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[h froxter'eeie.
Sommerleir-dokument.
Hva er folkefroet?
Folkefronten er et kortvarig eller lengverig ka p pforbund mellom den
revolusjonære fortroppen og en større eller mindre del av folket. Den
revolusjonere fortroppen, erbeiderklassons mest framskredne del, legge,
de subjektive forholde til rette for en bevegelse som har objektivt grunnlag. Folkefronten or bare mulig når folkets livsiiintressor er trua, og når
dette begynner å bli klart synlig.
Dette betyr at vi må semmle folk om oss på krev som folket sjøl fremmer.
Vi må ikke betrakte fronten på en dogmatisk måte, vi må ikke gå ut fra
at en fronts keraker er fastla g t en gang for alle. Frontens karakter
forandrer seg ettersom de objektive forholda i se romfunnet forandrer seg.
I Vietnam er det e)prette on ev de største frontene historia har sett.
Fia_ omfatter ocisCi det nesjonale borgerskapet, oe or rette mot USA's
imporielistklasse. Da forskjellige klassene som er innafor FNL har objektivt samme interesser i å bekjempe amerikanske impoiialister, mens de
indre klassomotsetningene i Vietnam blir stadig mingre framtredende.
Interessekamporgnissjonone på skolene oppstår noir SUFera legger forholda til rette for kamp ved at do organiserer front på krav som elevene
reiser.
Felles for disse frontene er at do tar utganspunkt i massenes behov og
ønsker, de er byrd opp okring konkrete saker.
Det er galt å legz] en front på en eller annen veg,, sosialistisk ideologi,
innen en allmen erinsippleJs sosial9stisk ramme. Front på en slik ideologi
sprenger fronten, og er heller in g en front. To eksempler: For en tid
tilbake oppsto det i Sverige innafor Vietnam-erb ,eidet noe som kallte seg
Rebell-rørelsen. Don ville omdanne de Svenske FNL--gruppene til en almen
sosialistisk bevegelse. Dette resulterte i store splittelser i Vietnamarbeidet og forårsaket stor skade.
SOS-stud i Oslo ver en slik veg sosialistisk front som samla sosialister
av alle slag på 3lindern. Denne formen for organisering hindra interessekamp fordi den var sosialistisk. mange folk som skulle vært trukket aktivt
med i interessekampen ble tvunget til å stå utafor, fordi "fronten" var
sosialistisk. Disse folka ble først trukket med etter at Faglig Studentfront blei starta, fordi fronten var bygd på konkrete saker.
Front - s ygd på saker er det eneste grunnlaget vi kan danne front på.
Flant2-121=2=31acilne
ikke ved at massene spontant reiser seg
og danner en front, men ved et den revolusjonære fortroppen agiterer
blant deler av folket og danner en front. En vanlig høyrefeil er å forsøke å opprette fronter ved forhandlinger på toppplanet uten at en her et
sterkt press nedenfra å støtte seg ,til.
Hovedkpmiteen i Pinti-Nato-kampanjen består for det meste av en gjeng
byråkrater som aldri kan klare, eller er villig til, å skape en sterk
Anti-Nato-bevegelse. Den eneste måten en kan skape en slik sterk bevegelse
på, er at den revolusjonære fortroppen organiserer massene, og støtter
seo på massene når en agiterer for at linja i Anti-Nato-arbeidet skal bli
militant og slagkraftig.
Kravet om en skikkelig Solkom-frent ble reist nedenfra av aktivistene.
Den byråkratisko og derfor ineffektive linja i Solkorn ble knust, og folkefrontslinja ble stadfesta.
"Vietnambevegelsen i Norge" er en død organisasjon, enda 10% av Norge
befolkning or innmeldt. Hvorfor% Fordi "V-B" er en organisasjon av organisasjoner, og sammensatt på topplanet.
At andre organisasjoner slutter seg til f.eks. Solkoms arrangementer, er
heller ikke noe resultat av forhandlinger på topplanet. Det er et resultat
av press nedenfra. De ser hvor mange folk som slutter opp om Solkoms arrangementer, og er redd for å bli isolert i forhold til massebevegelsene. Det
er også et resultat av at menige medlemmer innafor disse organisasjonene
presser sine styrer til å delta.
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'Enhet gjennom kame.
Fronten består e7 folk som kommer fra ferskjonioe deler ev folket.
,jo, så longo det finnes kapitale, fieees . do-i: også borgerlige ideer I
fronten kommer det således til å være motsetninger, og fronten kan derfor
bare ooprattholdes.. gjennom kamp. Metoden Enhet-Kritikk-Enhet (dvs. enhet
gjennom kamp) må tillempes.
Mao:..."gå ut Tre ønsket om enhet, løse motsigelser gjennom kritikk eller
kamp og nå fram til on ny enhet på et nytt grunnlag."
