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ILEDER:

For å være sterke
rna VI være mange
o

•

Situasjonen i klassekampen i Norge og i
verden forøvrig er meget gunstig . Både
de objektive og de subjektive faktorene
for, revolusjon styrkes. Ifølge Lenin kan
revolusjonen bare seire "når de "lavere
lag'' ikke vil og de "øvre" lag ikke kan
leve lenger på det gamle vis" . .. "Følgelig er det for revolusjonen nødvendig for
det første å oppnå at flertallet av arbeiderne (iallfall flertallet av de bevisste ,
tenkende, politisk aktive arbeiderne) helt
og fullt forstår at omveltningen er nødvendig og er rede til å gå i døden for den ,
for det andre at de herskende klassene
gjennomgår en regjeringskrise, som
trekker selv de mest tilbakeliggende massene inn i politikken, svekker regjeringen
og gjør det mulig for de revolusjonære
å styrt g denne regjeringen hurtig."
Radikalismen s . 76 - 77 .

Dette er de objektive forutsetningene, som
i disse tider har blitt styrka pga kapitalismens allmene krise. Disse forutsetningene, dvs. en revolusjonær situasjon, er
ikke nok til å gjøre revolusjon. I tillegg
må følgende subjektive forutsetninger foreligge: Kampen må ledes av et sterkt kommunistisk parti, revisjonismen må ha mista innflytelsen over arbeiderklassen og
folket, det må bestå en enhetsfront<mellom
arbeiderklassen , bønda og fiskere og def
må finnes en folkehær . Også disse faktorene har blitt Styrka. Blant annet har·
den kommunistiske bevegelsen blitt -ster- > 1 '
kere. Det gjelder også for AKP (m-l)pg
den revolusjonære bevegelsen forøvrig
1
i Norge .
r

!
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"MASSENES EGEN POLITISKE ERFARING
ER NØDVENDlG" (Lenin)
Men oppgavene bar v-okst raskere enn
AKP (m-1), NKS og RU. Oppgavene til
NKS er bl.a.
- å reise studentene til kamp for sine
økonomiske interesser, som mot økt
gjeldsbyrde, for økt stipendandel osv.
- å gjøre NSU, ST og DHL til redskap
i studentenes interesser. Videre å
styrke LNL og FR.
-å gjøre Studentersamfundet i Trondheim til et redskap i folkets tjeneste.
- å 1pobilisere tusenvis (el. flere
tusen) stud(mter i l. mai-toget.
- å organisere en brei streikestøtte1
bev,egelse blant studen-tene.
- å .:ffiobiliser,e studentene mot Norsk
1
E.rpnt qg 'fas~iseringa.
'- å øke støtten til folkene i den tredje
.. Jk ra
· :f•+-~~
' B1 . a . ao d aJl!le '3.vererd,en.
..I~ :tden =komitee,r
" · 1
:;oå Ø~e KKr,S'ar'ge't og støtten _til- rot- ,4
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Dette er store kortsiktige oppgaver . Er
de idealistiske? Nei. Situasjonen i ldassekampen, også på de høyere lærestedene,
er meget gunstig. Både monopolborgerskapets undertrykking og massenes spontane motstand har økt. Det er en gunstig
situasjon for å heve massenes politiske
nivå. Vi må frata massene deres illusjoner om SV og DNA , og vi må styrke
tilliten til og forståelsen for m -1-m .

:.·-.:...:.:...:.·

sirkel først. Dessuten finnes det folk i
frontene som har gått på sirkel uten å
bli med. Rekrutteringa fra s irklene var
i høst for lav .
BEKJEMP IDEENE OM DE INTELLEKTUELLES NØYTHALITET I KLASSEKAMPEN~

Den dårlige r ekrutteringa fra sirklene har
sammenheng med flere ting. For det første at vi ofte har vært unnfalne med å ta
spørsmålet om medlemsskap. Det må tas
opp på første møte. og ikke vente til slutten av sirkelen. For det a ndre at vi ha ~·
ha tt problemer med å l ose de motsigelser
fol k har hatt direkte til spørsmålet om
medlemsskap. Typiske innvendinger har
vært: - v il ikke bli underlagt den demokratiske sentralismen. -h ar for· mye å
gjøre. - er r edd for å bli registrert.

Hvordan skal det gjøres? Lenin sier følgende om det i Radikalismen s. 84 - 85 :
"Den proletariske fortropp er vunnet
ideologisk. Det er hovedsaken. Uten det
kan man ikke engang ta det første skritt
til seieren. Men herfra er det ennå temmelig langt igjen til seieren. Med fortroppen alene kan man ikke seire ...
Men for at virkelig hele klassen, de brede
masser av de arbeidende og undertrykte
under kapitalen skal n å fram til et slikt
standpunkt, er det ikke nok bare med propaganda og agitasjon. For dette er massenes
egen politiske erfaring npclvend!& Det~
er alle store revolusjoners grunnlov."

Disse innvendingene har s a mmenheng med
de intellektuelles motstand mot drganisas jon og disiplin. Lenin slår fast: "Jngen
vil våge å benytte
vil våge å benekte at de intellektuelle som
særskilt skikt i det moderne kapitalistiske
samfwm, stort sett kjeJmetegnes nettopp
ved individualisme og manglende disiplin
og organisasjon."
(Et skritt fram og to tilbake ).
I tillegg er de karakterisert ved uslabil itet og politisk vakling , og ved mo tv ilje
mot forpliktende politisk arbeid.

Å mobilisere :æ-assene til kamp for sine
egne kort siktige interesser og for væpna
revolusjon er det vår oppgave består i.
Det kre ve r en sterk kommunistisk bevegelse, og for å være sterke må vi være
man~ A rekruttere til NKS er derfor en
av våre mest sentrale oppgaver.

Disse trekka må vi ta kamp mL>t. Vi m å
vise al organisasjon og disiplin er en for utsetning for seier i den revolusjonære
kampen. Videre at de intellektuelle m å
ta stilling for en av de to hovedkl as seue .
De er ikke sjøl en klasse, men et skikt.
De står i et objektivt motsetningsforhold
til monopolkapitalen , men er samtidig
under sterk innflytelse av borgerskapets
ideologi. De kan ikke ta en nøytraL stilling i klassekampen. Enten er de en
styrke for borgerskapet eller en st~' rke
for arbeiderklassen. Vi må aktivt sloss
for at studentene skal stille seg på den
rette sida i klassekampen og utgjøre en
styrke for arbeiderklassens kamp:
dvs. bli medlem i NKS~

STYRK REKRUTTERINGSARBEIDET~
Rekrutteringsarbeidet m å styrkes. Bare
oppgaver som l. mai og Jøtul-streiken skal
prioriteres foran . Rekruttering er en egen
politisk oppgave . Folk blir ikke medlem
bare vi trekker dem med i streikestøttearbeidet. Spørsmålet om medlemsskap
reiser flere politiske spørsmål. Sentrale
spørsmål er synet på staten, væpna revolusjon, SV og det kommunistiske partiet.
Studiesirklene er i denne sammenheng et
viktig redskap. Erfaring viser at svært
mange nære venner ønsker å gå på sirkel
før de blir medlem. Et godt organisatorisk og politisk grep om sirklene er derfor en forutsetning for høy rekruttering.
Andre betingelser er at vi på sirklene
tar kamper på folks innvendinger mot
medlemsskap, og at vi i arbeidet vårt
forøvrig, som i fronter o.l. aktivt tar
opp spørsmålet om rekruttering med
folk. Alle har ikke ønske om å gå på
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Møteplan:
l . l\1AI OG STREIKESTØTTE.

HOVEDOPPGAVE:

S to dag-sm øte fo r 15/ 3:

Taktikken og mobiliseringa til l. mai .
Studier: Direktivet til medlemmene .

:-1 tor]ai!,'Sm Ote f o r :") / 4:

Streikestøtte og tarifroppgjøret.
Er Jøtul-streika i gang, rettes møtet
lnn mot den. Hv is ikke må det behandle situasjonen ifm. tariffoppgjøret.

') m ~ t la g -;m øt e

Politikken og mobiliseringa til
somme rleirene.

for l / .f:

S tucliemøte for 20 / :3:

Masselinja. Studier i 4. mai.

