsaml.konto.Andre salgsobjelcter finner

Vi har ti trøstepremier a 1 pakke
fyrstikker eller engangslighter.
Hittil er det ko!Dl~et inn;500,-kr
fra DS' 1.pleimm.Pan-: av flasker
sto det på lappen vi fikk.

KOS-red.har fått følgende
forslag til nytt navn på -~visa:
!'Nye kamp og seier"
Medlem av RU.
"Salt og pepper"
Kjøkkemhjelp.
"Hammer og sigden"
Medlem i 12 år.
"Skog og mark"
Medl. av Natur og
Ungdom.
"Något attåt"
Usignert[Det forstår vi godt,et uforskammet
forslag.Red.)
"Hei og hå"
Anti-dogmatiker.

du
~kert sjøl.Hvis du lurer på
hvorfor vi samler inn til tanks er
det i tilfelle krig.
De som gir mest får premie:
1.pr.:1 års gratis husvære på herberge.
2.pr: 4 mannstelt+ spritapp.
3.pr.:2 kinesiske soveposer
4.pr.:Fiskestang uten snell-e
5.pr.:1 bilpledd

Skal vi være helt ærlig synes
vi alle forslaga var dårlig.
Skjerp dere!(Vi understreker
at det siste ikke er et forsl.) ·
Red.
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HAR DU LEST NOE BRA I DET SISTE!?
,. HVIS JA, SEND OSS NOEN ORD.

I

Third world, Unite! - Et månedlig progressivt blad utgitt i
India (fås på Tronsmo). I januarnummeret har dette bladet Kampuchea som tema. Det inneholder
bl.a. :
- Talen til Jan Myrdal fra Kampuchea-konferansen i Stockholm
i fjor.
- En artikkel spm viser hvordan
Vietnam hindrer den humanitære
hjelpen, og deres forsøk på å
sulte ut folket f Kampuchea.
- En artikkel som heter: "Demokratisk Kampuchea og menneskerettighet~ne", tar for seg beskyldningene om massemord og
tvang under Pol Pot. Her kommer
det fram bl.a. at mange skrekkhistorier var produsert av ledelsen i flyktningeleirene for å
tjene penger. Videre at mange av
dem som liksom skulle ha opplevd grusomhetene o~sjøl hadde
skrevet det ned på Kroer-språket,
ikke kunne skrive å lese og slett
ikke prate Khmer-språket. Det kom
også fram at flyktningene som h
hadde kommet til Australia mente
det var hardere å jobbe der enn
i de såkalte tvangsarbeidsleireae
i Kampuchea.

I det hele tatt er det et bra
num,~er som alle som leser engelsk sånn passe vil ha utbytte
av. Sjøl er jeg ingen fantom i
engelsk. men med ei •engelsknorsk• 1 venstre banda går det
sånn passe.

~ommunistisk Tidskrift, utgis
~=v Kommunistisk Arbejderparti
(KAP). KAP er søsterpartiet vårt
i Danmark. I nr. 6/79 heter
hovedartikkelen.: "Den vanskelige
sosialismen". Der sies det innledningsvis: "Ikke minst utviklingen i Kina etter Mao Zedongs
død har aktualisert diskusjonen
om de positive og negative erfaringer som kan utledes av de
sosialistiske samfunns faktiske
utvikling .•••. Vi legger fram
noen mer overordnede betraktninger, som tar utgangspunkt
noen av de sentrale problemersosialismens historie hittil har
reist."
Diskusjonen som denne artikkelen
reiser faller rett inn i vår
hjemlige diskusjon. Artikkelen
er nettopp et forsøk på åta et
oppgjør med alle ideer om "den
lette/enkle sosialismen", paradiset som kommer seilende på
ei fjøl og som løser alle problemer. Samfunnet som klassikerne beskrev så bra, men som viste
seg å ha mange problemer som de
slett ikke hadde løst eller
forutsett.
Emner som artikkelen bl.a. tar
opp:
Sosialismen i et land.
Sosialismen i U-land.
Sosialismen og statsmakten.
- sosialismen og partiets rolle.
- Sosialismens økonomi.

