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ProP;rammet for idag:
0730 Revelje.'
0930 Sitatstuier.
1200-1330 M(T.ag
1400 Innledning om ML-bevegelsens historie og perspektiver
ved Tron.6t
1630 PlenUmsdiskusjon
2100 Teaterstykke om 9auda. Foruten leirens b(3boerE, komme

A

det folk som bor utafor leiren for å se I

stykket.

Leirledelsens kontortid(,r.
Leirledelsen treffes på kontoret bak Mdlla i tida 09000930, 1330-1400 og en halv time etter plenumsdiskusjonen.
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Sitatstudiene p fredag 30/7.
Under sitatstudiene skal vi, ved å dra fram enkelte kameraters
politiske utvikling vise at den progressive bevegelsen er i
rask framgang. Vi har allerede oppnådd ting vi tidligere anså
som umulige “ Drdft utfra dette eventuell tvil på at sosialsmen
vil seire:
Sitatet står rå side 221 i sitatboka:
"Det fins en gammel kinesisk fabel om °Den dumme oldingen som
flyttet bergene'. Der fortelles det at i gammel tid bodde det i
Nord-Kina en gammel mann som ble kalt 'Den dumme oldingen fra
Nord-fjellet'. Veien som fdrte fra huset hans mot sdr var sperret
av to svære fjell T-Taihang og Vangvu. Med stor besluttsomhet
fikk han med seg sdnnene sine for å gå lds på de to fjellene med
hakker. n annen olding som ble kalt 'Den kloke oldingen'fikk
se dem og hånte dem:'Det er vare tullstreker dere driver med',
mente han. °Det er helt umulig for dere som er så få å få vekk
to slike kjempefjell.° Men da svarte den dumme oldingen:'Om
jeg ddr, så lever mine barn etter meg, og om de ddr, lever mine
barnebarn, og deretter deres barn og barnebarn og så videre i
det uendelige. Disse fjellene er nok hdye, men de kan ikke bli
hdyere, og det som vi hakker lds, gjor dem lavere.95 hvorfor sic
skulle vi ikke greie å få dem vekk?'Etter at den dumme oldingen
hadde gjendrevet de uriktige argumentene til den kloke oldingen,
ga han seg til å hakke lds på berget igjen dag etterdag med urokkelig vilje. Dette rorte Guds hjerte, så han sendte to engler x
ned på jorden som bar vekk de to fjellene. I dag e± det to fjell
som ligger og tynger på det kinesiske folk. Det ene er imperialismen, dNt andre er fdydalismen. Kinas kommunistiske parti har
for lenge siden besluttet seg for å få vekk disse fellene.
Vi må nå gå energisk inn for å gjennomfdre vårt forsett, vi må
arbeide utrettelig - da vil også vi ture Guds hjerte, og denne
guden er ingen annen enn det kinesiske folket. Og når hele folket
remser seg for å rydde vekk disse fellene sammen med osa,
skulle vi ikke da greie å få dem vekk?"
"Den dumme oldingen som flyttet bergene"
(11. juni 19453
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LEDER

Lederen i går advarte Mot en. tendens til kritisisne som kunne utvikle seg til en dårlig ting for leiren. I dag er det viktig å trekke
fram don allmene utviklinga i gruppene.
Gjennom sitatstudiene har vi klart å forbedre studiemetoden.
Debatten er blitt konsentrert om de vesentlige spdrsmåla, samtidig som
vi har klart å r;jdre nytte av de sære ne erfaringene.
•
For eksempel: Ei gruppe sto overfor p roblemet å trekke alle inn i
debatten for å få frem de enkelte medlemmenes speielle erfaringer.
Dette for å sikte demokratiet og styrke enheten i guppa.
satte tida reint fysiske grenser for hvor lenge.debattene kunne vare.
Måten å :Idse dette p åvar å finne hovedmotsigelsen
J;ruppa (hvilke
melemmer måtte trekkes inn i debatten, hvem kunne med fordel være mer
tilbakeholdne). Dessuten fant man ut at innledninga måtte konsentrere
seg on de vesentlige sidene ved problemenrådet. Ved å velge ut to av
nan(-;e eksempler som kom fram, klarte gru p pa å få debatten til å gå ner
i bybden. Gruppa erfarte at en slik stukturcring ikke hindret demokrati;: t i å blomstre, men hjalp tvert i not gru p pa til sammen å finne
en ldsning på problemene.