:'•ucliemøte fo r l ! G:

Sosialimpe rialismen .
Studier: Vedtak fra landskonferansen
i boka Sovjet i dag.

Fase~-

(til sommerlei e rent.

110\'EDUPPGA VE:

SOMMERLEIRFORBEREDELSER OG MOBILISERING.
Stkker·hetsinnstruks for NKS.

S millag-smote~

Oppfølging av "Styrk AKP".
Studier: HMG l ekstra om arbeiderklassen.

Som forberedelse til sommerleieren, vil det bli sent ut et eget møteopplegg på ca. 3 møter. Til disse møtene kan uorganiserte med fordel
inviteres. Møtene bør avholdes sjøl om mange er på ferie .
Kameratslig hilsen
NKS l AU.
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Spørsmåla til stor lags.
møtet om l.mai:
Vi bringer her sp ~)rsmåla til det s torl agsmøtet om l . mai som skal a v holdes fot· l -;
Materi a le til dette møtet er det direktivet som er sendt ut til alle medlemmer.

·1.

l) AU mener situasjonen foran årets l . mai er meget g1mstig.
Diskuter denne påstanden.
2) Artikkelen advarer mot en tendens som har vist s e g i diskusjonene til

;1 onske
innsnevring av grunnlaget ror FFF. Diskuicr hoved parolene og studentpal'lene
i ly::; av dette.

3)

Hvorfor er masselini '< nøkkelspørsm ålet i mobiliseringa'?

4)

Hvor·dan skal laget 'lrbeide for å mobilisere man ge peogressi\·e i toget?

Merknad: Lag som har dish."Utert noen av spørsmåla grundig roe . kan ho!Jpe over de111 .
Alle skal diskutere spm . 4 grundig .

r*****************************.********************'>
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Forslag til student ·
paroler:
( NB: Dette er bare å oppfatte som forslag som angir retninga for parolene. Laga må
diskutere lokale paroler særskilt. )
Enhet studenter -arbeidere'.
Studentene støtter arbeiderungdommens krav om arbeid '·
Studenter: Støtt kampen mot statens lønnskomite
Støtt gymnasiastenes kamp mot "slavelova"
Avvis den reaksjonære studenthetsen ~
Spania - Sør-Korea - Vest-Tyskland - India - Chile:
støtt studentenes kamp mot fascisme og imperialisme '.
Boikott Moskva - agenturet lUS ~
Kamp mot sta tens og monopolenes utdanningspolitikk '.
DNA-regjeringa - spydodden i den reaksjonære utdanningspolitikken
Kamp mot arbeisløshet - studentene krev er arbeid etter studiet
Nei til rasjonalis e ring , sentra lisering og statsditat '·
Forsvar den sjølstendighet l æ restedene har '.
Studentene skal bestemme valgreglene -nei til universitetslova
Kamp mot borgerlig propaganda i pensum ~
Full frihet til politisk arbeid på lærestedene '.
Gjør NSU til en kamporganisasjon ~
Styrk LNL som kamporganisasjon ~
Styrk FR .,;om kamporganisasjon .'
Gjør DHL til en kamporganisasjon ~
Nei til statsbetalte student-"tillitsmenn"
Full støtte til FRAPs studentorganisasjon FUDE
Full støtte til Jøtul-arbeid erne
Forbud mot Norsk Front !
Studielåna: 6. 5% er ågerrente '
Studentene krever: mindre gjeld - mer stipend ~
Lånerenta ned til '74 -nivå !
46000 i lån = l 06000 å tilbakebetale ~
Borteboerstipendet: I dag 2750 - vi krever 4400
Vi krever: Øk kostnadsramma ~
Vi krever: Økt grunnstipend !
Statstilskott til samskipnadene - nei til pris og leieøkinger '·
Støtt husleiestreiken på Risvollen '.
Studenter og ansatte: felles kamp mot samskipnad og stat 1
Støtt arbeiderungdommens rett til utdanning •.
Studentjentene krever rett til utd anning~
Flere og bedre daghjem på lærestedene~
Fortsatt kamp for sjølbestemt abort~
Kamp mot kvimiefientlig propaganda i pensum~
Bruk dialekt - skriv nynorsk!
Lokale fagparoler av typen ....
-folket og bare folket er den drivkrafta som skaper
-tvers igjennom lov til se ier~
6
osv ..... .

verdenshistoria~
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JOtul-streiken e.r var
viktigste oppgave
.'
ved siden av l .mai.
- Aspengren. Lev eraas og Nordli skje lver

7. Streiken utgjør et s lag mot DNA / LOtoppens kri se forlikplane r. Det e r et sla~
som ganske s ikkert vi l bli ful gt av flere
n~ir tariff-oppgjøret tWo'rmer seg . sporveis-·
arbeiderne i Os lo har g-itt signaler· om det.

i IHlksene for tida - og den skje! ven deler

de ganske sikkert med resten av monopolborgent og lakeia de r es både i pressa og
innenfor arbeidera ris tokmtiet. Vi har sett
deres fortvilede forsøk pa å knekke streika,
-og v i kan forstå dem sv<.~rt så godt n år vi
ser på hva streika inneb æ rer og kan komme
t il å innebære:

Kamerater: Jøt1tlst re ien e r av meget sto r
viktig-het fot· ut vi klin ga a v klassekampen
i Norg-e i dag-. S ituasj onen i kl asse ka mpen
er _g~ns_Hg_ . den utgjor et IJra ut gang-spunkt
fo r :l he ve massenes politiske ni v:i langt
v idere - ogsa på l<~restedene.

l. Streika gje lder arbeidernes rett til å
bestemme over arbeidssituasjonen s in .
Lede lse ns lake i. arbeide raris tokrat og
dr iftss tv r er Arne Hansen skal fjernes.

l . MAI OG JQ)TUL-STHEIKA: LIKE VIKTIGE'

For kommunistene btvr· dette :1t klassekampen
har sLilt oss to hovecloppgavet· - to oppgave r·
som r·eelt er l_ ik~ v iktige.

2. Den gjelder enheten mellom norske og
utenlandske arbeidere. En enhet som er
viktig i kampen mot rovdrifta av fremmedarbeiderne og· forsøkene på å sette fre mmedarbeidere og norske arbeidere opp mot
hve randre.

Det er første gang NKS har· to hovedoppgaver
på samme tid -og mange vi l s ikke rt spone
om det er mulig u l fr a teorie n vcir . l art ikkelen "Noe n spørsm :il vedrore ncle metod-ene for ledelse" sa Mao at de t til en hve r
tid ba re kan finnes e n sentra l oppgave.
Betyr så dette a t vi alclr· i kan ha to hov ed oppga ver samtidi g? .Jeg mener ne i. Mao
u nderstreka ikke nq>d ve ndi ghte tl av kun _9_1_1
sentral oppga ve som not' 12_r:i!l~_!l!l!·

3. J øtul-st reiken retter seg ogs å mot en
usaklig oppsige lse. 56 personer blei u sak lig oppsagt i fjor - få av disse sakene ble i
krona med se ier. ,Jøtul kan komme til å
bety e t ny tt vendepunkt mot de usaklige oppsigelsene. Jfr. arbeidernes avvisning av
underskriftsaksjonen som retta seg mot
den oppsagte fre mmedarbeideren .

I den ne vnte artikke len som omhandler

metodene for rikt ig ledelse . er spqrs oppgava det ~ittencte
punktet. I det te punktet l egger han fram
en metode for å un gå. som han sier " en
tilstand av forvirr ing og rot" i planen for
stede ts oppgaver. J eg me ner at de a ller
neste stedene vil kunne klare denne s ituasjo nen uten å havne i en slik tilstand som
Mao ad vare r mot. Den store g-raden av
gjensidig støtte m e llom va re to hovedopp gaver v il a vgjort virke til å fo rh indre dette .

4. De stre ikende har gått offensivt ut mot
alle sosialdemokratenes forsøk på a knekke
streika. Jfr. deres uttalese mot " 23 -mannsklubben" i samorg .

nliiTetomden sentra le

5. De streikende har gått offensivt ut mot
borgerpressas AKP-hets .
Streiken har brei støtte i masse ne, både
i arbeiderklassen, på l ære stedene og ellers
i folket. Den økonomiske støtten viser dette .

