Det »nye» venstre hos Universitas:

OPPORTUNISTER lGRØNN FRAKK
Arbez"derklassens internasjonale kampdag

EEC* Vietnam &lønnsoppgjøret
Det er nå klart at Folkebevegelsen vil arrangere
et Nei-til-EEC-tog 1.mai.
Vi vil her gjøre det klart
at vi sjølsagt vil slutte
lojalt opp om og mobilisere til et slikt anti-EEC
tog. Men samtidig mener
vi at et reint Anti-EECtog ikke er nok.
Kampen mot EEC må s jq>\s a g t s tå l sentrum for derYlE! 1 • m at . Samtidig ser vi
at det b lir stadlg me r nq>dllendlg med
s tre i ke r og politiske demons trasjone r ror
å stanse dette fr am ~tet. V! har nerta lle t l folket med o s s. Nlen så \e nqe d i sse
bar e ser motstanden på g al\uppen e r de t
s tor fare for at mange vU kunne b l\
d r eid om . V i må vi se a t vi e r mange og
at vi kjemper. A ll e rfar ing viser at
aksjone r s prer kampvil je og styrker mo tstanden. Dette vet også Fienden og reagerer derette r . (JFr . DNA/ L Os hyste r iske
reaksjoner på s treikene i O OOA og SAUDA .)
Men ~ derYle dagen som er arbeiderklassens
kampdag, ogs6 lnlarnasjonalt, har v1 mye
annet Il kjempe ror. Frlgj<t>rlngskl$mp8n !
Vietnam er l disse dager lrv>e l en svært
v1kttg fase. Amerikanerne trapper opp. B-52
nyene angriper Nord-Vietnam ror f<t>rste
gang p! f'Jre og et halvt !r. Seks hangars kip
bertrner seg utenror kysten av Vietnam, og
kryssere l Tonkln-bukta skyller mot artilleriog ral<ettstilllinger l Nord-Vietnam. Tl\ tross
ror detta har t'rlgjq>rlngsstyrkene åpne t nere
nya t'ronber og ryl<ker stadig .---mere
Saigon. Dette viser klart at det sq>r-vtetnameslske regimet Ikke kan klare seg uten
sterk ml\113r , q>konomisk og politisk s t4>tte
t'ra USA.

å markere bredden l folke ts k amp og v å r
Internasjonale solidarltet .RAFer og har
alltid vært en aks jonsenhet der g runnlaget for
enheten ligger l hovedparolene. Alle s o m e r
enige l en eller nere av parolene kan s lutte
seg til. Enten dette går på Ne i til EEC,
Solidaritet med fol kene l Indokina eller kamp
ror egne krav og Interes ser.

En s lik kemp s om det v1etnames tske folket
fq>rer mot Indre og ytre undertryl<kere foregår ne re steder rundt om. F . eks . 1 MidtVI marxis t-leninis ter har aldri lagt s k jul på
Østen, Nord-Irland , de portugisis ke ko loniene at det er oss som har tatt Initiativet til og
som er drivkrafte n l t'ronten. Altså en rq>d front
Inspirert og ledet av k o m munlstene.Et annet
særtrekk er at fronten bes tår av en brei aksjonenhet som v1 marxi st-leninister stl/>l:ter fordi vi
Utt'ra dette ville det være e t svik mot alle
har et oppriktig q>nske om enhet l. mat . VI v11
verdens undertryl<te folk hvis vi Ikke rtkk
gå l s pissen for å mobil isere forskjellige
manifes tert en bre! anti-Imperialis tisk
grupperinger til RAF på forskjel\lge grunnlag.
stq>tte 1 • mal.
Nlen dette er Ikke nok.