i(

Disse erfaringene vi her har gjort er ingen liten ting - de er
på ma.w. ;e måter et gjennombrudd når det gjelder arbeidsmetodene våre.
Men hva var det som gjorde dette muli g? Jo, det var at vi greidde å
anvende masselinja. det at vi stolte på massenes skaperkraft og mobiliserte alle deltakerne i ldsninga av problemet vi stod ovenfor. Og c:
dette peker på at arbeidsmetodene våre ikke er noe vi kan se isolert,
det er ikke så at vi har lært så mange nye triks her i ldpet .av
sommerloiren.Vi har lært noe som er mye viktigere, vi har lært at skal
vi ldse de p re 1:lemene vi står overfor, da nå vi stole på folket o,7, ta
arbeiderklassens standpunkt. Bare ned jet grunnlaget kan vi ha håp on
å Idse alle de stadi:; stdrre . arbeidsoppgavene vi blir p.2,,lagt ettersom klassekampen skjer p es. Står vi på folkets side, greier vi å anvende
,' da or vi til gjengjeld
masselinja og frijdre =sones
uovervinnelige og ldser alle problemer.
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HISTOIKK
SUP(ml) har blitt en sterk organisasjon i forhold til
ae gamle 3UP som var ultrademokratisk og en ren prateklubb. Til orbundets vedtekter tillot medlemmene å gjdre hva
de ville. I kampen mot SFs organisasjonsform utvikla forbundet den praktiske forståelsen for disiplin og sentral
ledelse. Pdr og under kampen mot SF-ledelsen la studiene et
grunnlag , og stadig flere kamerater skjdnte nddvendigheten
av en so.sialistisk revolusjon, av 'å knuse kapitalens statsapparat. Ut fra denne ideologiske forståelsen skjdnte en
stadig stJrre del av medlemmene at denne kam p en bare kunne
fres til seier under ledelse av en enhetlig og sentralistisk
organisasjon.
Etter lands tet 68 begynte kampen mot liberalismen som skulle utvikle disiplinen i forbundet. Disse kam p ene har
pågått i alle grunnorganisasjonene. Et eksempel er at i 68 kunne
elevrådsformenn fra forbundet nekte å dele ut brosjyren om Uhjel p . I dag :_kastet hele forbundet seg inn i store arbeidsoppgaver. Dette har gitt seg utslag i at ilorGas- og Saudaarbeiderne har fått 2t5rre matriell stutte enn noen annen
streik etter krigen,
Landsmdtet i 69 slo fast at SUF(ml)s organisasjons_epinsipp
skulle være den demokratiske sentralismen. Det ga forbundet
nye vedtekter
og valgte en politisk leder:de SK (sentralkomite). I det siste året har korigeringa av mangler i den
dem, sentre i forbundet i hovedsak dreid seg om å styrke
ledelsen p å alle plan. Ledelsen er styrka bl. a. ved au 3K
6,f-(arbeidsutvalget) har tatt i bruk metoden med. skriftlige
direktiver til styrene i alle grunnorganisasjoner. I vår har
dot dessuten i on del fylker pågått kampanjer for å utvikle
demokratiet i organisasjonene ned det siktemål å styrke enheten
og ledelsen.
Denne historikken viser oss hvilken enorm utvikling forbundet
har gjennomgått på et par år. SUF(ml) har utvikla seg til å
bli er komunistsk organisasjon sorl i all hovedsak har klart
å tillempe ' arbeiderklass! ens organisasjonsprinsipp.
I vårens kamper - på skoler, universitet og på flere
arbeidsplasser - har ml-organisasjcnene ytt viktige bidrag til
klassekam p en. Trfaringene fra folkets kamp har oclå vist oss at
forbundet ikke på langt nær er så kr-ipdyktig som det burde
være. Manglende evne til å reagere raskt har noen ganger svekka
vår innsats. Selv on stettearbeidet for Sauda-arbeiderne i
hovedsak var bra var det et eksempel på slikt sommel.
STYRK SEITTRALIS=
Vi nå over alt gjennomfdre prinsippet om at styrene settes
.
sammen av grunnorganisasjoenenes beste og nest erfarne medlemmer.
flidligere blei lagsstyrer ofte tilfeldig valgt. Folk blei valgt
til spesielle poster ut fra "tekniske kriterier, uten å ta
hensyn til politiske kvalifikasjoner. Disse feil er langt på
vei rydda ut. I valgene må prinsippet om demokratisk rådslagning
gjennomfdres, dvs, en brei diskusjon. av alle kandidatenes fortrinn
og mangler.
AxbeidsdspUnen SU(mi)s vedtekter pålegger hvert medlem
bestemte arbeidsplikter.
Under perioder med intensivt eksternt arbeidet har en
sett tretthetstegn hos deler av medlemsmassen. Noen har forstått disse tendenser dithen at vi har pålagt medlemmene for
mye arbeid. En sånn innstilling legger grunnlag for en Jkondo
libnralisme i forbundet.bet er sant at arbeidspresset for hvert
enkelt medlem har dkt.Dette er et uttrykk for at klassekampen
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setter stadig stdrre krav til marxist-leninisteenr.Motsigelsen
mellom oppgaver og kapasitet kan på lengre sikt bare ldses ved at
vi kvitter oss med sekterismen og trekker flere folk til forbundet.
Men samtidig må vi ha klart for oss at etterhvert som kampen
utvikler seg,vil krava som stilles til oss bli enda stdrre.Hovedårsaka til "trdtthetstegnliger i at folk er•blitt pålagt arbeid
uten at de er blitt forklart viktigheten av arbeidet,uten at de
fulle har forstått det politiske grunnlaget.Vi kan bare rydde
bort disse-feila ved å kvitte oss med byrkratismen.Det er nddvendig at styrene styrker sitt politiske grep over arbeidsoppgavene
ved å styrke sitatstudiene og studiene av direktivene fra sentrale
organer.Tendensene til "skippertaksstil" i arbeidet tærer unddvendig
på kreftene.Fremst av alt i kampen mot byråkratismen.står masselinje,
Bare ved å frigjdre det skapende initiativ hos medlemmer og sympatisdrer,sant å knytte stei;-ke bånd til massene I kan vi Gi byrkratismen dddsstdtet.
DE=RATIE2
Noen ai:H171anglene ved sentralismen i forbundet har blitt pekt
på tidligere,andre har vi fdrst blitt op pmerksome på nylig.
Imidlertid kan ingen av disse problemene lUses uten at vi tar fatt
på å overvinne en ann n mangel i vårt arbeid.Uten å utvikle det
demokratiske livet kan vi ikke nå avgjdrende resultater i arbeidet
med å styrke sentralismen.Stalin lærer oss on forholdet mellom s
sentralisme og demokrati.
Hen en jernhard disiplin i partiet er uheldig uten viljens
enhet,utcn en full og ubetinget enhet i handling fra alle partimedlemmer.Dette vil sjdlsagt ikke si at en derigjennom utelukker
muligheten for en meningskam p i partiet.Tvert om-den jernharde
disiplinen utelukker ikke,men forutsetter kritikk og meningskamp
i partiet.Enda mindre vil det si at disiplinen skal vc3re"blind,'
Tvert on=den jernharde disiplinen utelukker ikkemen forutsetter
bevissthet og frivillig undorordning,for bare en bevisst disiplin
kan være en virkelig jernhard disiplin.
Hovedpunkter i utviklig av det demokratiske livet.
a)De sekteriske tendensene gjor seg gjeldende i forbundets
massearbeid,avspeiler seg også innad i organisasjonen.' noen
grunnorganisasjoner ko=er ikke me-dlemmenes ska p ende initiativ
nok fram pc,,3a.r.2angel på en ekte demokratisk atriosfmre.At styrene
ofte monopoliserer den politiske diskusjonen og deler av arbeidet,
er et uttrykk for den samme manglende tillit til massene.Neen av
dem er redde for å legge s p drs:ILlene .1) :i bordet, de tror at hvis de
legger fram alle vanskene,vil medlemmene bare bli mismodige å gi
opp.Da har kameratene heller ikke forstått at det er gjennom kamp
at de k=unistiske organisasjonene alltid har utvikla seg, at
"uten kamp ddr partiet'',
b)Medlemsmdtene må ta op p grunnorganisasjonens viktigste vansker •
til brei drUfting,o-Dpsummere alt viktig arbeid,diskutere styrets
planer for arbeidet framover og studere direktiver fra sentralkom i teen.Det er nddvendig at m y tene forberedes godt.Medlemmene
må i god tid få, beskjed on hvilke mener som skal taes opp,i enkelte
tilfeller må de få skriftlig materiale på forhånd.
Hvorfor skal vi ha demokrati i en kommunistisk organisasjon?
Er det for å"tilfrodsstille individets dnsker"?Nci:Formålet er å
tjene folket,å sette kollekt; veis interesser framfor individets.
Folket er ikke tjont med en ledelse som er usikker og vinglete,
oppsplitta i fraksjoner som bekjemper hverandre uten enhetlig
disiplin.Vi må styrke den demokratiske sentralismcn som er arbeiderklassens organisa sj ons p rinsiPP.Vår oppgave er å tjene og stille oss
=varlige overfor folket.Nettopp ved å gjdre dette viser vi at
vi setter masselinja i ledelsen.