6.
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MASSEMOBILISERING ER EN
ABSOLUTT FORUTSETNING !

Spørsmålet om den sentrale oppgava, eller
hovedoppgava, er først og fremst et spørsmål om "hvor tyngdepunktet i arbeidet skal
legges", for igjen å sitere den samme artikkelen. Og hva annet skal bestemme tyngdepunktet i arbeidet vårt enn situasjonen
i klassekampen som helhet , sett i lys av
de historiske vilkårene og de lokale for holda? Det er nettopp en slik vurdering
som sier at l. mai og Jøtul-streiken er
like viktige og viktigere enn alt annet i
klassekampen i Norge i dag - dette ligger
til grunn for vedtaket om våre to hovedoppgaver.

Det er fullstendig på det rene a t Jøtularbeiderne ikke kan seire ved hjelp av folks
gode vilje aleine -det må samles inn penger,
svært mange penger må til. Hvert lag har
fått forslag på en målsetning på hvor mye
s-om li)
som bør samles inn på stedet. Vi har hørt
at enkelte kamerater fikk sjokk da de så
summen: "der ryker studielåJ.1et", "vi e r
for få til å greie den målsetninga" osv.

Kamerater: Hva annet er dette enn grov
mistillit til massene? Eller tror dere
virkelig a t det er meningen at vi sjøl skal
HOVEDOPPGAVENE BØR TJENE HVERANDRE!sikre stre ika ved hjelp av våre knappe
studiel ån? Nei -kamerater , slike idee r
Jøtul-streiken vil konkretisere og levendeduger ikke. Vi må slå fast en gang for alle
gjøre en mengde av FFFs viktigste paroler.
at streika ikke kan se ire uten at det reises
Den v il i praksis vise innholdet i dem og
en bre i m assestøtte for den '·
vil kunne lage et vannskille på l. mai, et
vannskille mellom dem som virkelig og i
Vi må ut i massene for å reise pengestøtte
praksis støtter arbeiderklassens kamp,
til streika og vi må mobil isere mange uorg- og dem som pleier å støtte i ord , men
aniserte med oss i streikestøttekomiteene
i praksis gjør alt for å knekke kampen.
slik at vi blir mange, mange som samler inn.
Den beste metoden for dette er avgjort å
Dette gjør ikke bare den taktiske situafå folk til å sette seg på li.ste for faste bidsjonen foran l. maLend a gunstigere, med
rag hver uke . I tillegg til at dette sikrer
SV og DNA i samme tog og med J øtul-streistreiken janu1 støtte, gir en slik metode
ken som vil gjøre folks problemer med å
oss også muligheten til diskutere grundigvelge enda mindre , -streiken er også i
rere med folk slik at de sjøl kan bli aktive
stor grad med på å høyne massenes politi støttearbe idet.
iske nivå og skape et spesielt godt grunnlag for å massemobilisere til l. mai-toget.
FULL OFFENTLIGHET I INNSAMLINGENE'.

*

Hetsen til Leve raas på misligheter i innsamlingene har utvilsomt slått inn hos en
del folk. Selv om de fleste kanskje ikke
tror på det , er de sikkert ekstra vaktsomme
på metodene vår e. De tte kan føre til vak ling ogs å blant disse dersom' slurv og uorden gir fienden nytt vann på mølla. De vil
garantert benytte selv den minste sjanse
til nye utkjør.
Det er ikke bare den åpne fienden som
Leveraas som vil benytte slurv fra vår
side i sin kamp. SV har også delt seg på
dette spørsmålet: På universitetet i Oslo
støtter de ikke streikestq>ttekomiteene og
driver buskagitasjon mot dem med Leveraas-kjøret som ammunisjon. Andre steder
i lande i stq>tter mange SV - ere streikJstøttekomiteen samtidig som de for seg sj l tar
avstand fra Leveraas og hans kjør . I lsånne
situasjoner er det riktig å mobilisere disse
SV -erne til å gå offentlig ut mot kjør~t,
på denne måten kan vi realisere taktikken
vår med å mobilisere ærlige SV - ere til
støttearbe id og trekke dem nærmere oss
i politikken.

Jeg vil allikevel understreke at selv om det
er en stor grad av gjensidig støtte mellom
hovedoppgavene - så er det avgj ort to forskjellige oppgaver som hver krever særegne
oppleg~?; og· organisering. Arbeid og kader
skal fordeles jamnt , aktiviteten i andre
fron te r må vurderes særskilt utfra de lokale
forholdene og vår styrke på stedet. Men i
regelen skal vi ikke slippe KF -arbeid etc.
ut a v hendene . Det v il først og fremst bety
at alle i hvertfall skal samle inn penger ,
dette gjelder også dem som har s in viktigste
oppga ve i andre fronter.
Dette gjør det nødvendig å ned kjempe all
"dette -er--ikke -In i tt-bord" - tenkning og
jobbing med sitt i "avsondret ro". Dette
er ideer som ikke tar utgangspunkt i klassekampen, me;1 i de planene laget lagde
ei tid tilbake da klassekampen ikke var så
skjerpa som nå . De er videre uttrykk for
den innadvendtheten vi i lengre tid har vært
prega av. Dette er kon s ervatisme og sabotasje av J-øtul og av l. mai. Vi må slå fast
at streiken er_§-) le_ kommunisters ansvar.
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Vi alts å ta a lvorlig på å sikre oversikt og
orden i inns amlingene , bl. a. ved hj elp av
kv itteringe r , sam t sikre full offentlighet
på hvor mye vi samler inn osv . Vi må
ogs å la elet formelle bli et våpen på vå r
side.
KAMERATER: REIS EN VIRKELIG- OG
BREI MASSESTØT TE FOR J ØTUL ARBEIDERNES KAMP !
Bjarne.

Den revisjonistiske
11 teorien orn produktivkreftene 11
produktivkreftenes utvikling. a t et ny tt
samfunn framtrer av seg s j<,)l n<i r produktivkreftene er h\)gt utv ikla . al det e r formålsløst for proletariatet å bevisst prøve å
gjennomføre sosialistisk re volusjon når
produktivkreftene ennå ikke er høgt utvikla.
Denne falske teorien erstatter revolusjonær
dialektikk med vulgær evolusjonisme, og
klassekamp med klasse samarbeid. Den
går mot den proletære revolusjonen og
det proletære diktaturet . Den er rein og
skjær idealisme i historiesynet."
(Three major struggles on Chinas p hilosophic a l front s. 24). Det va r denne teorien
som bl:!i brukt som overbygTting da furubotnikene stilte seg i spissen ror r as jonaliseringa av industrien i Norge e tter
krigen . Ogs å Kul bruker denne te or ien
når de kaller imperialismen ror progressiv
og går ilm for strukturrasjonalisering og
import av arbeidere på sl avekontrakter .

De kommunistiske klassikerne som er
historiske materialister , sier at de undertrykte folkemassene er drivkrafta i
historia. Revisjonister fra Bernstein, via
Kautsky, Trosky, Furubotn, Kalheim, Bresjnev og til KUL har forvrengt den historiske
materialismen til den såkalte "teorien om
produktiv kreftene"
"Teorien om produktivkreftene er en intemasjonal revisjonistisk
tendens med en overtro på spontaniteten.
Den overdriver til det absurde produktivkreftenes avgjørende rolle, og reduserer
disse til produksjonsmiddel +teknikk. Den
ser helt bort fra den menneskelige faktoren
og fornekter revolusjonens innvirkning på
produksjonens utvikling, produksjonsforholdas innvirkning på produktiv kreftene ,
og overbygningas innvirkning på den økonomiske basisen. Deru1e falske teorien
framstiller det som om sosial utvikling
bare var det naturlige resultatet av

Forts. fra s. 16

Progressiv Front. . .