A

k jempe for et skikkelig lq>nns oppgjq>r må

være en vesentlig s ak på arbeiderk lassen s
kampdåg. Ikke et lq>nns oppgjq>r s om går ut
på et krtserorlik mellom LO og NAF m ed
en Økonomisk ramme på 5,6%, som 1
vlrkel!gheten betyr at store grupper får
senket den realdisponible inntekten s in
Men et \q>AnsOJlPgjq>r s om g ir full kom~ns asjon
ror prisstigning og skatteq>knming, og som
tar utgangspunkt 1 arbeidernes Økonomi s ke
situasjon.
Disse s akene '. ?9 fl ~ ~e andre, forverri ng
l skolen og frtttds mtljq>et, forurensning av
naturen osv. , s tår he l t s entralt 1 de folkeli ge kampene i da gens Norge . R q>d
Arbe!derfront er de t e ne s te toget hvo r
disse kan b li k j q>rt ut på skikkelig v is 1 .

En del fol k mener at deltakerne l en aksjons enhet Ikke s kal propagandere standpunkter
ut over f'el\esgrunnlaget,men bare Innskrenke
seg til de felles standpunkter. DerYlE! linja
har to fell.
For det f<t>rste benekter den at det eksisterer
motsigelser \men aksjonsenheten - en later
S?m en er mer enig enn .en er. Dette er 1
vtrkellgheten en dq>dslln.Je ror en aksjonsenhet. Det betyr at en forbyr kamp Innad.
Alle skal bare sl det de er enige om.Dermed
umullggjq>res all utvikling av enheten.
•

For det andre betyr derYlE! linja at de mins t
frams kredne elementene alltid skal bestemme.
. Om denne linja hadde s tått l ledelsen , f.eks .
ma t. i VIetnam-arbeidet, v1\le den fq>rt til at
s o s !a\demokratenes "fred l Vietnam" ennå
v!\\e vært det eneste g runnlaget for Vietnamarbeid l Norge.

Kommunistene og RAF
KOMMUNISTENE OG RAF
Siden \968 har Rq>d Arbelderfronts
demonstrasjoner l. mal vært arrangert for

Altså:De\takerne l e n aks jonsenhet må ha
rett til å dis kuteret!ng s om går ut over
fe lles grunn\aget, så lenge det ikke s trider
med det,. Derfor går det ikke for langt å
gå n"''ed bilder av f\.1\ar x ,Engel s ,Lenin,Staltn,
Mao, Hoxha eller HoCh!Minh. Derfor bryter
det ikke med fronten å gå med paroler s om
propag anderer for bygginga a v det kommuni s tis ke partiet og ungdoms forbundet og en
se ierri k fram g ang for s o s ialis men !Norge.

·------------1
Fra R ådhusplassen 1. m ai i fjo r.

Bli med og utform egne paroler

Det er særlig to ting som særmerker Rq>d
Arbeldert'ront 1 • mal. For det f<t>r s te rår
v1 oppsummert alle de folkelige kampene
som ror.glr,og ror c»t andre uttrykkes
den lnbernasjona\e solidarlbetan .
VI skal her l hovedsak behandle de lokale
~ og de kravene som reiser seg l
t'orbln<»lse med dem og .p! hv1\ken måte
disse kan komme til uttryl<k l RAF.
Det som skal til ror at lokale paroler k an
bU utrormetpå en skikkelig måte, er at
folk kommer sammen , helst på Instituttplan, og diskuterer seg t'ram til hva som
er aktuelt netopp ror dem,hvl\ken eller
hv1lke av hovedparolene de kan slutte seg
til og hv1\ka lokale krav de q>nsker å
fremme.
Forsvaret av de demokratiske rettighetene
v!re vil stå sentralt også på derYlE! dagen.
Statens mål er å skaffe seg politisk kontroll over Ll'llversltetet gjennom bl.a.
lukking ,nasjonal rordelingssentra\ for utpl-ring av studenter og s!kalte " folkevalgte" styrlngsorganer. At dette er
en alvorlig truse\ mot vår situasjon,
er klart n!r man ser det l lys av hva
en liknende utv1kllng har fq>rt til l
Tyskland , Frankrike og En land.
I Tyskland kan f.eks . enhver som forstyrrer 11 ro og orden" ved et universitet utelukkes for opptil tre år fra alle
tyske universiteter.

