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LEDER
Først littom erfaringene fra SUF6 sommerleir i fjor. Disse kan beat
formuleres i tre punkter.
For første gang i SUF's historie kom SUF-ere fra ulike deler av
landet sammen.De blei kjent med hverandre,kunne utveksle erfaringer
fra det politiske arbeidet som var drevet til da.
Sommerleiren effektiviserte samarbeidet mellom sentralstyret og

laga. En kan si at først etter sommeren 1967 blei SUF en landsomfattende organisasjon som var i stand til å aksjonere politisk
på brei basis.

3.

Under sommerleiren kom deA:i6litisk mest framskredne gruppene i

kontakt med de mer tilbakeliggende laga. Dette førte til et enormt
framskritt i ekoieringa i organisasjonen.Dette kom best til uttrykk
gjennom de vedtak som ble gjort på landsmøtet høsten 1967.
På sommerleiren i år er det viktig at vi kommer sammen for å
utveksle de erfaringene vi har hatt fra arbeidet på det nye politiske
grunnlaget. Målet bør være å diskutere oss fram til et klart
uttrykt ideologisk fundament og det kan bare være marxismenleninismen,Mao Tse-tungs tenkning.

UTEN TEORI ER PRAKSIS BLIND.
Det er av stor viktighet at vi på sommerleiren får i gang ideologisk
skolering på organisert basis. Alle leirdeltakerne må få kjennskap
til marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tenkning, bl.a. med tanke
på debatten om SUFs politiske program. Særlig er det viktig at alle
studerer Mao Tse-tungs tenkning inngående, fordi det er marxismenleninismen i dag.
Marx, Engels, Lenin og Stalin har sammenfatta erfaringene fra arbeiderklassens kamp gjennom hundre år i marxismen-leninismen. Mao Tsetung har videreutvikla denne uovervinnelige teorien i vår tid, og
hevet den opp på et høgere nivå. Det betyr at Mao Tse-tungs tenkning
er marxismen-leninismen i en epoke da imperialismen går mot sitt endelige nederlag. Vi i SUF ønsker å lede den norske, arbeiderklassen
i klassekampen fram mot den sosialistiske revolusjon og det sosialistiske samfunn. Det er en stor oppgave vi har satt oss, og för å
løse denne oppgaven, må vi studere de erfaringene arbeiderklassen
har trukket i tidligere tider og trekker i dag; Vi må studere de
generelle lovene for klassekampen og samfunnets utvikling. Formålet
med våre studier må være å anvende den på den norske virkeligheten.

Publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie oktober 2010 – www.ml-historie.no

4
Toppen på stupiditet ville det være å nekte å gjøre slike studier.
Det ville være som å foreta en lang sjøreise uten kompass.
Så dumme vil vi ikke være, vi vil studere marxismen-leninismen,
Mao Tse-tungs tenkning, for å bli i stand til å lede den norske
arbeiderklassen fram til seier i kampen mot monopolkapitalen.
Wel

NB!
Seinere i uka vil det i "Revolusjonens røst" komme en nøyere redegjøring for Mao Tse-tungs videreføring av marxismen-leninismen.
Red.

Erfaringer fra det første allmannamøtet.
Enigheten er brei når det gjelder synet på funksjonen til leiren.
Ingen opponerte mot at dette skulle være en politisk arbeidsleir.
Dette kom også til uttrykk i debatten om punkt 5 i det foreslåtte
reglementet for Øren. Alle var enige om at misbruk av alkohol burde
påtales og bringes inn for allmannamøtet. Mot forslaget om at det
burde være totalforbud mot alkohol i leiren, blei det først og fremst
argumentert med at leirdeltakerne ikke hadde fått kjennskap til
regelen på forhånd.
Det mest positive trekket ved dette allmannamøtet var likevel at
mange deltakere som ikke var blitt innstilt til noen leirkomite
meldte seg frivillig til arbeid i komiteene - også til det mer ubehagelige arbeidet.
Dette viser at den ideologiske debatten og skoleringa som har funnet
sted i SUF i løpet av det siste året har ført til at SUF-aktivistene
går til det politiske arbeidet med langt større alvor og ansvar enn
før.