Men hvis PF skal kunne stå på et skikkelig
grunnlag på stadig nye områder kreves det
propaganda og diskusjoner og stadig propaganda. Det er en oppgave som stilles for
NKS.
SIRI.

er s vak i dag , spesielt på spørsm ål som
sosialimperialismen/ den internasjonale
situasjonen . Det blir en v iktig oppgave
framover å utvikle FF-politikk på stadig
nye områder . Men fronten må ha et eget
liv. Alle spørsmål angående plattforma
etc. m å diskuteres grundig i fronten.
I brennpunkt står nå, etter min mening,
den internasjonale situasjonen og fascismen.
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Den kommunistiske
masselinja studieopplegg
Litteratur:

Om masselinja i sita tboka .
Fra Mao i utvalg: Sørg for massenes velferd . Vis arbeidsmetodene
oppmerksomhet (1 93 4).
Problemer vedrørende metoder for ledelse ( 1943).
La hele partiet forenes og kjempe for å utføre
sine oppgaver . ( 5. avsnitt i "Om koalisjonsregjeringa").

Spørsmål:

l) Diskuter: " Folket og bare folket er den krafta som driver verdenshistoria", og "massene er de vi rkelige heltene." Vi må
derfor re tte inn politikken på massene .
2) Diskute r hvordan avviket fra masselinja ytrer se g for deres lag.
Er det mistillit til massene avviket bunner i? Vur der om avviket
er en del av det moderne høyrerevis jonistiske avviket.
3) Disk'"Uter konkret hva det vil si å jobbe etter den kommunistiske
masselinja i støttearbeidet for J øtularbeiderne eller i l. mai -arbeidet
på deres plass . Bruk sitatet "fra massene - til massene".
(s. 176 i den nye sitatboka).

***************************** "*************·,.
)\

Alt arbeid vi kommunister utfører bli r fruktesløst strev om vi ikke evner å mobilisere
mange folk utafor våre egne rekker. l. mai-arbeidet , støttevirksomheten for Jøtularbeiderne og rekrutteringa til NKS kan bare bli framgangsrikt om vi greier å få ut
politikken til massene . og om vi klarer å organisere dem rundt denne.

Avvika fra den kommunistiske masselinja er alvorlige
(l) I dag er mange fronter formelle. De
har med få ikke-ko:ri.munister og har et
dårlig indre liv. På lærestedene er KF,
LNL og FR mange steder virkelige masseorganisasjoner . Streikestøtfekomiteene
organiserer meget få i forhold til den
breie sympatien de streikende har i stu dentmassen. NSU, Progressiv Front og
alle de anti-imperialistiske frontene er
de fleste stedene hue uten kropp. De
uorganiserte var i liten grad noen virkelig kraft i l. lLli·-komiteene i fjor. Rekrutteringa er betydelig, men ennå for lav.

er bra , men stort sett har det vært tilbakegang i å mobilisere massene . Dårlig
valg i studentersamfunnet i Trondheim.
Tilbakega."lg i NSU -valga i Oslo og Bergen
sett under ett. Vi kan tape FR og bli sterkt
svekka i LNL.
(3) Kommunistene flyr på møte etter møte.
De fleste av oss mer enn noengang fØF.
Men hele virksommten er for innadretta
og det blir tenkt og planlagt for lite med
hensyn på massene . Vi er på det verste
å likne med den berømmelige småbyen
hvor de fleste levde av å barbere hverandre og resten var kelnere. Hos oss blir
det mye sånn at den ene halvdelen arrangerer møter og de resterende møter opp .

(2) De siste valga til interesseorganisasjonene og studentersamfunna har ingen
helt entydig tendens. En del re sulta te'!'
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(4) Ikke bare har vi en innadretta stil, men
mange av kameratene lever sosialt avsondra fra massene. Særlig på universitetet
er-mange av oss "turiste r på faget" :Følger ikke regelmessig undervisning , kommer for seint på seminarer , lager ikke
kollokv ier med flertall uavhengige. Snakker
nesten bare med andre kommunister i
pauser o . l. Omgås mest kommunister på
fritida. Om vi tar utgangspunkt i Maos
liknelse om at kommunistene skal arbeide
i massene "som fisken i vannet". m å denne
stilen karakteriseres som "fisk på tørt
land". Dette er mest utbredt, men en del
forts e tter som i '73 som " vmm i vann",
de kjenner mange , t1yr på mye undervis ning, drikker kaffe med mange forskjellige folk. men driver ikke kamp med
massene, kjemper ikke for den kommunistiske politikken.

På et institutt med mange i NKS-laget var
de t et stående direktiv om at alle skulle
gå på møtene i streike støttekomiteen. Der
satt de s tadig og glante på de samme, gamle, trøtte trynene pluss en uorganisert.
Isteden burde de brukt tida og kreftene til
å få med uorganiserte i aktivt arbeid i
komiteen .. Da ville komiteen fått gjort mer,
flere ville fått tillit til kommunistene og
kader ville blitt frigjort til annet arbeid.
Det interne arbeidet i organisasjonen er
sjøl sagt nødvendig for de t utadvendte arbeidet , men bare derfor. Sjøladministrering fører oss ikke framo ver . Ledende
kamerater på alle niv åe r er ofte ikke
masseledere, men "intern" -kader. De
innleder ikke på åpne møter, fører ikke
an i diskusjonene på allmøter, organise-rer ikke massene i fronter. De er "sjefskelnere" eller "butikkbesty rere" for å
holde fast ved allegorien ovafor.

Masselinja- et kommunistisk prinsipp
opprør mot de besittende. konserv ative
og snyltende klassene. De knuser he r skernes diktatur og den ledende av de undertrykte klassene oppretter si statsmakt .
Revolusjonene er historias lokomoti v og
de åpner for ei progressi v u tvi kling av de
økonomiske forholda, ei u tv i kling s om gir
menneskene nye seire i kamp mot naturen.
I vår tid stiller arbeiderklassen seg i
ledelsen for de undertrykte massenes kamp
for den sosialistiske revolusjonen. Ingen
av disse revolusjonene har lykkes eller
vil noen gang h.--unne lykkes uten at de breie
folkemassene reise r seg . Bare de vil kunne knuse u tby tternes voldsapparat og opprette det proletariske diktaturet. Gjem10m
at arbeiderklassen tar den politiske makta frigjøres folkemassenes skaperkrafi.
Kina og Albania viser hvilke fantastiske
resultater folkemass ene kan nå under
sosialismen: Ideologisk, politisk, økonomisk og kulturelt .

Til nå har jeg beskrivi situasjonen. Om
det er åpenbart at jeg ikke har lagt noen
vekt på det positive, burde det likevel
være klart at noe drastisk må gjøres.
Men vi vil ikke greie å forbedre masselinja vår uten at vi forandrer ideologi, kvit ter oss med revisjonistisk slagg på området. Derfor skal jeg gå i1m på grunnt!Ke..!_ for at masselinja er et kommun istisk prinsipp. ikke noen tilfeldig metode
eller arbeidsstil.
"Folket og bare folket er den drivkrafta
som l age r verdenshistoria" sier Mao i
"Om koalisjonsregjeringa". Han sier også
at massene er de virkelige heltene. sjøl er vi ofte dumme og uvitende og at "mas sene er i besittelse av en potensielt uutømmelig bege istring for sosialismen." Dette
er i samsvar med den historiske materialismen.
For Mao er 'massene' en forkortelse for
'folkemassene'. Det er derfor en ekkel
sjargong når noen kamerater snakker om
"en masse, to masser" - en av de viktigste egenskapene til massene er jo at de
er mange_ I artikkelen " Den rette metoden
å behandl e motsigelser i folket" klargjør
Mao at begrepet 'folket' (massene) har
ulik betydning i ulike land og i forskjellige
perioder i et land. Folkemassene i Norge
nå, er arbeiderklassen og deres allierte,-de som har objektive interesser av sosialismen.