leeser
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02PSUM=I1TG FPu OLENUMSDISKUSJONEN OM D=KRATISK SENTRIISME:
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fra leieren.
til at dat innafor leiren gikk en motsigelse
Ei Ç,,ruppe kon fra
mollom fritid c)(; arbeid, og at spesielt plenumsdiskusjonen° varte
litt for lenge om kvelden. En av årsakene var at mange deltakere
kon med de samme erfaringer fra sine gru p per. For å bøte på dette,
mente de at bruporene burde velge en av grulemedlemmene til å
referere i - lenum spesielt viktige problemer som blei tatt opp pa
grilppemotene. På denne måten kunne plenumsdebatt:me få en bedre
struktur (),:; samtidig bli mindre anstrengende.
7-8 kamerater hadde gode ekse. ypler på problemer i laga.sine,som
skyldtes dårlig e, rganisasjonsform og s m blei løst med riktig
tillemping av den demokratiske sentralismen. Styret i et av laga
hadde utvikla seg til å bli et reint administrativt organ. Gjorde
ikke stort annet enn å lage dagsorden til medlemsmøter. Disse
møtene var lange og kjedelige, og endte gjerne mod at styret og en
liten klikk andre satt igjen til slutt. For a rette på dette tok
ledelsen et fast grep om lagsarbeidet, og ga direktiver, dog uten
diskusjon. Dette forte til framgang i arbeidet og ei eking av
nedlemstallet. Men direktivene blei aldri skikkelig utfsrt, og
den politiske forståelsen og entusiasmen mangla. Det blei klart
at for å høyne nivå i laget, måtte ikke bare sentralismen, men
også demokratiet styrkes. En kampanje med politiske diskusjrner
og kritikk blei gjennnf=t; styret utforma konkrete arbeidsplanee
som medlemmene hadd.e vert med på å utforme, c) laget tok et stort
sprang framover.
OrganisasjonsforEer :i_ andre politiske gruper og partier.
Fld kamerater‘ga- slj.end'e aekETempl'e'r—p- L‘ hvordan en sn,Cbor-gerlig
oppfatning av der_lokrati og -individets frihet'' s( ,m branissons;struktur, har fart til byrkrati i partiarbeidet og foiræc'eri not
massene.
Det blei nevnt en del ekselor fra SF, Unge Venstre og XLIF. Felles
for disse partiorganisasjonene var on byråkratisk-sentralisilkk og
individualistisk arbeidsstil. Et typisk eksempel vT..r Unge Venstres
'Norge ut av Nato"-kampanje. UV's sentralstyre fatta uten videre
et vedtak om at Norge ntte ut av Nato. Deretter blei dette sendt
til grunnorganisasjonene for at de skulle si seg enige. De som ikke
var enige, blei besøkt av Beliralstyremedle=er, som pressa vedtakat
igjennom.
Et .)Icsepel på småborerlig individualisme er Finn Gustavsen d holdning
tal kritikk fr : , sentralstyret die ganger han stemte mot partiets linje
Stortinget. Han forlangte å få stemme som han ville, og hevdet
på
at han bare var ansvarlig overfor velgerne og ikke styret og partiet.
En annen erfaring hvar gjort i L'XF. Medlemmene fikk hu,evis med
papirer hver uke,og for a stimulere mealoffilenes aktivitet, blei det
ar=uxert konkurranser av ulike sl-„g. Ledelsen i :ill' knklb.gbr\
i'ecIL3r3.men6 fhr å være passive, men gjør ingen undersøkelser som kan
føre til at dette blir retta på. En av grunnårsakene til byrakratiske
sentralisme, er mistillitt til =sene. Ledelsen tar alle avgjørelser
sjul, de overlater aldri noe til medlemmene. De setter seg sj‘J1
høyere enn massene. En slik individualise har sin årsak i et galt et borgerlig - klassestandpunkt. Skal massene oppnå virkelige forbedringer i sine kar og en endelig seier over pengefolka, må de kjempe
i fellesskap. Eks: 2/1 arbeider jobber på akkord. Jobber han for
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det i at akkorden blir satt ned han aleine kan ikke
hardt,resuiter
forbedre sin egen levestandard.
Demokratisk sentralisme i Albania
har" èfa
atTd-e't- er nedvendig å ha - ontroll icke bare
over det stsdet de arbcider(bedriftor, sjukehus...), men at partiet
Men for å unngå
partiet sentralt kan dirigere utviklinga i landet.
byrkratisk sentralisme m partiet =e nÇ)ye sveiset ss.mmen med
arbeidermassene. Partiet ma være en del av massen.
Partiet tar
opp de mest fr--.msk'r`e-cTnTe-Tca-d-e-r`ne oj-=
-jebb -erd 'eTler av året i
industrien. Slik blei partiet sveiset sammen me c- massene. Det
arbeides med å heve andelen av arbeidere i partiet til over 50%.