Tidskriftet har også en artikkel
som heter: "Hvilken vei går PLO•.
og en som heter: "Utviklingen i
midtøsten etter oktoberkrigen•.
KT fås på Tronsmo og koster 17.50.
~åre.
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Gnistan hadde i nr. 6/80 et
stort intervju med prins
Sihanouk' s sønn lrnrodon Narindrapony. Intervjuet har tittelen:
"Far kjemper ikke lenger på
folkets side." Vi har spart på
intervjuet Oi; kan ta fotostatkopi hvis noen avdelinger er
interessert. hL-sk i s1criv ::r

1:~

hvilken avdeling bestillingen
kommer, ot; hvor mange eks,
dere ønsker.

Poenget ved denne spalten er å få
frem en.del av det daglige arbeidet i lagene,ting som kan se små
ut,men som betyr mye.Sjøl om det
dere/du gjør ikke høres hvF.crken
orginalt el.spesielt glupt ut,sc'.
kan det være det for andre,
Ti] slutt:Det sier seg sjøl at vi
i Kos ikke kan dikte opp erfariger
og at vi heller ikke svulmer over
av gode ideer.Så grip pennen(helst
maskinen) og skriv kort.

Red.eekr,

Denne spalta har vi tenkt skal
inneholde gode ideer,eksempler
tips o.l. fra laga's/medl. arbeid,og som andre kan bruke.
Det er slik at det er farskjel
j_ge måter å løse saker på.Noen
legger opp LM diskusjon på en
måte,andre på en annen måte.De
samme gjelder KKsalg,studiesir
kler,boksalg osv.
På slike ting er det sikkert

Og her følger første innlegg i spalta:
OM PRINSIPPROGRAM-(PP )DI.SKUSJONEn !
I laget vårt har vi finni at vi skal
kjøre studiemøter på spes.kap. i forsl,
til PP.Videre at vi skal ha to innledn.
på hvert møte med forskj.syn på e~ne.
Samtidig skal vi prøve å få med oss nære
sympere på en del av studiemøtene.

Jeg tror dette er en bedre måte å kjøre
mange ideer og erfaringer som
PPdiskusjoner pc'l. enn vanlig.lagsbehandl.
andre ber tipses om.Hvordan holDet krever at innlederene på forhånd
der ctere laget sammen utenom
blir enige om hvilke punkter de skal ta
møtene?Kanskje dere har arbeidsopp,og at det jobbeY en del med emne før
møte en gang i uken hvor dere
møtet.Ellers blir det lett å prate forfordeler ting,diskuterer litt,
bi hverandre og at de virkelige motsignoen går og selger KK mens andre
elsene ikke kommer fram.
skriver avisinnlegg el.innledn.
Kåre.
Hvis dere har slike el. lign. erfaringer skriver dere noen ord (
til oss så andre kan lære av det.
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Hvor .blir de·o av svar på kri tikken?
00m ma,.'1ge kanskje husker, starta
det en dis:usjon i KCS for ca. 2
lr siden om hcved~otsigelsen (HM)
i nartiet. En kamerat som kalte
seg Lars hevda synspunkter som
stred mot den hovedmotsigelsen
som da var blitt vedtatt av
distriktsårsmøtet (revisjonistisk
høyrelinje mot ml-linja). Etter
et p,-,,r innlegg for eg m, t er1,lærte KCS-redaksjonen "denne
diskusjonen for avslutta i KCS".
Dette b 7 ei de kri tisrrt fcr, og
erklærte seg s2. enig i kri tikken
og opp~ordra folk til & hive seg
inn i diskusjonen. Lars s;creiv
flere innlegg, og det siste blei
trykt i april 78 etter at det
hadde ligget hos KOS-redaksjonen
i flere maneder.· Han avslutta
med at "KCiJ-redaksjonen kjører
ei hard linje for å likvidere
disl-::usjcnen, og dermed ei linje
som brytP-r med enheten og
seinere vil splitte partiet".
Et·,:er dette S'°ndte Kos-redaksjonen etL sjølkritikk scm Lars