Vi ser at denne teorien står diamentralt
i motsetning til de tradisjonelt borgerlige
teoriene om de få, ensomme og heroiske
heltene. Det finnes også en rekke revisjonistiske teorier som sikter på å lamme
massenes klassekamp og skaperkraft,
prøver å hindre at de knuser borgerskapets diktatur. "Teorien om produktiv kreftene" (se en liten artikkel annet stedi bladet), teorier om eksport av revolus~
jon (jfr. forsøk på å rettferdiggjøre russisk og cubansk krigføring i Angola),
terroristiske teorier om at en væpna
fortropp kan lage revolusjon for massene,

"All historie er historia om klassekampen"
(Manifestet). De undertrykte klassene gjør
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K.rustsjov ism en med at fredlig kappestrid
mellom " sos ialistiske" og imperialistiske
land muliggjør fre dlig overgang til sosi alismen osv.
Vi vil ikke behandle di sse teor iene her
fordi det lett kmme dra oppmerksomheten og diskusjonen vekk fr a den sjølransakelsen som n å er nødvendig. Bare~
sånn revis jonis tisk teori vil vi ta opp her,
fordi den har hatt oppslutning i våre egne
rekker. I diskusjonene vi førte om klasse-

analyse i hq>st mente mange kamera ter i
praksis at rq>de forskere , lege r , arkitekter ,
sosialarbeidere og lærere va r v iktigere
for klassekampen, enn at kommm1istene
skaffa seg skikkelige røtter i arbeide rklassen . Dette er den revisjonistiske teo rien om kmms kapen som den viktigste
produktiv krafta , og de intellektuelle som
er "bærere av denne" som den v iktigste
drivkrafta . Det er e n teori for å ordne
opp på vegne av folkemassene.

folkemassene trenger arbeiderklassens kommunistiske
parti
Teorien om massene som de virkelige heltene kan ikke forflates til å ville likvidere
den leninistiske partiteorien. Arbeider-klassen kan av seg sjq>l bare utvikle fagforeningsbevissthet og bare vinne kortsiktige seire ove r kapitalistene. Klassen
trenger en fortropp som også er en tropp
l klassen. En fortropp som kan organisere
kampen, men som fq>rst og fremst er væpnamed den _vitenskaplige sosialismen: marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.
Ei forvrengning av masselinja til ei linje

for å "være snill med massene", ikke ta
kamp med de tilbakeliggende ideene som
de nq>dvendigvis må ha siden de lever under
kapitalismen; er det mest vulgære høyre~ik fra masselinja. Perioden i '73 med
"rq>dt miljq>" og oppløsning av normene
for den demokratiske sentralismen , var
uttrykk for et sånt vulgært avvik . Et avvik som preger kaderens syn på masselinja den dag i dag. Ei forvrengning av
masselinja til en ufyselig opportunistisk
og prinsippløs stil .

Mistillit til massene- den ideologiske årsaken til
awiket
Jeg vil påstå at vår kader har skjønt lite
a v Maos syn på massene. La oss ta noen
eksempler for å konkretisere: Et par kame rater som var de eneste kommunistene
på en skole, syntes det var håpløst å få
utretta noe. Folk var enten reaksjonære
eller passive. Men da andre stilte tvil ved
denne påstaT!•ien kom det fram at 30 hadde
gå tt i l. mai -tog i fjor og at 15 etter det
hadde gå tt på sirkel. Ingen v ar blitt rekruttert, men kommunistene må sjølsagt
ta de t på si kappe - ikke syte over massene.

På et institutt var det snakk om å-rasjonalisere vekk en del lesesalsplasser. Borgerpressa, med opportunistenes "Universitas"
i spissen, hetsa mot Rq>d Fronten som leide
bort lokalene , ikke mot Universitetet som
nekta å betale skikkelig leie. Kommunister
hadde tenkt på å sette i gang med noe for
å rette kampen mot den virkelige fienden,
men hadde i sitt stille sinn oppsummert
at massene på stedet var for, tilbakeliggende
til at noe kunne gjøres. Isteden blei det
uorganiserte som spurte kommunistene
om ikke de kunne være med på en underskriftskampanje - en kampanje som viste
seg å få stor oppslutning. Kommunistene
dilta altså etter m a ssene.
Det går an å dynge på med eksempel etter
eksempel på at vi betrakter massene som
sløve og umulige, som et ubehagelig problem, istedenfor å ta utgangspunkt i alle de
gode egenskapene de har for å kjempe med
de tilbakeliggende ideene deres. Det er
hos oss utvikla et helt nett med råtne jteorier som på fordekt vis går mot den marxistiske teorien om massene . "Studen~er
er håpløse - bare arbeidere duger", "folk
er nok bra på sosiologi , men på jus eller
språk er de reaksjonære", "fq>r var studentene radikale, men nå kommer det nesten
bare Unge Hq>yre-folk på forberedende",

På et istitutt var et seminar med 3 kommunister og 7 uorganiserte . I pausen gikk
" for t r oppen" til kantina for å drikke kaffe
og preike. De uorganiserte blei stående
ved seminarrommet å diskutere. Kommunistene IB':ntes de andre på seminaret virka så tilbakeliggende - de hadde ikke engang
giddi å undersøke . Kanskje folka på dette
seminaret i virkeligheten var like bra som
den fyren som satt ved siden av en av våre
ledende kamerater på et seminar i fjor vår.
Den "ledende" så ikke noen grunn til å diskutere politikk med typen fordi han virka
som en streber, stilte skole riktige spørsmål til læreren osv. Da l . mai kom fikk
den " ledende" sjokk over å se "streberen"
og familien hans ved sida av seg i toget.
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"på Blindern er det lett å drive politikk ,
men på min skole er massene bare opptatt av å ha det koselig og med å føle" ,
"på skolene er det lett å bygge fronter,
men på universiteta e'r det så vanskelig
å bli kjent med folk , og de bryr seg ikke
om interessekamp." "Folk sluker hetsen
rått!"
Disse e ksempla viser at det er vår ideologi,
vår massefiendtlighet som er årsaken til
at vi ikke greier å dra med oss flere i arbeidet.
Det er også blitt konstruert en rekke teorier som vil forklare avviket på masselinja med noe annet enn avv ik i synet på
massene . En av dem går ut på at vi drive r då rlig massearbeid fordi vi ikke har
"tillit til politikken". Men hadde det vært
sånn hadde vi vel ikke jobba så ha rdt som
m ange gjør. Det er klart at mange har
dårlig grep om politikken. og at det er
mange saker en kan være usikker på . Det
skyldes i såfall dårlig skolering og vil
virke inn på det pol itiske arbeidet vårt i
el e t store og hele , men dette er et helt
annet spørsmål enn åssen kaderens masselinje er.

eller fordi en trur at massene er for tilbakeliggende til å skjønne noe. Andre
kommunister skylder på dårlig tid og store
oppgaver når de skal forklare den dårlige
masselinja si. Dette er bortforklaringer.
Alle lar muligheter gå fra seg: Selger ikke
propagandaen vår på undervisninga . spør
ikke om folk vil være med i demonstrasjonstOg, planlegger ikke med hensyn på massene.
Det er re aksjonært å bortforklare d årlig
massearbeid medat en er så opptatt "med
å ~Ja rbere hverandre". Ved å granske si
egen tenkning og praksis og hjelpe a ndre
kamera ter med de t samme . vil en fort
finne ut ::1 t det er spq>rsm3.1 om klassekamp ,
ikke om tid. I første omgang gjelder det
å bruke den tida en har til massearbeid.
Så får vi heller ta opp spørsmålet om færre
og bedre møter os v. Til sjuende og sist
kan " kapasitetsproblemene" bare l øses ved
at vi blir mange. m ange flere.

Mange er framskredne på viktige områder
av politikken , m en har df1rlig masselinje
fordi de ikke skjønner at politikken bare
er noe verdt om den føres ut til massene,

)

·.A4
~')~-11 .
.