I Frankrike har m an rå tt en lov om såkalt " kollektiv skyl d'', hvilket betyr at
e nhver per s on som deltar i e n demons trasjon k an arresteres og bli holdt Økon o misk ansvarlig for eve ntuelle s kader
i for b indelse med demons trasjonene. Det
foregår l Frankrike sensur av venstreorienterte aviser og m an har forbud mot
utdeling av lcf>pesedler.
·
Det k an også reises mange paroler ut
fra de konkrete rorho\dene på de enkelte Ins tituttene . Som et ekeempe\ på dette
k an vi nevne at man på pedagogikk ert
f'e rd med å lage en aksjon for å få ny
hovedfagsordn!ng , en s ak s om man godt
kan ta opp l Rq>d Arbelderfront.
Svært mange institutter er plaget av
lærermangel og overfylte forelesninger
og mangel på lesesalsplasser. Ta disse
og andre ting opp til diskusjon og utt'orm
paroler. På historie er det f.eks. kommet
fram forslag om å forstq>rre opp et blide
fra en av de overfylte forelesningene og
bruke dette l toget. Vær oppl'tnnsomme ,
la toget l år bli et levende tog :
Mange !d6er er kommet t'ram allerede ,
men ne re trengs. Når v1 som går ! toget
fra forskjellige steder og organisasjoner
er med og lager parolene • rår vi ror det
fq>r s te fram den militante kempv1ljen blant
folk, s amtidig som de politiske diskus jonene
vil s tyrke både det pol!tiske nivået og
enheten.
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Det »nye» venstre hos Universz.tas:

Det dreier seg langt ifra om
noe nytt, det er gamle velkjente
opportunist-standpunkter som for
s~kes markedsf~rt i ny Frakk og
under nytt varemerke.

li

OPPORTUNISTERIGRONNFRAKK
Siste nummer av Universitas inneholder bl.a. en »programmatisk» artikkel med titelen: »Etter SUF, hva så?». Blant
de mange underlige påstandene om vår politikk finnes det
i hvert fall en innrømmelse: »SUF har gjennom flere år
vært den ledende politiske gruppering ved universitetene.»
Forklaringen som blir skissert opp i samme artikkel går
ut på at vi har »ridd på en bølge av samtidserkjennelse»,
som vesentlig skulle gå på U-lands-problematikken.
Vi vil hevde at det bunner i at de økonomis~e, sosiale og
politiske motsigelsene i Norge er blitt s k j e rp et, at
marxist-leninistene har gjennomført en riktig a n a l y se
av denne utviklinga, og har satt ut i livet en riktig p o l iti s k l i n j e.
Marxist-leninistene har stilt seg s om mål å
å bygge et kommunistisk parti som skal
lede folkets kamp for dagskrava og for
den sosialistiske revolusjonen. Dette partiet må arbeide etter - og marxist-leninistene jobber i dag etter - prinsippene om
m a s s e l i n j a og den d e m o k r a t i s k e
sentra l i s men • Vi har vært i stand til
å oppsummere massenes meninger og
erfaringer, sammenholde dem med vår egen
analyse av situasjonen og de erfaringene
fra arbeiderklassens og folkenes kamper
som er summert opp av marxismen-leninismens klassikere, og på grunnlag av dette
utarbeide vår politiske linje. Ved hjelp
av den demokratiske sentral ismen har vi
vært i stand ttl å sette denne politikken
vår enhetlig og effektivt ut i livet.
De "anti-autoritære" som presenteres i