mente var tilfreds3tillende. !.:en
KC:3-redaksjcnen trykte aldri
denne s,jølkri~ikken i bladet.
1.e11 motaigGlsec v~~r ikke løs-L,
eg høzten "(8 vedtok DJ at diskus,j cnen s 1 :ulle for· sette mur,tlit: mellc,m Lars, KCS-re,iaksjonen of· meg, som var kcmmisær
:f:'or avdelinf,a tiJ Lars.
Etter en del rot blei det avtalt et møte, meYJ av en eller
annen ,;runn 1:1øtte ikke representanten for KCS-red. opp.
Lars eg j ef; ble i dert'or enige
om &.kjøre dis,rnsjcnen a:'.eine.Det
scm !mm ut av denne dis'.:usjonen
Vi,r f,: r det første en aks.rp
kritikk fcr bshar,dlinga av denne
saka fra D0 og l,CJ-redaksjcnens
side. .i"or det andre kcm vi
ganske langt i L lø::e motsigelsene pec hv·.1, s· m er hovedmc-tsigelsen i partiet, sjøl om vi ikke
klarte å bli enh:e om Pelt. Jeg
mene: ~t :;'°~ crzst koll; et ~tf~e på
veg i a Sr,J..lle opp ,,,,:n rikci.o-e
hovedmotsigelsen o,:: i ii sle-. fast
hvordan vim~ gt fram for å
finne den.
Dette matc:ri.alet blei sendt inn
til .i0 inid-c i

8"

ril i år.

Wva har s':.j edd siden?
Det er kc t f,rta't. Vi - dvs.
jeg. ~er Lars h~r meldt seg ut hørte ikke e~ pip før i september. Da fikk jeg vite (etter h
:1a spurt) at m.:,-;;erialet om
hovedmot s;igelsen blei brulct i
interne diskusjoner i DJ, Veili
og bra. L~n dette reiser unektelig en del spørsr.Jål:
1 ) Hvorfor har I:C S-redaksj cnen og DS ikke svart på
kritikken e~ter 5 miindder?
De"ste V-3.r ikke noen fillesak,
~or det første dreide den seg
om beha,.~dlinga av et viktig
pclitisk spørsmål - hva scm er
hovedmotsigelsen i partiet. ~~r
det andre h~vda vi at den s-.
~n
Ds eg KL3-redaksjonen ha,r
'-fulgt, er et an<:rre p på
demokratiet i partiet. Det er
en måte å undertrykke medlerr,mer som h8r politiske motsigelser, vedl slite dem ut
og drepe dem langsomt politisk i en diskusjon som aldri
blir tatt alvorlig og bare blir
tværa ut i det uendelige. Det
er en stil som dreper den
poli ti.ske ka.rapen i partiet.
For« det tredje hevda vi at
det er eL stil sec hindrer
feilaktige linjer og synspunkter i!:. bli korrigert. Det
er en stil som bryter med
mas~·elinja pU mer enn en r~åte.
De!'l bryter ned dialektikken
fordi den går ut på at det
ikke er nødve,,dig å lytte nøye
til synspunktene til dem som
sthr for avvikende syn.
For de·t :'~erde hevda vi at en
slik stil er en trussel mot
sentralismen i p,,.r-t.iet, fordi
den gJør at medlemmene miste~
tilliten ti.l

de ledende

organene og etterhvert til
pcirtiet som helhet. Er ikke
slik m;:,ngel på tillit ga:•ske
utbredt nå, og er ikke de
mange ,·ksemålene på saker som
dette en viktig grunn til
dett~?
Hva er det f,r en stil å neglisjere en sli grunnleggende
kri tkk i så lang ti.d?
Det e:i:-- mulig DS jo'Qber med
denne kri tikken. I si:!. fall er