,..,

Avviket på masselinja er grovt høyrerevisjonistisk
Uansett former er innholde t i avviket på
masselinja at "massene er uny ttige og
ul.Jrukbare , at vi er de virkelige heltene."
I 1970 blei masselinja studert i SUF (m-l)
og MLG- og i '70 - ' 71 ble i massearbeidet
s terket bedra. Tidligere hadde "vi er heltene"
ha tt "venstre"-form: Ekstremt klikkvesen ,
innavla sjargong og stil, dyrking av"sektas
s æregenheter" . Men som på andre områder
blei avviket alvorligere i h øyreavvikets
glansalder H- 1 72 og '73 . Den kommunistiske m asselinj a blei bytta ut med ei linje
fo r å lure med seg m assene gjennom å
oppføre oss s il v i blei godt likt - og gjennom
en rd&.e miljø- tilbud. Vi fikk røtter i
massene, men kommunismen fikk ikke.
Aldri ha r vi rekruttert då rlige r e. Massemobiliseri11ga blei ers tatta med taktiske
utkjør ov erfor revisjonistene (valget '73,
DNS osv.), politikken blei retta i.nn på
SV- ledelsen , ikke på massene .
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Etterhvert har v i reist kampen mot h øyre avviket pf1 en rekke omd.der . Det har bl.a.
ført til hardere arbe idsstil. Fordi kamer atene ikke har noe klart syn på massenes
rolle og på kommunistenes rolle som masseledere, har mange bare sluppet kontaktene
sine fra om danningstida og lagt seg til en
innadvendt , avsond ra . h <;'ly res e kteris k stil.
Vi kan derfor s l il. fast at ang:iende masselinj a. er avviket like alvo rlig som i '73.
De t hindrer oss å utny tte den gunstige
situasjonen i klassekampen til fram gang
for vå r politikk på de forskj e llige områdene .
Det s t å r i veien for il sikre de streikende
J øtularbeiderne økonomisk, for mye større
l . ma i - tog e1m før , for skikkelig rekrutteri ng og for å sl å revisjonistene i den eksterne kampen. Avviket bidrar til å isolere
oss. Vi kan slå fas t at masselinja er nøkkelleddet i korrigeringa av h øyre avv iket. Noen
saker til skal tas opp før det blir s agt mer
om denne korriger inga .
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«Sørg for massenes velferd» - et kommunistisk prinsipp
"Tjen fol ke t" , "Fort:n a lle som la r ~ t.· g
forene" og ··sø r g lu1· 1 nas~e ne~ velle1d"
e r t re v iktige kommunistiske prins ippPr som d1 Tier s <·g n m kommunistenes
:trf ed ,[;.· ], 111 :1 ~' S C , , ~· - <' : !! !Si ppe r SO!l1
nLt h 1· ..ke ,
l .nl.t i-.triJLidc t og i st øttej ob iJinga iu r J otul arilc idenw. Spesiell e r
elet 1·iktig .t m erke seg al :\ Iao s it·r a t
:oeil•r i cle 11 a nti - :apa nske :'L· ·.; ~·n e r umulig om ikk t· ko m mun is tenL· s it le r seg i

spissen i ka mpe n for m a s s enes nære inte resser, i kampen tor salte t og brødet. Stud e ntene s l eve -og studieforhold, interessekampen. e r meget viktig om v i skal nå breit
ut i :. mai - arbe ide t. Me d v :n· t kl assest:mct punkt gleder v i oss ov e r en hver k<et cs ikt ig s eie r mas se ne vinner , men ve it at m as senes ve lferd framfo 1· alt m å vies stOl' oppmerksomhet dersom vi s ka l få cle m med
os s l . mai.. i den amii mpe ialistis ke fo l kekrigen og i revolusjonen.

Metoden for ledelse må være «fra massene
til massene»
Skal vi m a kte a lede et skikkelig støtte -arbeid for J ø tularbeiderne . mti vi kjenne
til hv ilke motsigelser m a ssene !tar og
l egge opp taktikk og agitasjon etter det.
Vi m å unders øke om de ikke v il organ is e re
seg i komiteene fordi de skal lese til eksamen .eller fordi de er redde for at kommu,1istene skal utny tte sreika til egen
vilming.

Mao sier at det e r to metoder s om v i m å
anvt'nde i all va .. ~ a r beid: l ; Foren det allnH.'l llle med del s æregne.~) Fore n l ede l sen
med ma s...-;cne . Om tt foren e lede ls en m e d
ma ssene sit'r han:"Vi m ?t ut i m asse ne .
generalisere det·es erfa1·inger. utle de av
dem enda be dt·e og mer sys tematiske pinsipper og framgangsm;iter. og deretter
gå ut i massene med dem igjen(propager
dem) og· oppfordt·e mass e ne til å bruke
disse prinsippene og fr a mgangsmåtene i
pr aks is. og lose mass e nes prob le mer
og hjelpe de m til å ntt tr:tm til frigjør ing
og l_y kke. "(n ye s itatboka s. 177)
Om de lokale parolene l. mai s kal bli
til noen kraft i mobili se ringa må vi føl ge
denne metoden med:'l'ra og til mass ene" .
Vi ma unde rsoke h\·a masse ne oppfatter
som sine mt'l'e p t·oiJle m e r og interesse r.
Det k tn v<erc l ime re nta. pensum elle r
miljo\·e rnprobl e mer . Vi m ;i bruke den
komm unistiske teorien t il å sammenfatt<: massenes s pre dte men ···:mgfold ige
id ee r. til anal vse r og parole r. som v i s;'t
prover i't m ohilise re folk ut i fr :1.

Vi m å vite om folk ikke vil gi penger fordi
de har det dårlig økonomisk eller fordi de
mener arbeiderne skulle s kulle fulgt opp fordringe ne om il gå forhandlings vegen .
Veit vi ikke dette og m ye annet m å ledelsen nødve ncligv is bli blind . subjektiv istisk
og agitasjonen vil ikke t:re ffe folk hj emm e .
P å samme m å te må v i kj e nne studiesirkeldeltage rnes motsigelser om v i skal greie
å rekrut te re mer fr a stud iesi r kl ene , først
da er det mulig å utvikle folks bra ideer
og kj empe m ed de res borgerlige. Del s amme
n år vi skal diskutere med folk m e d SV-sy mpa tie r. vi m å finne det progressive hos
vedkommende som vi vil u tv ikle og finne
ut hvilke illusjoner vi m å nedkjempe.

Målestokken for framgang: massemobilisere &
organisere folk
...
samle inn og hvor m a nge uorganiserte vi
får til å drive aktivt støttearbeid . Mange
aktive uorganiserte vi får med er avgjørende for å løse spørsmå let med mye penger og store log. Og de e r nest etter
studiesirklene og kampene på dem , viktigst
for om vi greier å rekruttere til NKS .

I l . ma i-arbeide t e r de t kort og godt lo
kriter ier p;i om ·vi gjør et bra arbeid:
Om vi g reier a dra med mange aktive
uorgani se rte i komi tee ne og h\·o r mange
vi greier a f ~i. med i tog . Det s a mme gjelder
støttearbeide t for Jøtul-arbeiderne: Kriteriene e r hvor mange pejjger v i greier å
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På Blindern har vi på det meste greid å
samle inn 14900 kr pr. uke i snitt over en
4 ukers periode -nå må vi greie 25000
til Jøtularbeiderne - og det kan fort komme
nye kamper. Det er lett å skjønne at her
er v i sjanseløse uten å trekke med oss
mange uorganiserte. Et sted greide de
etter en del slit å trekke med seg noen
uorganiserte i l. mai -komiteene . Det

viste seg da at de raskt greide å få med
s eg dobbelt så mange uorganiserte fordi
de første kjente flere som var interesserte .
Og de skjønte allerede på første møtet at
massene også var ei viktig kraft i utforminga av politikken: De bestemte at all propaganda fra komiteen skulle komme ut pa
nynorsk. og de foreslo at sprakparolene
skulle 11~·ttes fra kulturseksjon en l il seksjonen for nasjonal sjolrtidere tt.

- Massene er de virkelige heltene '.
- Vekk med mistilliten til massene '.
- Masselinja er n økkelområdet i korrigeringa av del revisjonisliske ho:vreavvike t

~

- Organisering av massene er ei forutsetning for framgang- '.
Ka me ra t i studie utvalgct .
PS : Kamera te ne m•l ,.,tTe l1inke t il a _Qlæ;::_
summere s tudiene og el iskusjonene. gj e rne
skrive diskus jons innle gg til 4. mni. Ka mpeP
for å korrige re avv ike t v il med s1kKerhel
bli langvarig. og da er sk ikke li ge opps um meringer og diskusjone r nødvend ige for a
utvikle kor r igeringa i reit spor·.