***
Det som vi alltid tar til utgangspunkt, er at vi av hele vårt hjerte
og med alle våre tanker må tjene folket, at vi aldri
ikke et eneste minutt - må fjern -E's fra massene,

noe tidspunkt
at vi i alle

stykker .må la oss lede av folkets interesser og ikke av egeninteresser eller gruppeinteresser, at vi bærer det fulle ansvaret overfor
folket såvel som overfor partiets ledende organer.
Mao Tse-tung (1945)
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BOKSALGET.

Boksalget begynte på leirens første dag, og en oppsummering og gjennomgåelse av første dags voldsomme salgsrush, forteller oss en del
ting.
Det som gikk raekest unna var rimeligvis de sosialistiske klassikere:
Marx, Engels, Lenin Stalin og Mao. Særlig skriftene av Stalin ble
revet unna, mens man kunne registrere en litt mindre avgang på bøker
av Mao enn i grunnen ventet. Grunnen til dette må nok søkes i at
Mao har vært såpass i forgrunnen, og at det i lengre tid har vært
interessen for Stalin
relativt god tilgang på hans verker. Men
var såpass stor at den må bemerkes.
Boksalget viser altså allerede etter første dag at SUFerne på leiren
er meget opptatt av ideologisk debatt, og at den ideologi som man
ønsker å skolere seg i er marxismen-leninismenMao Tse-tungs tenkning.
skaffe seg det verdiDet er gledelig å se hvordan dette høvet

tilrå

fulleste som er kommet av marxist-leninistisk litteratur blir nytta
av alle leirdeltakere, - det er ikke mange bokhandlere i landet som
overhodet har noe utvalg i revolusjonær litteratur, og utvalget her
står ikke tilbake for det i noen bokhandel her til lands hva kvalitet
angår.
Nedenfor følger en liste over de bøkene vi hadde å tilby, prisene på
dem og hvor mange vi nå har igjen.
De kameratene som ikke fikk de bøkene de ønsket, eller som ønsker
andre bøker, kan skrive seg på bestillingslistene som blir utlagt i
bokhandelen, så vil vi sørge for at bestillingene blir effektuert
fra Oslo.
Husk kvittering på bøkene dere kjøper (eller har kjøpt). Dette ble
dessverre glemt på søndag. 50% av utgiftene til litteratur i forbindelse med studievirksomhet refunderes av staten gjennom SOR.
Men husk: BLI IKKE DOGMATIKERE, BRUK . TEORIEN SOM EN VEILEDNING TIL
HANDLING.
Bokslagsgruppa.
BOKLISTE
Bo Gusta:vsson: Fra kolonialisme til sosialisme. kr . 10,10 (4eks)
Maiski: Hvem hjalp Hitler? kr. 11,90 (10eks)
Scaf : Marx eller Sartre? kr. 11,40 (utsolgt)
Burchett: Vietnamkrigen sett innefra. kr.12,80 (12eks)
Suyin: Kina år 2001. kr. 19,00 (seks)
Kleven: Fiskerne. kr.4,00 (1eks)
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Kleven: Klassestrukturen i Norge. kr.28,50 (1eks)
Rose Luxembourg: Bestilling opptas
Lin Piao: Brev til ledamøterna. kr.1,50 (27eks)
Holmberg: Vart går SKP? kr.7,00 (4eks)
Bo Gustavsson: Hva vil KFML? kr.2,80 (utsolgt)
Bylin: Hva hender i Indonesien? kr.4,00 (utsolgt)
Anti-imperialistiske karikaturer kr.5,00 (5eks)
Klassekamp (Organ for Oslo KU) kr.1,00. (mye)
Marxistisk Forum (Organ for Kommunistiska Frbundet, marxistleninisterna.)kr.3,00. (6eks)
Gnistan (KFML) kr.1,00 (5eks)
Lenin: Karl Marx (Engelsk) kr. 1,50 (1eks)
Lenin: On war and peace (Engelsk) kr.1,75 (2eks)
Lenin: Two Tactics of the Social-democracy. kr.2,25 (1eks)
Lenin: On Imperialism. kr . 2,50 (9eks)
Mao: Selected Readings (uinnb. engelsk) kr.10,00 (utsolgt)
Mao: Selected Readings (innb. engelsk) kr.12,00 (utsolgt)
Mao: Bekjemp bokdyrkelsen (svensk) kr. 1,00 (utsolgt)
Mao: Om motsigelsen. kr.3,00 (17eks)
Mao: Utvalgte verker (5 bd. norsk) kr. 68,50 (3sett)
Sitater fra formann Mao Tse-tung. kr.4,50. (26eks)
Mao: On people's war. kr . 1,00 (6eks)
Mao: Talks at the Yenan forum on litterature and art. kr.1,00(16)
Mao: I folkets tjeneste m.m. kr.0,25 (14eks)
Mao: Selected Military Writings (Kun til bestilling, pris ukjent)
31. Lenin: Marx-Engels marxisme. kr . 10,00 (utsolgt)
32Lenin: Utvalgte verker. pr .bok kr.3,00 (9eks)
33. Staten og revolusjonen. kr..14,50 (12eks)