ri--"berd^5rhelie -/:

Forholdet demokratisk sentralsme/. masselinja inhafor et M-1-part,i.
ber
diktstur i forbundet. Denne propagandaen fra borgerskapet . Prever a
splitte oss fra massene Vi veit at i bygr;inga av et m-l-parti er
demokratisk sentralisme helt nodvendi for at partiet effektivy kan
stotto arbeiderklassens kamp.
slikt parti er ansvarlls overfor
massene og
ikke tillate fraksjoner eller deling av partiet.
Det ma være enhetlig for a v=e slagkraftig.

WPI -Sk-rietroPagal7d'a Mb't- SVPTh1:)r - lieatiSk S7=1Se

Partiet har 4 oppgaver overfor massene Det skal være massenes 'L
tjener ved a-,; det skal kaste hele apparatet inn i arbeiderklassens
kamp. BrfarinGene fra Sauda-aksj s nen viste at kun et absolutt krav til
grunnorganisasjonene oT å samle inn pengar kunne fore til det gode
resultatet vi o-.;pnadde. SF og NKP gikk rundt seg sjul og Gjerde
samle inn
lite. Videre skal partiet være massenes elev ved
massenes ideer og sammenfatte massenes bc:--hov. Partiet skal være
massenes lærer, men en lærer som er i krangel ned seg sjel, kan ikke
lære massene noe. Partiet må fore en enhetlig linje. Endelig
må partiet vær massenes leder,for å for a. fore forlket fram til en
endelig seier.
Vi ser at disse 4 oppgavene forutsetter , (eri demokratiske Sntralisme.
Krav til partiet er at det har en selvstendig og •våken kader, som
star i et nJrt forhold til ;:lassene, og virker som cyne og urer for
partiet. P:'1, den maten kan partiet sammenfattJ massenes usystematiske og
og s p redte ider.
Partiet må ikke skjule sine feil, slil som borgerlige partier. g.or..
Gjennom kritikk og sjolkritikk skal vi trekke fram og utrydde feila,
for således a vinne tillit hos nasene.
Konkret til leiren
f:O'iganisering er demokratisk sentralisme. Feil har
blitt Gjort, mon gjennom kritikk og mLlrotta studier har vi overvunnet de fleste.

Var-mtode
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E~NG-E-R. :J'RA -;ITAT,_TDIENE I GRUPPE

9 Ot1

LO':3ING AV lilOTJIGELSEN

WTER - FRITID.