Universitas anklager oss for å være
autoritære og dogmatiske. Til det er å si
at a l le historiske erfaringer, også fra
universitetet , viser at den demokratiske
sentral ismen er n ~ dv end i g , dersom en
~nsker at de kampenen en står oppe
skal lykkes.
MATERIALISTISK ANALYSE

Meget snart etter at SUF(m-1) hadde s tilt
seg på marxist-leninismens grunnlag
kunne vi gjennomf~re en riktig, materialistisk basert analyse av studentenes
stilling i samfunnet. Vi var i stand til å
f~re en eFfektiv kamp mot, og avvise de
ideene som ble spredd av den amerikanske
"Filosofen" Marcuse, s om bl.a. gikk ut
på at arbeiderne i de vestlige land var
fullstendig borgerliggjort og at s tudentene
alene skulle gj~re revolusjon. Vi avviste
likeledes myten om at studentene var en
priviligert gruppe som ikke hadde Felles
interesser med andre gr upper av Folket.

DEMOKRATISK SENTRALISME

168 og 69 utarbeidet vi analysen a v hva
slags angrep på studentene som Ottesenkomiteens forslag innebar, og marxistleninistenen tok initiativet til kampenmot
den og opprettelsen av FSF. Nettopp
takket være den demokratiske se ntralismen
kunne vi enhetlig og samlet f~re ut en
riktig linje i basisgruppene på de enkelte
instituttene. V åren og hc;'>sten 69 gikk vi
mot de forskjellige linjer som bare ville
ha tjent til å avspore kampen . Vi gikk
mot linj a med Ørkesl~se "debattuker" som
ikke munnet ut i noe konkrete tiltak,vi
gikk mot linja med diskusjoner som alternativer, som ville ha splitta studentene
innbyrdes, og vi gikk motå konsentrere
oppmerksomheten om Brodalkomiteen
(som kom med for s lag til forandring av
universitetets struktur.)
Vår linje var å mobilisere massen av lærere
og studenter til å s lå tilbake de viktigs te
angrepene (direkte og indirekte Ottosenframst~t) og konsentrere den styrken vi
hadde om ett og ett angrepom gangen .
Dette ble kalt "den strategiske defensiven"
og var et resultat av den demokratiske
sentral ismen i praksis :Av studier på Maos
militærskrifter og enhetlig tillempning av
de resultatene vi nådde fram til.

KONKRETE AKSJONER

Våren 70analyserte vi det ~konomiske
framst~tet mot studentene som viktigst og
tok initiativet til Lånekasseaksjonen.
Gjei'Vlomde forskjellige fasene av dei'Vle
kampen var vi hele tida i stand til å f~re
ut en linje for kampen videre. Ikke minst
gikk vi mot DKSFs forsØk på å splitte og
nedlegge kampen ved å satse på "forhand,linger".
De store streikekampene sommeren 70
(rNorgas ,Sauda og Sporveien) er kanskje
det beste eksemplet på hvilken rolle
marxist-leninistene spiller i folkelige
kamper i kraft av sin analyse og sine organ\sasjon5pr\ nsipper. lalle sla g s sp~r smål
o m det gjalt å s tarte en streik, avblåse
den, trappe opp kamp midlene osv. , kunne
marxist-leninistene etter sj~l å ha kommet
fram til en linje , f~re den enhet\ tg ut i
demokratiske diskusjoner med alle streikende
Og vii'Vle oppslutning for den.

Når det gjelder vår stilling til disse problemene kan vi bare vi s e til at vi har deltatt i Samarbeidsgruppene for Natur og
Milj~vern siden de ble opprettet, og at vi
bl. a. gjennom studentersamfunnet har tatt
opp disse problemene til debatt.