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

lb
let bra, mer, 5 ;;-i,.ined(,r er i,;tilu1tL~' J j g lang tid i~ b.1·;,:J:e nå

0varet" .Oa rnc.:~t te!.

n.lir

:JS · i

;~·all

V~'cr3le cm a~, dc,t LcrnIJlE-,'
et .~,~..-c-i.r
innen da c·1~ tl~. l
~~.te til~el-

let :::·ørLe ,let til ,
L-,1.rs scm
.1agt mcl,J.te 0C':". ut, lJå c:r'JLn 2.v
:1enne O,' · :f'lere: .'_tr::.rirP 1 iknenrJ e
J"nker-.

2) iivcr ..·or h
ikke 1e~~e
mr:3.te:ct3,let Lli~t 13.r:t (r'.·•1r. for
Jistriki.iu rtiet?
·
je·~ bur ie ~-.i::?, \-æ-···t e~-. ( nl-:el ~;; . k
"!"or KC.S-rc,.l:t~·:.s,Jcn~~n L
:?i.Te ~ei fc:rl;l av utci:rr:_g eller r91,

mer ~lvc~li~ - ;v·t~·e s i~r ·:·]~g
n~ l:ritikk.
:i .pe~
3j~•Jkri:ikk\~n C.r:.·c-~.:--:-t ~.,.t,
-:·:c-, 1.e
kri tiklr c · · :J?r1.:;·,~tF:1-:·_.: ;"'
r:1edl-: mr.ne:r:e •. Det~-. P
0~1
opt, ··:ve 2.:-cr

cs

E:.

t

rr:

klHrer G r.:.c3tr·e '.'.~e~·:

min ~el ikk~ i

~v~

s 1·:r;.J ~cr:.r..e Jtyr\: ~.

3itu8sjcnen vi n6
, . .sr.:ur~d.

1

.Sr'nJmen0i',::'L
f:.v r2;-r:or·\;nr; -.,r;_;r.
~e1, si ~;t:.~ uc:
· :·1_:·::::u.t
:_;tet

;~~:. J;;·ot;~~'.f.:-.:Ej,~---~Z-_1_;
,

forrivP.
h·-1,t

_.._.c

DS/AU har behandla "Lars-saken" og den

··:,!et ;;-;.:,rn P~
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handlinga av den.
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hva innholdet i et svar skulle

vært?

kring hva som har skjedd i denne saken.

. . :.~:t_ "

,J~\.rt li~:j ~ -

Et annet og langt mer komplisert spørsmål er

- For det første vil DS/AU avvise et
...

1,.eD det e ~cl.JeT i
ha1~dla

svar aldri blei sendt. Dette er et

kritikk.

er at ~Si d0t r1in~·e l~te~ : i :
:"~ være '.·~,·r2..:.12i-c~re~:te. Jpt,
med at de ·,c:.1e--:-· :i.'~ke :i·1.::::--

fått et svar på den brevet de sendte
DS i april. Vi beklager at et slikt
brudd på vedtektene som pålegger leden-

e1_-na. ferm) ::_ 0mr,,i:1r1.::~1 1~ LF<l

l)che.ctd. i~1."D.