Forts . fra s. 17. Rusgift . ..
organisering og kamp . f. lkoholen sløve r
både evnen og viljen til kamp . Den første
norske arbeiderrørsla tok også ganske
snart' konsekvensen av dette . og reiste
kamp mot alkoholspredninga. Dette gjaldt
både Marcus Thrane-rørsla , og i mye
større grad DNA f~Lst på hundretallet.
For de t er som Lenin sier , arbeiderklassens parti kan ikke unn · a te å ta opp kampen mot alkoholen , sjøl om det e r aldri
s å ubehagelig å gjøre det.

sett alkoholfrie. O!; elet pag-in· en de batt
om spørsm ålet i de le r av IJevge lsen.
Men fremd e les er elet langt igj e n til noe n
konsekve nt ka mpholdning p[l dette s p ~n·s
m ålet.
Denne ka mpholdninge n mri eller mitt syn
bl. a. gi seg utslag i følgende:
'
Det m å utarbe ides e t konkret progra m
for kamp mot rusgiftprofitt ore ne. e nten
delte er stater( A / S Vinmonopolet) . b .~ -·
, ·?;e rifore ningen . legemiddelindustri en
eller narkotikaha ier av for s kj e lli!; slag.
2. Det m å legges ve kt pa al n e st mulig
a rrangementer og s ammenkomster i var
egen re gi skal være rusgi!Uri e . !> ~tel e ollentlige , interne. · ~pr i va te.
3. Det m å taes en diskusjon for il komme
fram til hva som er riktig alkoholpraksis
for hver enkelt kamerat. Pii lang sikt er
det å h å pe a t diskusjonen fql r e r fr am til
at alle kamerater får et sterkt redusert
alkoholforbruk, og at flest mulig kutter
ut alkoholen helt .
i . Bevegelsen m å støtte organisasjoner
som tar opp kampen mot rusgift på et
ikke -moralistisk grunnlag. og som tar
sikte på å reise en rusgiftmotstand ogs å
utenfor vå r egen bevegelse .
" <'l.olf "

SITUASJONEN IDAG
Alkoholforbruket har i løpet av en tjueå rspe riode mer enn fordobla seg .
Bruken av beroligende mecikamenter
har gjennom effiktiv m a rkedsføring fått
et solid omfang, og sterke
pengekrefter pumper n å stadig mer
narkotika inn i ungdomsmassen .
Gjennom sitt masseomfang~ r a lkoholspredninga den klart viktigeste, siden den
rammer flest.
Hvilken stilling har så arbeiderklassens
parti, AKP (ml) inntatt til dette spørsmålet ? Av sikkerhetsmessige grunner er
alkoholforbruket blitt redusert i en del
sammenhenger. Sommerleirene er stort
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DEEATT: Progressiv Front=

Haleheng, front,
enhetsfront eller parti?

Progres siv Fronts hovedoppgave er og skal
v ære å organisere studente r til kamp mot
statens utdrumingspolitikk , - både mot slik
den kommer til u ttry kk helhetlig , og mot
de fo r mer den tar på de forskjellige l æ re stedene . En s lik fast organisering i interessekampen er nødvendig i kampen for
dags k r ava, og på lng re sikt, n å r det gjelder å utbygge enhe ten mellom studenter
og arbe idere . Dessuten som massegrunn lag og re krutterings grunnlag for NKS . Det
er v ikti g at v i har de tte siste aspe ktet
klart for oss , det si s te s emestret har det
vært t• n kl a r tendens på skolen hos oss
til å uncle ro reine NKS' be hov i forho ld til
frontens.

i dag li.tll t og helt p å denne pa ro l a. De t
blir vå r oppgave å konsolide r e m a ssene
i og utafor fronten .

PF ' s PLATT FORM I OSLO ER "VENSTRE" .
PF tar alts å standpunkt til supermaktene
i pl attforma si. Hvilke andre saker skal
PF ta standpunkt til? PF i Oslo har bl. a.
tatt stilling til følgende:
~ Full støtte til Kv innefronten ,
~ Forbud mot "Norsk Front" ,
~ Full støtte til Anti - Fascistisk Komite ,
- Full støtte til Studentmållaget og Mål- r ørsla ,
-Full støtte til Folkets kultur ,
- Norge ut av Nato,
~ Palestinakomiteen,
= Full støtte til MPLA , FNLA og UNIT A ,
-Støtte til kampen mot fascismen i Spania,
Portugal , Indonesia og Vest - T yskland .

PF OG DE TO SUPERMAKTENE
I tillegg til PF ' s s æ r egne oppgave. hoved oppgava. tar den ogs å s tandpunkt til og
jobbe r med andre oppgaver som er kny tta
direkte eller indirekte til interessekampen .

Sjøl om m assene har objektiv interesse
av alle disse krav a, mener jeg, a t ved
å stille en del av dem på pl attforma har vi.
gjort et "venstre" - avvik. Dette fordi en
del spørsmål er ukjente og uklare for
m a ssen e. Det er utilfreds stillende for
frontmedlemmene å ikke kunne fo rsvare
hele polltikken skikkelig. Alle disse spørsm åla er heller ikke av~ be tydning
i klassekampen som spørs J:tlåla om superm aktene og enhet med and re grupper i
kamp .

For P F pti s kolen hos oss gjelder de tte:
l ) Kv innas rett til utdanninga og arbeid .
2) St olt e til a rbe idsfolks kamp.
3) Ka mp mot supe rmaktene USA og SO\<jet ,
mot :111 impe r iali s m e . Full s tøtte til folke nes fri gj ør ingsk amp .
I la~d viirt har ele t væ rt usi kkerhet om
pkt. 3. ~; kal PF ta standpunkt til de to
s upe rm akte ne? Som ko mmunister m å v i
vurde i'l' ut f r a de krav klassekampen stiller (hovedm ots igelsen i verden i dag går
mell om de to superm ak tene og folka i den
tredje \·e rden) og utfra ni vile t i m a ss ene.
Vi \e L i d:1g utfra en vurde ring av verdens situasj onen og utfra studie r av klassikerne ,
at v i l ever i ei fø rkl'igs tid . og at Sovjet
sannsynligvis v il utl øse krigen . Kru1 vi
unnlate i enhve r 11.1ulig sammenhe ng å propagande r e denne fo r ståe l sen? Skal ikke PF
ta s lill ing til hovedmots igel s en i verden
i dag?
Hvo rdan har m assene gre pet pa r ol a? Jeg
tror at størstedelen av studentma ss en i
dag ikke stiller seg nega tivt til den . Svært
få vil bli stående utafor fronten bare på
grunnlag av denne p a rola . De det gjelder
fungerer ikke progressivt (rev isjonistene
i NKP , SV ) , og er hel-ler ikke ønska som
fron tm edle mmer . PP-medlemmene stå r

Jeg mener at_pla ttforma til PF ikke s kal
gi "full støtte til" andre fronter. En ska l
ikke ved å bli medlem av PF , måtte ta
standpunkt til alle de frontene som NKS
støtter. (PF er ingen enhe tsfront) . PF's
medlemsmøter kan sjøl sagt vedta å s tøtte
en annen f ronts arbeid , - generelt eller
p å sak. På der:n0 måten bestemmer medlemmene sjøl politikken . "Venstre" - avv iket
i Oslo, tror jeg , er en føl ge av en s mmensmelting mellom NKS og fr onten i intere s sekampen . Vi ha r e rstatta NKS' egne særegne
politikk og propaganda med en front som
stå r på NKS' linjer .
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FF-POLITIKK PÅ NYE OMRÅDER
PF her i byen står altså ikke på samme
pl d tform som PF i Osl o . Plattform a vår
forts . s . 9
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HVA ER EN REVISJONISTISK SOSIALISME -PAROLE

1. MAl ?
Diskusjonene i laget vårt om l. mai-parolene v iste itt de t var stor uenighet om
sosialisme-parola . Ma11ge men te at
parola "For et sos ialislisk Norge. bar·e
folke ts egen kamp gir seier" var en mer
Jramskreden parole em1 "For et sosialistisk Norge."
Begrunnelsen var al parolen med tillegget
retta seg mot linja om at parlamentet er
viktiger·e eller like viktig som folkets kamp
den :wgrensa mot revisjonistene som ikke
var for folkets kamp og den avgrensa mot
DNA som sjøl har brukt parolen" For et
sosialistisk Norge."

for "sosialisme" og "for folkets kamp".
1\llende mobiliserte folket pa sin s ide.
men han sorga ror at de ikke fikk \ ' :l pen.
At det chilenske folkets kamp ille knust
i et blodbad skyldtes ikke at Alkncll' untl lot ii mobiliser:e folket for sin politikk.
men at han mm lot :\ gi folket \':\pen slik
at de var forsvarslose overfor· i>or ·~';ersk:q .- ·
els væpna offensiv.
Parolen med tillegg-e l gir og s li 'l' kl' r lo! ks
gale ideer om sosialismen . Det \·esentlige
\'Cd sosialismen e r at huq:;e rskq•e ls s t:1i
knus e s ug at l'olket 1· ecl den prolela riskt•
sta ten voldelig undc r· t n ·kke r· Il<' rgt' r·ska pc ! .