Under studiene i grup p a vår kom vi fram til at denne motsigelsen ikke
kan ldses ved ensidig kritikk av leirledelsen. Det har vært berettiga
å kritisere leirledelsen, og dette har også leirledelsen innsett. I
forgr presenterte denne en gjennomgripende sjdlkritikk som retta
opp de feila som var gjordt. Denne leiren er organisert etter den
demokratiske sentralismens prinsipper og dette innebærer bl. a. at
deltakerne har både rett og plikt tilkontinuerlig å diskutere hvordan
den politiske linja skal settes ut i praksis. Altså må leirledelsens
sjdlkritikk fikes op p med konkrete tiltak fra deltakernes side. Vi
mener at hovedsida i motsigelsen moter - fritid ikke er for mye moter,
men at leirdeltakerne ikke har greid å organisere fritida si på politisk vis i samsvar med leirens hovedparole. Dette konkretisert i at
tendensen til klikkvesen ikke er ldst p.g.a. gruppenes usystematiske
og allemenne behandling av saka.
Gjennom diskusjonen forsdkte gruppa å Idse dette problemet og stoppa
opp ved forslaget om k gjdre leiravisa "Revolusjonens rost" (RR) til
en virkelig kollektiv organisator... Alt stoffet som avisa har kommet
med er bra, men vi savner stoff fra leirdeltakerne. stoff som summerer
opp de gode erfaringene som er gjort på forskjellige områder. Dette
gjelder bl. a. erfaringene fra sitatstudiene, de forskjellige komiteenes erfaringer som f. eks. pionerarbeidet, kontakten med folk utafor
leirer nsv—Deseute.n mener vi at veggavisdebatten som angår forholda
på leiren bdr overfdres til RR. Dette er sjdlsagt ikke nok for å Idse
problemet med organiser±nga av fritida. Dette bdr ldses gjennom at to
og to grupper slår seg sammen og diskuterer RR og at erfaringene fra
disse diskusjonene blir oppsummert i avisa. Vi skal huske at sjdl om
leiren snart er over, er dette erfaringer som kan nyttes på de andre
leirene, til neste år osv.
KAMEATER: SKRIV OM ERFARINGENE MEI) TILLEMPINGA AV MASSELINJA I

RR

Om den demokratiske sentralismen på leiren.
"Når det gjelder spdrsmålet om kritikken innad i partiet, er det e
enda en ting som må nevnes. Det fins kamerater som retter oppmerksomheten bare mot bagateller istedenfor mot hovedsaken når'de over
kritikk. De forstår ikke at hovedoppgaven for kritikken er å peke på
politiske og organisatoriske feil. Men hva angår personlige mangler,
så bdr man ikke kritisere dem så strengt når de ikke har samband med
politiske eller organisatoriske feil - for da vil kameratene være i
villrede om hva de skal gjdre. Dertil kommer folgendeo Ikke fdr er
en slik kritikk sluppet lds, fdr partiets o ppmerksomhet konsentrerer
seg utelukkende om bagatellmessige mangler, slik at alle blir engstelige og overdrevent forsiktige og glemmer partiets politiske oppgaver, og dette er meget farlig"
(Sitatboka s. 293)
Da leirledelsen framsatte problemet kriti kk/kritisisme i gårsdagens
gruppespdrsmål, kunne resultatet lett blitt at konstruktiv kritikk hadde
blitt hemma i resten av leirtida. Dette kunne ha vært utslag av forsvarsholdning fra leirledelsens side, og det ville sjdlsagt vært en sekterisk
feil.
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Dette er blitt unngått på en riktig og skapende måte ved å stille et
bestemt spdrsmål:
"Den omfattende massekritikken har i all hovedsak positive sider.
Hvordan kan vi styrke og utvikle videre kritikken på leiren?"
Ved å ldse motsigelsen kritikk/kritisisme har leirledelsen og gruppediskusjonene makta ). heve kritikken opp på et hdyrre nivå resten av
leirtida.
Dette viser at leirledelsen og leirdeltakerne har brukt marxismenleninismens våpen med kritikk/sjdlkritikk til å kvitte seg med dårlige
vaner og beholde de gode (Mao).Slik har leirledelsen på en riktig måte
satt den demokratiske sentralisme raskt ut i praksis.
STYRK DEN DEMOKRATIKE `.)ENTRALT= VED RIKTIG BRUK AV KRITIKK/SJOLKRITIKK,
1901
2342
5303
VEGGAVISDI:j4TTEU
Nddvendigheten av en _proletær kultur.
Kulturgruppa gir en kort og grii begrunnelse av nddvendi heten av
on proletær kultur.Utviklingen av SUF(m-l)s teatergruppe,det litterære tidsskriftet PROFIL og Oslo Filmklubb er skritt i riktig
retning.For å styrke den proletariske her på leieren er det viktig
at de som kan gi kulturelle bidrag med revolusjonært innhold henvender seg til KULTURGRUFPA:
M-L-RORSLA OG FORURENSNIUGSSPORSMÅLE.
4000 Tp=WaToruriinid-rsi:,i-a're -t er blitt forsdmt i m-lernes
propaganda og agitasjon.Det har fdrt til at revisjonistane og
sosialdemokratene har spredt feilaktige ideer blant arbeidsfolk.
Kamerat 4008 foreslår at KK-redaksjonen. tar opp konkrete
saker og
j
farer en allrien artikkel on dette spdrsmålet.
Svar til 'Ilikkvesenet ;å FYRSTKI"
Produksjonsarbeiderne på trykkeriet er i hovedsak enig i den
gode kritikken som kom fra gruppe 26.Men mener at betegnelsen
n gannel velfortjent revolusjonær"var riktig fdr studier og nytt,
friskt blod har tatt knekken på denne holdningen.Vi presiserer
ellers at det er galt å kritisere bagateller og en må ikke henfalle
til kritikk av personlige feil så lenge disse ikke. har streng tilknytning til organisatoriske eller politiske feil.
Pionerene
Pionerene har en lUV.E.W7Tebatt om arbeidso p pgaver og arbeidsmetoder.
Det er viktig at alle erfaringer og vel gjennomtenkte forslag kommer
den yngre del av n-l-rorstia tilgode.
Kritikk av dårlige veggavisee.
Kamerat ordap .er P-5, at m-l-erne i kritikk og sjdlkritikk har
et meget skarptvåpen.Og at dette våpnet i all hovedsak i all hovedsak har vært riktig brukt på leieren.Men noen kamerater er ikke
konkrete og ndyaktige nok i kritikken.Dette fdrer til at de sprer
en feilaktig linje og svartmaler situasjonen,selv om kritikken er
front/
godt ment.Kamerat Bomba kritiserer de to vevavisene
mellom
studenter
og
arbeidere
sen
en
e
'og"Motsigel
masselinjestudi
innenfor o,e utenfor forbundet.Han oppfordrer folk til resolutt
ideologisk kamp mot kritisisne og svartmaling.
Gamle venner og u-Venner..
2902,2904;2304,2732 og 2-341 peker på nddvendieheten av å ta opp
kontakten ned gamle venner og uvenner.Folk med progressive ideer
som ble passive av personlige grunneeller ved splittelsen med sf
Det er viktig at alle grunnorganisasjoner s p orer opp slike folk,
og setter seg konkrete oppgaver når det gjeld er å fdre masselinja
overfor disse fclka.D.v.s.trekke dem med i frot,stdttearbeide til
streiker ete.,og o p pfostre dem politisk.
fortsettelse neste side
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Ve=lsdebatten,fortsettelse.
Svar til ve',7 avisaett . på feila i det antiluerialistiske
5:F1edden