Når Universitas snakker om at vi "red på
en b~lge av samtidserkjennelse" og at det
nå er dukket opp en ny erkjenne l se , kan
vi bare tolke det slik at vi vant framgang
fordi vi hadde en riktig analyse (elle r "erkjennelse",) av klassene, men at det nå
~r dukket opp en ny analyse av klassene i
Norge. Stemmer dette ?
ØKOLOGI-PROBLEMATIKKEN

Som kjent har populistene lansert at Økologien og ressurss-prolbematikken nå er
så viktig at det overskygger alt annet,
også klassene. Verden går til helvete, bokstavelig talt enten vi lever i et kapitalis tisk
eller sosialistisk samfunn. Av dette f~lger
at vi "er alle i samme båt", og at den
eneste veien ut er at alle gir avkall på noe.
En logisk konsekvens blir at arbeiderne
må gi avkall på å kreve noe ved l~nns
oppgj~rene. l hvertfall mener Hartvig
sætra det det blir bedre hvis de forbruke
bruker mindre. Følger en dette konsekvent
må en også gå i mot aksjoner som Lånekasseaksjonen og husleiestreiken på studentbyene. Vi tror neppe disse resonnementene
vil slå igjennom hos arbeidere som nettopp
er blitt avspist med et l~nnsoppgjØr på
5,6 % C som overhodet ikke kan kompensere
prisstigninga,) eller hos studenter som slit
sliter for å betlae husleiene. Vi tror at
årskaen til at man kan komme fram til
slike ville linjer, som overhodet ikke har
noe med sosialistisk strategi å gj~re,
er at man tar utgangspunkt i noen idealis tiske fores tillinger o m hvordan v e r den
b~r se ut, fr amfor å sette seg inn i de
Økonomiske lovene som hersker i det kapital is tiske samfunnet.

Opp mot disse ·forskjellige opportunistgrupperingenes krumspring og ideal is tiske
påfunn, setter vi vår klasseanalyse, vår
pol i tiske og organisatoriske ledelse. Ut
fra en materialistisk analyse er vi i stand,
til å stille riktige kamp-paroler og sette
dem ut i livet enhetlig takket være våre
organisasjonsprinsipper, som tillater oss
å handle raskt og emetlig·. Under s treiker
har det f.eks. vist seg svært viktig å komme raskt i gang meq støttearbeidet . l
forbindå se med Sporveiss treiken kunne vi
stille de fØrste folka på gaten med innsamlings~sser samme dag s om streiken
var et faktum. Den demokratis ke sen tralismen garanterer også at vi kan gjennomf~re breie, demokratiske disku s joner om
politikken. Det beste eksemplet på dette
er de svært omfattende diskusjone ne bl.a.
om strategien i EEC-kampen som ble
gjennom_f<P,rt i 71, og hvor standpunktene
til Hovden-klikken ble fullstendig isolert.
(At Hovdenklikken ble ekskludert skyldtes
som kjent at de grep til åpent s treikebryteri, og ikke at det hersket uenigheq

I dag kan vi s lå fast at kampen mot
EEC blir den absolutt viktigste oppgaven
i tida framover. Et svært viktig aspekt
ved denne kampen og en sak som de:;;suten
peker ut over denne kampen, er forsvaret
av de borgerlig-dtlmokratiske
rettighetene. Denne analysen har allerede
vist seg riktig. Vi har sett hvordan denne
erkjennelsen har gått opp for fl er og fl er.
Det er snart bare Reidar T. Larsen og
hans innbarkede revisjonister som nekter
å ta lærdom av Allern-saka . P å universitetet går dette s~rsmålet framfor alt
på stwdentenes rett til å drive politisk
virksomhet, og rett til å kjempe for egne
krav. Vi har sett sosialtlemokratenes
angrep · nettopp på dette punktet, som de
dessverre har funnet st~tte i tv\A.Gs og
Kontaktutvalgets propaganda. I dag sitter
ledende utdannings-byråkrater i stat og
regjering og overlegger hvordan de best
skal kunne hindre den "venstre-radikale"
aktiviteten som foregår ved universitetene.
Dette kommer til å bli en viktig sak i
tida· framover.