Jeg er uenig i at parolen med tillegget er

mer l'ramskreden e.nn den andre . Tvert
om , den er ell feilaktig parole. Den gir
illusjoner om at fredlig overgang er mulig.
Skillet mellom kommunister og rev isj om
Skillet mellom kommunister og revisjonister i synet på sosialismen gjelder hvordan overg~mgen skal skje. Om væpna revolusjon er nødvendig dvs . om folket mii
ha v:ipen. eller om overg:.:ngen vil skje
gradvis og fredlig. Revisjonistene er også

Parolen med tillegget e.r· revis_ionistisk ug·
den a vgrenser ikke mo t rev isjonistt'tlt'.
Tvert om er det en pa ro le t·e v isj on istetH:'
vil like svrert godt. l FFF-toget \'il det g:t
mang·e som har ideer pa a : frecllig ovt•r· -gang er mulig eller tv iler pa nodvetlclig heten a v væ pna revulusiun. (>vedor diss~'
vil s#iagt en pa ro k· ~om
vil en parole som setter soke Ivset p:i
folkets kamp i forbindelse med sus <aJrsmen.
slyt·ke dere s tv!l og gale <clet'r·.

KAMP MOT RUSGIFT!
arbeiderklassen og dens allierte for·er.
I tida etter krigen har den sosialdemokr·atiske innflytelsen kanskjt> v :eTt den viktigste.
i alle fall i fagrorsla. Men ogsii forskjellige
andre passiviseringsmidler har vaTt i hnrk.
og får i dag stadig økende betydning. J3lant
disse står rusgiftene i ei klar sa>rstilling.
Vi lever i ei tid, hvor motsetninga mellom
Rusgiftene fordreier vi rkelighetsoppfatninga
arbeid og kapital stadig skjerpes. Som
v{tr , og påvirker vår evne til il se sammetifølge av krisa i økonomien, ser vi at kapi-hengen() :; det som skjer rundt oss. De blir
talen og dens agenter i arbeiderrørsla
i stor grad brukt til il f:l oss til :i se !'osenblir mer og mer desperate. Overgrepa mot
rødt på tilværelsen i situasjoner hvor kamp
arbeiderklassen, og særlig mot fortroppen.
for å forandre forholda er de eneste rette
kommunistene, blir stadig grovere. I denne
De får oss til å koble av og slappe av ,
situasjonen skjønner vi at folket, og folkets
fordi vu tror al det er oss det er noe i veien
organisasjoner trenger kampkrafta si usvekmed, når dårlige arbe ids-.skole- og boforka, og denne kam pk rafta må økes_
hold' gjør oss :7 ~ressa ug- utafor. Dermed
hindrer de oss ogs t1 i ::i reise kamp mot
METODE FOR Å PASSIVISERE
disse forholda.
Folkets fiender bruker mange metoder for
Fra historia vet vi at alkohol er blitt brukt
å svekke kampkrafta og knuse kampen som
aktivt for å sløve arbeiderklassen og hindre
17
forts. s . l 5
'Arbeiderklassen behøver ikke rusen til
bedøvelse eller stimulans, heller ikke a
alkoholens rus ... Den behøver klarhet ,
klarhet og atter klarhet."
Lenin
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•

•

VI MA KOMME PA OFFENSIVEN
•
l ANGOLA- SP_IZJRSMALET!
SV er på offensiven_ Angola-spørsmålet.
Det er tydeleg at dei har meir enn vanlig
tru på at dei sjølve har rett. Det er og
tydeleg at deira propaganda har forvirra
massane og gjort at massane tvilar på
at våre liner kan vera rette. Ikkje rart,
i denne saka har hei~._ ': orgerpressa
kjørt ut Sovjets propagandaverson av
krigen i Angola. Rettnok har nokre avisar
støtta MPLA og andre gått mot MPLA,
men alle har framstilt MPLA som sosiallstar og marxistar.
Denne saka tyder mykje for oss kommunistar reint taktisk. Når vi no skal mobelisere til FFF er d € ~ m y kje som tyder
på at vår line på Angola vil-ve ra mellom
inassane sine største motseiingar.
For å setje det på spissen: Jøtul saka og
vår line i den vil vera eit argument f_QL
at del skal slutte opp om FFF , vår line
i Angola vil være eit argument mot.

karakteren av dei tre frigjeringsrørslene.
SV freistar nytte massanes uklåre bilde av
MPLA til å framstille ho som sosialistisk.
Dette er berre tull: Alle tre er borgarlege
rørsler .
I samband med SV sine utkjør kan det vera
nyttig å ta opp at det ikkje er aktuelt med
ein sosialistisk, men ein nvdemokratisk
revolusjon i Angola. Vidare bør vi halde
fram at jamvel ein borgarleg revolusjon
- som dei tre rørslene sto for -ville
ve ra progressiv.
Men viktigare enn noko av dette, er det
å kjøre fram Sovjets bravader i Angola .
Eg nemner i fleng: Meir våpen til MPLA
etter at Portugal var ute pa to månader,
enn under heile den 14 år lange krigen mot
Portugal, før dette dreiv dei diplomatisk
spel for å splitte, sending av kubanske soldat_ ar i store mengder.

Ikkje å ta opp Angola og kjempe for å
gjera gjem1ombrot på dette spørsmålet,
vil såleis ve ra eit grovt brot på regelen
om å ta fienden alvorlig taktisk. Ei slik
unnfallen line kan føre til alvorlege til_bakeslag.

Angola har også gjeve Sovjet blod på tam1 .
Leigesveinen Castro sa at kubanarane sto
ferdige til å "frigjere" Namibia og Zimbwabwe.
FOR Å SUMMERE OPP:

Eg vil hevde at når vi til no har vore
heller defensive i Angola-spørsm ålet, er
er det av di vi sjølve har hatt og har illusjonar om Sovjet, om krigsfaren og om
SV. Rett nok har vi denne gongen hatt heile
borgarpressa + NRK mot oss , menlikevel..
Det er dei indre motseiingane som er dei
grunnleggande årsakene til ein tings utvikling, ifølge Mao. Vi må reisa kamp
mot desse tendensane i forbundet. Vi har
erfaring for at vi gjennom å gå offensivt
ut på Angola kan drive SV på defensiven
og vinne strategiske gevinstar for våre
analysor av Sovjet, krigsfaren og SV.

Taktikken vår må ha som utgangspunkt at
frigjeringskrigen var progessiv av di han
svekka imperialismen i Angola, medan
borgarkrigen var l er re~ksjonæ r av di han
styrkar imperialismen i Angola.
Vi må vise attende SV sine påstander om at
det er grunnleggande skiller mellom frigjeringsrørslene, dette er nett Sovjet si
splittingsline ! Vi må forsvare dei tre som
reelle frigjeringsrørsler i kampen mot
Portugal, samstundes som vi held fram
at karakteren deira er uklar etter at supermaktane blanda seg inn.

TAKTIKKEN J ANGOLASPØRSMÅLET

Vi må avvise all imperialistisk innblanding
i Angola. Men framfor alt må vi nyttejAngola til å halde fram Sovjets karakter.
Vi må og syne kva Angola tyder for styrkeforholdet mellom supermaktene, og at den
forskyvinga vi no ser kan tyde verdskrig
om kort tid (jfr. Etiopia før 2. verdskrigen).

H.er er to hensvn å ta :
l. Vi må drive SV på defensiven,
2. Vi må sikre at massane grip hovudmotseinga i Angola~
For å drive SV på defensiven og løyse motseiingar som står sterke ute i massane
etter Sovjet-propagandaen , må vi ta opp

Jonas.
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En tegning fra det albanske vitsebladet »Hoste ni» i forbindelse
med . kampen mot byråkrati. »Når arbeiderklassen taler. tier
byråkratiet».
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