SVAR FRA DS/AU TIL AS~UMD

s! strekker den seg flere år tilbake i
tida. Mange kamerater som idag verken
sitter i DS eller i KOS-red harp& en
elle,r annen roe.te vært involvert. Det vil

bli en tidkrevende og vanskelig oppgave
å få fram alle "facts", og vi mener det-

te ville være en vanvittig prioritering
av kreftene i DS.
- For det andre er det klart at det er
ulike oppfatninger om hvor viktig det er
diskutere seg fram til enstemmighet i
synet på hva hovedmotsigelsen i distriktspartiet er .. Asmund mener det er et svært
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,,.
Vi trekker ikke fram dette fordi vi

viktig spørsmål, og han har støtte bl.a.

en gang for alle vil slå fast at

i tidligere.praksis i distriktspartiet.
På 2 årsmøter etter at

Lars og Asmund tar feil, men fordi

diskusjonen ble

reist i KOS har sp.m. om hovedmotsigelsen

motsigelsen er blitt relativt grun-

vært grundig diskutert. Her har bl.a.

dig behandla.

Lars sine synspunkter blitt lagt fram.
Arsmøtene har

begge ganger så og si en-

stemmig slutta opp om de forrige DS-ene
sitt forslag til hovedmotsiqelse.

det viser at spørsmålet om hoved-

I den siste årsmøtebevegelsen var
også sp.m. om hovedmotsigelsen oppe
Synspunktene til Asmund og Lars ble
brukt i den diskusjonen. En diskusj<
som i realiteten endte opp med

å

legge mindre vekt på å fastslå en
bestemt motsigelse som hovedmotsigelsen.

(Vi viser forøvrig til de

vedtaka om problemene i partiet som

Ir:t-!HOLD :

***********~**************

blei fatta på Ål'1,november KC

LEDER :

- Asmund spør om ikke DS er ;;:;-ig i a

OM KOS

I

80-ARA , . , , . , .. ,S 1

l.MAI 1980 :
ENHET FOR ENHVER PRIS? S,2
l.MAI OPPSUMMERINGER,,,, .s,Lt
DISTRIKTSPARTIET HAR
BLITT STØRRE'."'""" S.7
PRINSIPPROGRAMMET OG
KVINNEUNDERTRYKKINGA ,, , ,s,8
SOMMERLEIR 1980,,,,,,, ,, ,s,lQ
nlNNTERNT-NYTT" ''' , .•. ' ,s,li
~AR DU LEST NOE BRA I DET

sI STE ? ' '

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

,

1

•

'

's 13
I

TIPS,IDEER , . , ... , .. , , , , ,s.14
HVOR BLIR DET AV SVAR PÅ
KRITIKKEN Q, ,, , , ,, ,, , , , , S,15
SVAR FRA DS/~U , , , , , ,, ,, s.17

de synspunktene han og Lars

i forbindelse med AM-forberedelsene

men L. og Å's 6 siders utgreiing egn,
seg lite i KOS,spesiellt iikke når

·
I

netopp diskusjonen om hovedmotsigels-

en etter vår mening ikke skulle ha
en så framtredende plass i bretnings-

diskusjonen som tidligere. Såvidt

XHX vi kan se er det heller ikke noe
·enkel oppgave å forkorte innlegget.

- Vi vil ikke med dette prøve å settE
en stopper for diskusjon omkring partiets masselinje,feil i masselinja.

Men vi har ikke no.e tro på at den
til

EDAKSJONEN BEKLAGER :

V1 GLEMTE Å KJØPE LETRASETT,

la fr,

Vi er enig i at dette hadde vært bra

drives noe framover

0

aa

fram skulle vært sendt ut til alle

11

Lars-saken 11

•

ved å kn,•' ..... e den

En sak som

h-.-..1ge

partimedlemmer ikke kjenner, og de
aller fleste andre ikke husker.
- Det er bra og nødvendig å prøve og
lære av tidligere feil. Men vi mener
det nå vil være gæernt å belaste et nytt

VER.V A6oNNE.NT'ER

distriktsstyre med unødig graving i for-

TIL. f<. C..A-5SF'lc:M1PliN
~RVI(. A5oNNE"ME'NT'.S •

ket framover.

'T:IL-6~01::NE: •I

tida. Det er langt viktigere årette blik-

for DS/AU, formann .
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