Kameratene 1208,8349 er enig i kritikken p.A alle hovedpunkter.
i kritikken t og vil gjerne ha en fruktbringende debatt videre.
Men 2201 oG 3003 klarer ikke å se de positive de positive resultater son er nådd flere steder.À ta dette med i analysen er meget _
vikti{; for at man ikke skal trekke forenklede slutninger.
Bekjeep ultra-demokratismen.
KLaus påpeker at det er viktig å motarbeide tendensen til
ultradenokrati.Tendensen til at folk"finner feil"under debattene.
Noe son (lor at den lærerikc,gjennomtenkte kritikken ikke kommer
til sin rett.1 kan også lære av gode erfaringer.Det som nå Gjdres
er å avvise kritisismen når den dukker opp.Slik at leieren preges
av enhet-kritikk-enhetpog ikke kritkk-kritikk-kritikk.
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m onopolkapitalens framstøt årsak og virkninger.
Monopolkapitalens krise har i de siste årene forårsaket nye framstøt fra monopolkaeitalen mot verdens folk. Disse framstøta tar
sikte på å utsette krisa lengst mulig.
I Asia, Afrika og Latin-Amerika har framstøta gitt sog. utslag
i imperialistisk aggres -jen mot flere land, hvorav det mest kjentro
er Vietnam-krigen. I Nord-Amerika har arbeiderklassen, og progressive skoleelever og studentertatt til orde mot denne krigen og
det monopolkapitaistiske sammot c1(.e urettferdige forholdene_
funn skaper for s-Lp re deler av det amerikanske folket. Dette har
gitt deg utslag i afroamerkanernes kamp, i det anti-imperialistiske arbeidet og i voldsomme-streikekamper.
- 1 Vest-Europa har tiltakene for en sammenslutning i Ei! -2 og Nordøk
vært det allmenne .framptøtet som monopolkapitalen har satt imn.
I de enkelte, landene har i tillegg kapitalen satt igang voldsom
bort-rasjonalisering av arbeidsfolk og en sterk pris-offensiv som
har rammet arbeidsfolk meget sterkt. .erbeiderklassen i de forskjellige land har imielertid begynt å kjempe. De voldsomme streikene
i Ltalia (ca. 20
streikende samtidig ifjor), Belgia, Frankrike,
Sverige og andre r eet-iJurppeiske land har preget det siste året.
vårt eget land :ear vi vært vitne til at arbeidsfolk ved flere
arbeidsplasser har brukt streikevåpenet og slått tilbake framstøta
mpt deres levevilkår ( Sauda, Norgas, Odda, for å nevne noen).
Egentlig er mono p olkapitalens framstøt i form av EEC og høyere
priser te sider av samme sak: de er begge beregnet på å styrke
monopolkapitale, på å ramme det arbeidende folket og for å utsette