Den revolusjonære fortroppen kjemper mot de gale ideer hos de allierte,
og oppmuntrer dc riktige. Qi skal ikke leg g e sjul på våre meninger innen
frontonr der skal vi propagandere for dom, men utad i fronten står vi
enhetlig med våre allierte.
Hvilke oppgaver fyller fronten i klassekampen?
Fronten er inoon heinte ku. Fronten er ikke bra _i seg sjøl, isolert fra
alt annet arbeid som drives. Fronten oppfyller viktige sær-oppgaver og må
underordnes forbundets revolusjonære mål. Dotte er svært viktig å vite,
for det er bare den revolusjonære fortroppen, leda av marxismen-leninismen
som kan vare istand til å lede det langsiktioe oo kortsiktige arbeidet.
Marx&Engels sier'i Det kommunistiske manifest:" Do (kommunistene) kjemper
for å nå arbeiderklassens umiddelbart foreliggende mål og interesser,
men samtidig representerer de i don nåværende bevegelse bevegelsens framtid."
Frontene må altså tjene forbundet i klassekampen.
Mao:"Et veldisiplinert parti, væpnet med marxismen-leninismens teori,
som nytter sjølkritikkens metode og er bundet sammen med folkets masser;:
en hær som ledes ev dette partiet, en enhetsfront av alle revolusjonære
klasser og alle revolusjonære grupper under ledelse av dette partietdet er do tre vittigste våpnene vi har brugt til å slå fienden med."
I vår situasjon i dag betyr det at fronten først og fremst skal ha agitat-risk karakter. Det betyr at fronten skal utbre anti-kapitalistiske og antiimperialistiske ideer. Ikke ved at vi i dagens situason sier at bare
sosialismen kan knuse det imperialistiske systemet, menved å si at Vietnamkrigen er et resultat av det økonomiske system i USA. Ikke ved at vi på
det nåværende tidspunkt sier at Sovjet-lederne er revisjonistar og forrædere mot verdens folk, men ved å ocke på konkrete handlinger som Sovjetlederne har gjort overfor frigjøringsbevegelsor, og deretter si at Sovjet
lederne i grunnen fører en politikk som i mange tilfeller ikke tjoner dem
som kjemper mot USA-imperialismen.
I frontene på skolene og universitetene bruker vi heller ikke parolen
"Ned mod kapitalismen",men vi bruker parolene "Bekjemp det nye skolereolementet", "Nei til moms","Bekjemp Ottosenkomiteen" osv.
Gjennom slike fronter gir vi folk erfaring i å kjempe, vi høyner deres
bevissthet. Vi [forener større deler av folket i øket kamp mot kapitalismen. Derved vil vi vinne foreløpige seire over kapitalen, og kan
vise erbeiderklassens makt.
Hovedformålet er altså å utbre våre ideer til massene, forene oss med dem
i et kampforbund, gi dem erfaringer i å kjempe, og derved høyne massenes
nivå.
Ta ute a ngspunkt i massenes behov og ønsker.
Gjennom koffiunistencs deltagelse i frontene viser de at de også kan hdndlo
ikke bare prate. Vad å danne interessekampfronter på skolesaker,moms,
barnehager osv, viser vi at vi vil kjempe for massens interesser, og vi
vinner allmon respekt.
Mao: "Skal on kunne holde et nært samarbeid med massene, må on ta utgangspunkt i massenes behov og ikke i moe ønske fra noen enkoltperson,hvor
velmotivert det enn måtte være."
Dette betyr to ting:
For det første kain vi ikke stampe en front opp av jorda på en sak vi
synes er "lur" å danne en front på. Vi må i staden foreta konkrete analyser
blondt massene, og få klarhet i hvilke konkrete saker de vil være villig
“I å kjempe for, deres behov og ønsker. Vi må altså finne de objektive
betingelsene for en front. Bare når vi har funnet dette, kan vi lage on
sterk front
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Gerc-nti mot isol,:tsjoil.
For det andre hindrer vår deltaelen i disse frontene oss fra isolasjon.
Vi kommer i nær kontakt med massene, og viser dem i handling at vi kjemper
for deres interesser. Dette gir eee al1 4:-Ld resultater. Etter aksjonene
på Sandaker skole der SUFera sto m sentralt, gikk 50 av elevene i 1.mai
toget. Etter aksjonene på psykologisk institutt, der SUFera sto sentralt ,
ble det større oppslutning om SUF-cella. Msssene hadde sett st SUFera'
sto sentralt i kampen for deres interesser, og dette gav dem respekt
for SUF.
sosjot"i.kr"tilpluLp
nelen.
Stalin,Prevda 3;2 1925:
"Noen kamerater tror at å styrke partiet og bolsjevisere det betyr å kaste
alle anderledes tenkende ut av partiet. Dette er sjølsagt ikke riktig.
Man kan bare avsløre sosialdemokratiet og gjøre det til en ubetydelig
mindretall i arbeiderklassen gjennom daglig kamp for arbeiderklassens behov.