Hvor ligger så det "nye,.,? Er det kanskje
snakk om nye organisasjoner? Nei,

E:t eksempel" fra den aller siste tida har
vi i den vellykkete streiken mot EEC på
universitetet nylig. Marxist-leninistene
lanserte allerede på h~sten 71 parolen om
politisk streik i det såkalte 4-punktsprogrammet. Gjennom målbevisst og
enhetlig arbeid vant vi oppslutning om denne i~en, og vi tok også initiativet til å
nedsette breie streikekomi~er på instituttene og en rekke andre praktiske tiltak
for å gjennomf~re streiken.
Vi kan altså slå fast: Skal de forskjellige
folkelige kampene vii'Vle fram, er det
rett og slett n~dvendig med ledelse.
Marxist-leninistene har som Universitas
helt riktig skriver vært ledende. Dette
har vi kui'Vlet være fordi vi tar utgangspunkt i den vitenskapelige sosialismen,
som består av arbeiderklassens oppsummerte kamperfaringer, fordi vi har gjennomført en vitenskapelig, materialistisk
fundert analyse, og fordi vi har kunnet
sette politikken vår eFfektivt ut i livet
takket være den demokratiske sentralismen. Verre er det ikke. En trenger
s lett ikke pr~e å bygge opp noen myte
om "~lge av samtidserkjennelse", slik
Universitas gjØr.
DE ANTI-AUTORITÆRE

-NOE NYTT?

Et viktig poeng for Universitas er dessuten å framstille de forskjellige grupperingene på venstresida utenom SUF(m-1)som noe nytt • Det skal angivelig være
snakk om en ny erkjenne 1 se , om svar
på sp~rsmål som marxismens klassikere
ikke behandlet. Når det gjelder problematikken omkring Øk o l og i en , og s~rsmålet
om bevaringen av l i v s mi l j ~ e t , kan vi
rolig slå fast at dette er ~n side av det
kapitalistiske samfunnet som tv\ARX allerede i 186<>-årene behandlet .
På side 441 av Kapitalen (svensk utgave)
skrev Marx: 11 Og hvert framskritt i det
kapitalistiske jordbruket er ikke bare et
framskritt i kunsten å utsuge arbeiderne,
men også i å utsuge jorda, ettersom
hvert framskritt som Øker dens fruktbarhet for et begrenset tidsrom samtidig er
et skritt som ~delegger kildene til dens
fruktbarhet •• ... Den kapital is tiske produksjonen kan bare utvikle produks jonsteknikken og den samfunnsmessige organisasjonen gjennom at den samtidig ~delegger
urkUdene til all rikdom: jorda og arbeideren."

bortsett fra Grønt Gras er det gamle,
velkjente travere som presenteres i
Universitas: USF, tv\A.G, Frihetlige
Sosial ister, anarkister etc. Hva Gr~nt
Gras skjuler Fikk vi klart demonstrert
i studentersamfunnet når de ble presset
til å ta klare standpunkter : Altern ativ
jul ble prioritert over st~tten til IndoKinas folk, linja med å mobilisere folk
til aktiv kamp for sine egne interesser
mot EEC, som har vært AKME DS linje
ble prioritert ned i gr~fta. Dette minne;
mistenkelig om forræderi, tatt i betraktning ·den situasjonen vi nå har i Vietnam
og;den stilling EEC-kampen s tår i her'
hjemme. AT opportunistene går til angrep
på S_OLKOM er ikke noe nytt, de fors~kte
seg _1 69 også. Heller ikke er det nytt at de
ang,.iper AKME O. P å grunnlag av deres
egne handlinger kan vi altså slå fast:

oppbrudd
OPP5RUDD UTGIS AV SLIF(n-,-l)s
studentlag.
Ansvarlig redaf..t'i'r: To r bjø rn Melbye.
Redaksjonens adresse:
Postboks 115. Blindern. Oslo 3.
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