I

arbeiderfiendtli g fellesslom.
Vår analyse av EEC må ta utgangspunkt i hvorvidt EEC vil ivareta
arbeiderklassens interesser eller monopolkapitalens interesser.
Utfra denne vurderingen vil en i neste omgang kunne svare på spørsmålet hy= er arbeiderklassens fiender og hvem er dens venner her
i Norge. I denne vurderingen vil unektelig Nordøk-spørsmålet tas
opp, særlig fordi Nordøk tenkes brukt som et utgangspunkt for til
slutning til EEC.
Monopolkapitalens begynnende vanskeligheter, -den stadige nedgangen i profittraten, de vanskelighetene som nasjonale grender inne
bærer gjorde at den gikk i spissen for "samlingen av Europa for å
hindre krig, og skape et bedre og nytt Europa".
Når Roma-traktaten kom var det mange av paragrafene i den som
tydelig viste at den i bunn og grunn var arbeiderfiendtlig.Etterhvert som tida har gått og Europakommisjonen har fortolket de for skjellige delene av paragrafehe av traktaten har den arbeiderfiendtlige karakter åpenbart seg helt. Likeledes har det vist
hvem som går i spissen for et samlet Eurppa på Romatraktatens
grunnlag nemlig monopolkapitalens menn. Bak disse følger bl.a.
sosialdemokratiets folk som søker å få folk til å tro at de vil
kunne oppnå et samlet sosialdemokratisk Europa.
Et par smakebiter fra Romatraktatens fortolkninger ved praksis;1)
Ifølge artikkel 85 i Romatraktaten framgår det at en vil gå imot
monopolsammenslutninger, men i pkt.3 i samme artikkel går det
fram at slike bestemmelser ikke vil få anvendelse på avtaler av
forskjellig slag "som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de sikrer forbrukerne en rimelig
andel av fordeler herav og....
å pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er
nødvendige for å nå disse mål.
å gi disse foretak mulighet for å utelukke konkurransen
EEC_ -et
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for en vesentilig del av vekonmende varer."
Ifølge rapporter av 1964 ' har kommisjonen kommet til at en ikke
bør legge hindringer i veien for monopoliseringa der dette skjer
på grunn av produktiviteten etc. dvs. av økonomiske grunner. Men
av økonomiske grunner for hvem? For arbeiderklassen? Nei, bare
når det er gunstig for monopolkapitalen, og da vet vi at det er
rettet mot arbeiderklassen'', mot he .e det arbeidende folket.
I den samme rapporten fra 1964 slår kommisjonen fast at den i
den daværende situasjonen med "for stort forbruk" er'nødvendig.
å forklare partene i arbeidslivet nødvendigheten av å holde
inntektsøkningen i 1964-65 innenfor rammen av produktiiJitets.utviklinga. Det er vel neppe nødvendig å gi arbeidskraftkjøperne noen flere unnskyldninger for at disse skal holde lønningene . nede. Kommisjonen sikter selvsagt til arbeidsfolk. Og
samtidig påpeker kommisjonen at det offentlige vil måtte øke
sin andel av nasjonelproduktet og at dette vil føre .til høyere
skattebelastning, underforstått av det arbeidende folket.
(Grunnlaget for skattesystemet i EEC er momsen1)
• I 1966 legger kommisjinen fram for. rådet i EEC et økonomisk
program for 1966 dor de stadfester at situasjonen med mangel på
arbeidskraft tilsier at en må unngå å senke utbyttet av arbeidskraften ved en for rask reduksjon av arbeidstida.
Når en da i tillegg vet at grunnideen i traktaten er kapi
dalens frie rett til å flytte fra land til land og etablere
avdelinger av monopolkonsernet i hvilket som helst land. Dette
er et av de mest offensive fr isstøt spm monopolkapitelen har
kommet med i den siste tiden'Er det tilfeldig det er kommet nå?
Nei, ettersom gjenoppbyggingen av Europa ble fullført etter
krigen forsvant dette etterspørsels faktoren. Ben amerikanske
monopolkapitalen som dirigerer US./.6 politikk har løst errerspørselsproble2iet sitt ved å holde op-;rusting og kriger igang
(Korea og iaL Indokina). Som en følge av den tredje verdensfolks revolusjonære kamp har do europeiske inperialiststater "
blitt stadig sveket. Dette pluss at de så sine økonomiske irrer-esser truet at den kjempemissige amerikanske monopolkapitalen
gjorde at kapitalinteressene i de europeiske land ville ha
en samlet op . tredon som måtte Lastitusjonaliseree. På den måten
måten kom EEC istand. Foruten at EEC bygger på et grunnlag
som vil skjerpe motsetninga, nonopolkapitalen og flertallet
av folkene har dons opprinnelse og utvikling i høy grad blitt
bestemt av motsetningene de imperialistiske statene imellom.
(Dette er godt analysert i Kina idag nr 5 1970, side 29.)
Hvorden har så utviklinga vært i EEC i dd siste drene? Har r
arbeiderklassen fått det stadig bedre som EEC propagandistene
ynder å. framstille det? La oss se på noen tall tatt fra et EEC
statistisk publikasjon, hvor lønningenes reelle utvikling ikke
er så høy som skissert da sosiale utgifter synes i lønnsstatistikken for flere av landene
Utvikling av lanniAger og'priSer fra juli 1968 til
Tabell I.
mars -april 1970.
Lønn
fleållontisekning.,_
Priser
10,6%
Frankrike
12,4%
+1,7%
21,9%
6,6%