34, The proletarian revolution... kr.2,50 (22eks)
Brev fra KKP. kr . 3,00 (1 Seks
Stalin i utvalg (svensk) pr.bok kr.7,50 (utsolgt)
Stalin: Spørsmål i leninismen. kr.,00 (utsolgt)
Stalin: Den dialektiske og historiske materialisme.kr.0,80 (20eks

Stalin: Marxismen-ng det nasjonale spørsmål. kr .3,00 (22eks)
Stalin: Kort utgreiing om meningsdivergensene i partiet. kr.3,00
(Utsolgt)
41. Plekhanov: Om personlighetens roll(svensk) kr.4,50 (utsolgt)
42, Bo Gustavsson: Arbeid og kapital. kr.1 (mye)
43. Engels: Anti-Dilhring (svensk) kr. 14,00 (utsolgt)
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Forslag til politisk plattform for Sosialistisk Ungdomsforbund
I
Det teoretiske grunnlaget for vårt arbeid
MålsettinQ_ og klassegrunnlag.

SUF er en revolusjonær klessekamporganisasjon, som kjemper for i skape et
sosialistisk samfunn

i

samsvar med de virkelige interessene til arbeider-

klassen og de breie lag av folket.
Erfaringene fra 100 års klassekamp er summert opp i marxismen-leninismen,
som derfor er den revolusjonære teori som virkelig uttrykker arbeidsfolks
interesser. SUF vil anvende marxismen-leninismen på norsk virkelighet og på
norske arbeidsfolks kamp.
Uten teori blir praksis blind, uten praksis blir teorien meningsløs. Vi må
skclere oss i teorien ved stadig å anvende den i - og føre den tilbake til
praksis.
Dette er en sentral oppgave for alle SUF-lag og medlemmer.
Den sosialistiske revolusjonen.

SUF er en revolusjonær organisasjon fordi SUF avviser "den parlamentariske
veg til sosialismen", dvs. id6en om at sosialismen kan gjennomføres ved vedtak i Stortinget, som settes i verk av klassestatons organer.
SUF står på det standpunkt at sosialismen kan gjennomføres bare ved en revolusjo= omveltning av det kapitalistiske samfunn. Bare folket sjøl

kar,

skape sosialismen. Bare en brei bevegelse av det arbeidende folk kan ta
trellen over produksjonsmidlene, knuse monopolkapitalens makt over folket,
knuse kapitalens byråkratiske stat og opprette folkets egne, demokartiske
maktorjaner. Disse får nødvendigvis form av arbeiderklassens demokratiske
diktatur, som er demokrati for folket - diktatur over kapitalen.
SUF vi'. derfor tålmodig arbeide i massene for å forene seg med dem, skape og
hjelpe bevegelsen i dem fram mot den sosialistiske revolusjonen.
Dette betyr ikke at SUF tar avstand fra arbeid i parlamentet. Men arbeidet
her må underordnes massebevegelsens behov, og derfor bare tjene til å skape
bevegelse i massene. Først når iden slår rot i folket, blir den en materiell
kraft.
3. c roletarisk internasjonalisme.