Når man skil negl° sosial demokratiet til skempelen, skal det ikke skje
på grunnlag av høytflygende spørsmål, men på grunnlag av arbeiderklassens
daglige kame for å forbedre sin materielle og politiske stilling, og hor
må problemer som arbeidslønn, arbeidstid, skatter, dyrtid osv. spille en
svært viktig for ikke å si den av g jørende rollen. Oppgaven er å slå
sosieldemokratene hver dag på grunnlag av disse spørsmåla, ved at men avslører deres forræderi. Men denne oppgaven kan ikke løses fullt ut hvis
ikke problemene fra den daglige kampen blir kjedet sammen med de grunnleggende spørsmåla om Tysklands internasjonale og indre stilling og hvis
hele dette daglige arbeidet ikke sees i sammenheng med partiets samlede
arbeid mod revolusjon og oroleteriatots erobring av makta for øye. Men
en sånn politikk kan bare føres av et parti med loderkadrer som er erfarne nok til å utnytte sosialdemokratiets feilgrep til å styrke partiet
med, og som er godt nok skolert
sånn at de ikke mister den revolusjonære utviklinga av syne på grunn av gode del-resultater"
Våre fremste arbeidsoppgaver består nå av å proletarisere organisasjonen
og bygge et m-1 parti. Dette partiet skal avsløre og knuse sosialdemokretiet, og trekke de revolusjonære arbeiderne over til oss. Vårt
redskap for å oppnå dette er interessekamp-or g anisasjoner. Sosialdemokratiet hverken kan eller vil gå i spissen for interessekampen. Ved at
vi moilisorer massemo i interessekampfrontene, blir de nødt til å se at
sosialdemokratiet står i veien for deres kamp, og vi må bruke dette til
å avsløre sosialdemokratiets forrædere mot folket.
Vårt erbeid i fronten.
Som on her sett av det foregående, må det være et nært samband mellom
kommunistene i fronten og det revolusjonære forbundet/partiet. Forbundet
representerer arbeidurklassens revolusjonære mål, derfor må fronten
underordnes dette revolusjonære mål og må ledes av forbundet.
I praksis betyr dette at SUFora i fronten må stå i intim kontakt med
forbundet, at SUFera i fronten og SUF-laget sammen diskuterer linja i frontarbeidet. SUF-laget er forplikta til å sørge for at fronten utvikler seg
og stiller rikti g e krav, dvs. at fronten ikke stiller perspektivløse, brødpolitiske krav, og et fronten ikke stiller reaksjonære krav. Et eksempel
på det siste er da en eruppo venstre-lærerstudenter stillte velferdskrav som gikk på bekostning av andre grupper.
For å føre ei riktig linje, m å SUFera danne fraksjon i fronten, med
fraksjonsledelse, som står i nært samband med SUF-laget på samme plan.
N år en ny situasjon er oppstått i fronten, må de ledende organer i SUF
holdes informert og SUFera i fraksjonen må konferere med dom. I tvil
må linja overfor den nye situasjonen bestemmes av SUF-organet og gjennomføres. Dette er i samsvar med den demokratiske sentralismen og er nødvendig for å få ei enhetlig linje i arbeidet. Mao:.."De lavere partiorganer og alle partimedlemmer må drøfte omhyggelig direktivene fra de
høyere organer, slik at do setter seg grundig inn i deres betydning og kan
fastsette framgan g småten som må til for å sette dom ut i livet." SUFora
må diskutere seg fram til enighet før saka skal opp i fronten. I fronten
stal SUFera stå enhetlig, og ikke begynne å krangle seg imellom. Vi skal
lede arbeidet, ikke være med på å skape unødige motsettninger. Derfor er
fraksjonsarbeidet av svært stor viktighet. Lederskap krever enhetlig linje.
Selv om en sitter i frontstyrer som er svært progressive, må en allikevel
kjøre fraksjon. Dette er nødvendig for å holde seg i takt med linja i forbundet
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•
vi har styret, oc cNt
At wi skal ede-fronten betyr ikke nødvendigvis
vi kjemper for å få inn bero våre t-olk i styret. ;ilen det betyr at det er
våre folk som kommer med U9 riktge ideene, propaganderer for dom on
vinner oppslutning om dem. Og det betyr at det er vi som ter den . tyngto
jobbinga. Derved kommer vi på.onineturlig måte til å innta ledende
stillinger i fronten, og vi kommer til å oppnå tillit hoe do andro.
Det å føre ei riktig linje i en front er altså avhengig av don rovolusonro avantgarden. Tidligere fronter har brutt sammen og dødd bort, fordi
de ikke var blitt ledet ut fra ei langsiktig revolusjonær linje, fordi
det ikke eksisterte noen revolusjonær fortropp. Denne revolusjonære
derfor utvikles muli g hetene for å skape
fortroppen har vi idig, og
sterke fronter.
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