Italia
+14,5%
(streikene ga ca. 10,4%, det 'ølte
seg å streike).
Luxembourg
5,9%
+1 3%
11,8%
Nederland
13,3%
6,2%
6,2%
.
0
V. Tyskland
Belgia
11,9%(streikekampen) + 4,0%
7,5%
x) Se neste side.
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x) Det betyr at Europas storkonserner kan knuse småindustri og
firtt nedlegGe bedrifter som er ulønnsomme for monopolkapitalen.
Kilder til talla på forrige side:
Statistical Indicators of Short term economic changes in EEC
countries Vol
N0,5,
Nettotallene er som foran nevnt altfor store pga. statistikkens form,
dessuten er lønningene det gjelder gj.sn. timebetaling, og der
det i enkelte land har vært arbeidstidsforkortelse vil dette
øke timelønna (jfr. norsk statistikk for gj.sn, lønninger.)
I neste tabell skal vi se på industriproduksjonens økning og
sysselsettingsøkning i industrien
Tabell 2. Utviding av industriproduksjonen og sysselsettingsøking
i industrien fra juli 1968-april/mars 1970.
Prod. pr.
Land
Industriprod.
Sysselsetting
arbeider
+8,2%
+12%
Frankrike
+3,5%
- 2%
+ 2%
Italia
+ 4%
+10,6%
+17%
+5,8%
Lux.
+22%
0
+22%
Nederland
+26%
V. Tyskland
+7,3%
+1616%
Belgia
? (Tall bare for mann/tiner
dvs. inkludert overtid
ekstrahjelp etc.)
Kilder: Beregnet etter tall fra: Statistical Indicators of Short
term Economic changes in EEC countries, Vol XII, Mb 5.
Emser da ved å sammenlikne ned tabell 1 at i Frankrike, Lux.,
Nederland og V,Tyskland har ikke arbeidsfolk fått nesten noe
av don vesentlig økte produktiviteten (produksjon/sysselsatt s _pr. år)
I Italia er situasjonen den at prisene økt noe fantastisk de sist e
månedene, og dette har spist opp hoveddelen av lønnsøkinga
Lønnekingena på 21,9% i Italia inkluderer nye sosialgoder som
arbeiderne tilkjempa seg i streikekampen. I Belgia har en også
fått liten del av den økte produktiviteten, og prisene har økt
sterkt de siste månedene.
Det er såleis lett å se at forhold øne i EEC er beinharde, og at
lønningene også der spises opp av monopolkapitalens prisøkninger,
Harde rasjonaliseringstiltak gir ikke arbeidsfolk "velstandsøking"
i EEC hellerJ
I Norge har kapitalen også satt sinn sine framstøt. Først har en
hatt framstøtet ned moms og parallelt med dette et stadig økende
prisnivå.
Tabell 3. Prisendringer, lonnsendringer i perioden april 1968 april 1970, samt til juni 1970.
Lønnsøkning
Prisøkning (utenom moms) Frod. dkn„
12,8%
8,8%
8,5%
c
Endring apr,68-apr.70
7%
15,7%
"
" 70-juni70
8,8%
7,9%
En ser at selv om en ser bort fra momsen og prod.okningen pr,
arbeidet så har 0,9 % reallønnsokninr_; å gå på. Dvs. at i løpet av
juli/aug o vil reallønna( kjøpekrafta av den utbetalte lønna)
synke i forhold til april 1968, Og prisstigninga fra april 1971
vil bli dekket ned 2/3 og ikke i det hele tatt fra april 1971-72.
En ser også at det oppskrytte lonnspppgjoret på 9,5% bare ga
1,8 % reallonnsokning i forhold til april 1968,
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Tar en med momsen, som arbeidsfolk veit ikke har blitt kompensert for dem gjennom skattesystemet er situasjonen temmelig
klar. Reallonnsnivået er ikke høyere enn i 1968. Dessuten har
ikke de som skeper verdiene i samfunnet, arbeidsfolk, fått noe av
den ekte produksjonen pr. arbeids. Kapitalistene sutrer alltid
(likeledes LO ledelsen) over at lønnsøkninga skal være innenfor
produktivitetsutviklinga, Folgelig hyler de opp over at lønnsukninga er fra april 68- april 70 8,8% (9,5% rammen er inkluetc, etc, overtid, Hen arbei:Lsfolk skal
dert sendagstillegg
ikke basere seg på dette. Våre beregninger kan og må bare gå ut fra
det generelle tillegget.)
mens produktiviteten er øket 8,5%. 'Men skal ikke arbeidsfolk ha
kompensasjon for økte priser? Og er det reallunna som skal være
"innenfor rammen" av produktivitetsokningen dersom det i april -70
var 6,7% lonnsokning i forhold til april68 å gå på i tillegg
8,8%
(7% prisøkninG(utenom mors )+ 8,5% PRODUKTIVITETSØKNING
lønnsøkning i peioden (inkludert avtalen iår) = 6,7%)
Og da ser en bort fra det elendige oppgjøret i 1968. (Se SUF(m-l)s
broskyre)
Prisene stiger fordi lønningene stiger, sier monopolka p italens talsmenn. Ser vi på lennsøkningen fra april - ^
1968 - 70 (for avtalen somjo kom istand mai, selv on en fikk betalt
fra mai) så var den på 1,7%(dvs. 20 øre i 1969), mens prisene utenom
momsen, økte ned 7%!
Prisøkningen betyr at momopolkapitalen raner tilbake lønnstilleggene
- og øker både utbyttinga og profitten. De velter ytterligere byrder
over på arbeidsfolk.
For å oppsummere:
I. Prisstigningen rammer arbeidsfolk i hele Europa - og er et resultat
av monopolkapitalens utbytting.
2. EEC vil fere til okt rasjonalisering, tidsstudier, oppretting av
storbedrifter og dermed avfolking av utkantsstrckene.
Derfor er EEC nødvendig for moropol kapitalen for a sikre profitten.
Og derfor rammer EEC hele det arbeidene folket ved monopolenes ekte
muligheter til utbytting.
I) Rapporten om det europeiske fellesskap, 1964.