monepolkapitalen har sitt internasjonale uttrykk i :mperialismen, leia av
US-imperialismen.
Sosialismen i verdensmålestokk kan bare nå sin ende:iee seier når kapitalismen i verdensmålestokk er knust - dvs. når imperialismen er knust.
Folket i Norge har felles interesser med flertallet av verdens arbeidende
og undertrykte. SUF solidariserer seg derfor med alle som kjemper mot imperialismen; med folkene i de land og områder som allerede har befridd seg,
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med Vietnams-folk og frigjøringsrørslene i Asia, Afrika og Latin-Amerika, med
kjempende arbeidere og studenter i Frankrike og andre vest-europeiske land,
og med de revolusjonære afro-amerikanorne og andre framskrittskrefter i USA
sjøl. Deres fiender er våre fiender - deres kamp er vår kamp.
SUF bekjemper de borgerlige byråkratklikkene som har tatt makta i Sovjet-Unionen og mange øst-europeiske land, fordi de gjør felles sak med imperialismen
og gjeninnfører gradvis kapitalismen i de områdene de behersker.
Det er en viktig del av vår internasjonalistiske oppgave å støtte all kamp
fra folkene i disse landa med sikte på å hindre gjeninnføring av kapitalismen
og skape virkelig sosialistisk arbeidermakt.
ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DERE!
II
Våre viktigste arbeidsoppgaver.
Kamp mot monopolkapitalen.
Monopolkapitalens undertrykkelse fører alltid til motstand. SUF må forene
seg med, artikulere og lede den spontane motstand som oppstår på alle de områder der monopolkapitalen over undertrykkelse. SUF..må derfor ta opp og kjempe
for de store masser av arbeideres, småbrukeres, 'iskeres og framskrittsvenlige studenters og intellektuelles rettmessige krav.
Interessekamp er en viktig del av kampen mot monopolkapitalen. SUFere må
derfor kjempe på arbeidsplassene, på skolen, universitetet osv. for å utvikle
interessekampen.
Men denne kampen kan ikke i seg sjøl endre samfunnet, og kan dermed ikke
i seg sjøl bli noen hovedsak. Den må hele tida drives med det mål for øie å
forene vår organisasjon med massene, for dermed å tjene, mobilisere og organisere massene. Gjennom klassekampen får massene forståelse for kapitelismens natur. Gjennom seire og nederlag vinner de erfaring, lærer å skille
mellom venn og fiende og får tillit til sin egen styrke.
Interessekampen må hele tida brukes som et middel til å nå opp til et høgere
politisk nivå. Don skal vekke og binde sammen massene til hovedstøtet mot
kapitalen. Interessekampen må derfor knyttes sammen med de langsiktige, politiske mål og ikke opportunistisk atskillos fra dem.
Kamp mot imperialismen.
Den norske monopolkapitalen er alliert med og direkte underordna imperialismen, og kan ikke beholde makta uten å støtte seg på den. Av kanpen mot kapitalen i Norge følger kamp mot imperialismen.
Mobilisering til støtte for verdens kjempende folk - i dag særlig til støtte
for folket i Vietnam, som står i forreste rekke i kampen - svekker imperialismen i verdensmålestokk, smtidig som den åpner det norske folks øyne for
nødvendigheten av dens fall.
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NATO er USA-imperialismens viktigste redskap til å kontrollere og beherske
Norge. EEC-medlemsskap vil styrke imperialismens kontroll.
Kamp for norsk uavhengighet legger grunnlaget for sosialismen, for uten et
Norge rives ut av imperialismens klør kan ingen norsk sosialisme seire. Gjennom forståelse av NATO og EEC vinner arbeiderne djupare forståelse for kapitalismens virkelige natur, og særlie av statens og militærapparatets betydning,
Som interessekampen må det anti-imperialistiske arbeidet ikke sees som noe
mål i seg sjøl, men som et middel til å vekke massene og fremme den sosialistiske revolusjonen.
3. Kamp mot opportunismen.
Høyrusosialdemokratiet - i Norge Arbeiderpartiet - tjener åpent monopolkapitalens og imperialismens interesser. AP's regjeringspolitikk var å legge alt
til rette for kapitalen og gå i bresjen for medlemsskap i NATO og EEC. AP
har tilrevet seg ledelsen i fagbevegelsen og bruker den etter evne til å
holde arbeidernes lønnskamp nede.
Høyresosialdemokratiet brukes av monopolkapitolen til å undertrykke arbeiderne. Dersom SUF ikke bekjempet sosialdemokratiet, ville vi synke ned på
sosialdemokratiots nivå, og i likhet med det bli arbeiderklassens fiender.
SUF bekjemper og avslører heyresosialdemekratiets ledere, for å vekke og
forene oss med dets ærlige sympatisører og medlemmer. SUF vil lojalt støtte
fagbevegelsen og gjøre felles sak med alle ærlige krefter der som vil kaste
ut pampene og gjeninnføre det faglige demokratiet og føre virkelig kamp.
SUF avviser alle strømninger som går inn for kompromiss med sosialdemokratiets
ledere og sosialdemokratisk tankegang: vonstresosialdomokrateno som avviser
nødvendigheten av revolusjon, og sovjctrevisjonistene og deres tilhengere,
som forsvarer sovjetledernes knefall for imperialismen og kapitalen.
Tilløp til borgerlig tankegang i våre egne rokker vil stadig oppstå. Do kan
ha åpent reformistisk eller revisjonistisk form, dvs. gå fra sosialismens
grunnleggende sannheter og forfalle til perspektivløs brødpolitikk. Eller do
kan ha "venstreopportunistisk" form dogmatisme og sekterisme, dvs. at men i
stedet for å ta alvorlig på problemene forfaller til frasemakeri og "revolusjonært" skrik og skrål. Slike feil må konstant bekjempes ved et det i oreanisesjonen utøves kameratslig kritikk og sjølkritikk.
Avvisning av borgerlige ider i arbeiderbevegelsen, i våre egne rekker on i
oss sjøl er en viktig dal av klassekampen. Uten fast sammenknyttete rokker
av bevisste revolusjonære som regelmessig renser seg for borgerlige feil kan
SUF ikke være til

nytte i arbeiderklassens kamp.
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Bokliste forts.
Marx-Engels: Om kunst og litteratur. kr . 7,00 (utsolgt)
Karl Marx: The civil war in France. kr. 3,75 (2eks)
Marx-Engels: Manifesto of the communist party. kr.1,00 (8eks)
Engels: Familien, Statens... kr.5,00 (utsolgt)
Marx-Engels. Det kommunistiske manifest. kr.5,00 (utsolgt)
Marx: Lønn,Pris og profitt. kr . 1,50 (7eks)
50. Marx: Pariskommunen. kr.2,00 (33eks)
51.- Marx: Programkritikk. kr.1,00 (3eks)
Engels: Ludvig Feuerbach (svensk) kr.1,50 (utsolgt)
Marx: Filosofiens elande (svensk) kr. 5,00(utsolgt)
Marx: Bonapartes 18de brumaire. kr . 5,00 (utsolgt)

VEGGAVISDEBATT
På leiren i fjor,kom det i gang en veggavisdebatt som førte til
fruktbar meningsutveksling. I år er debatten allerede i gang med
oppslag på veggen til brakke 23 (ei rød brakke like ved kontoret).
Vi oppfordrer alle leirdeltakerne til å følge med i de oppslagene
som blir satt opp på denne veggen. De som har egne bidrag til debatten må prøve å forme dem som . veggavisinnlegg. Ved at en stor del av
uoverensstemmelsene kommer fram i veggavisene, vil alle leirdeltakerne få del i synsmåter som ellers kanskje bare ville bli noen få
til del. Fordelene ved dette sier seg sjøl.
Akkurat nå(søndag kveld) dreier debatten seg om hvorvidt marxismenleninismen, Mao Tse-tungs tenkning eller bare marxismen-leninismen
skal programfestes i SUF. "► ;tegen og Sandnes SUFere satte i gang debatten ved å fastslå at Mao Tse-tung har utvikla marxismen-leninismen til et høgere nivå og at tilføyelsen Mao Tse-tungs tenkning derfor er en nødvendighet. En av forslagsstillera til "plattformen",
svarte på dette at han vurderte det slik at det for tida
Tron
finnes ei betydelig gruppe S uPere som er revolusjonære, men som ennå
ikke har forstått betydninga av Mao Tse-tungs tenkning. Denne gruppa
er, i motsetning til parlamentarikere og borgerlige pasifister, våre
det som
venner, og vi må alliere oss med dem. Derfor vurderer
forhasta å ta med Mao Tse-tunfis tenkning på programmet foreløpig,
sjøl om han er enig i at det er en nødvendig tilføyelse. Programforslaget er et forsøk på et kompromiss med den gruppa som er under
utvikling, understreka
En kamerat fra Rana SUF har slått opp ei avis som i seks punkter påpeker hvordan formann Mao har utvikla marxismen-leninismen.
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Det siste tilskuddet til debatten er fra ei gruppe som hevder at det
viktigste er ikke spørsmålet om hvorvidt det i programmet skal stå
marxismen-leninismen, eller marxismen-leninismen Mao Tse-tungs tenkning, men spørsmålet om sjølve innholdet i programmet,
VI OPPFORDRER ALLE KAMERATER PÅ NYTT OM Å KOMME MED BIDRAG TIL DEN
DEBATTEN SOM ALLEREDE PÅGÅR, OG OGSÅ FØRE FRAM SIN MENING I ANDRE
SAKER. VI MÅ FÅ. EN BREIES MULIG DEBATT;

REDAKSJONELT
Dette nummeret vi gir ut av leiravisa REVOLUSJONENS RØST. Vi har tenkt å gi den ut som dagsavis, og det betyr at
folk som vil ha inn artikler må være raske med å levere dem hvis de
ønsker å få dem inn i følgende dags avis. Innlegg leveres på redaksjonens kontor i kontorbrakka, rom 4.
Som sagt er dette første nummeret av leiravisa,
og vi er klar over at det ikke er feilfritt. Det burde ha inneholdt
mer stoff, vært bedre disponert etc., og vi håper at kamerater vil
rette kritikk mot avisa, slik at vi kan gjøre den best mulig. Slik
kritikk kan rettes gjennom veggaviser, innlegg i REVOLUSJONENS RØST
eller på allmannamøter. Når det gjelder de følgende nummer av avisa,
rekner vi med at de vil bli rikere i stoffvalget, bl.a. fordi vi vil
få noe bedre tid på oss.
Vi har satt prisen på avisa til kr. 0,25. Dette
er en symbolsk pris, nærmest for at avisa skal aktas som ei avis, og
ikke som ei tilfeldig samling stensilerte ark. Vi håper at ingen
synes at vi er blodige utsugere av den grunn.
REDAKSJON
PÅL
ALF
MONS
EGIL
A STOR
Artikler som ikke er undertegna står for redaksjonens rekning.

DEVISE:
Vi har marxismen-leninismens våpen med kritikk og sjølkritikk. Vi kan kvitte oss med dårlige vaner og beholde
de gode.
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RIDDERSLÅG
Vi har en verden å vinne
og ikke en time å miste.
Så skulle vi famle i blinde
og spikre oss selv til en kiste?
Husk, vi er folket som murer
et vern med den venstre hånden,
mens fidnden ligger -og lurer
og venter vi oppgir ånden.
Så skulle vår høyre hånds verge
være en rusten klinge?
Nei, tro flytter ingen bjerge
og kan ikke seiren bringe.
Muren, vårt vern, er partiet.
Men sverdet er: Lenins lære:
Og er du til kampen viet
da skal du sverdet bære.

Rudolf Nilsen.

