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ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DERE !

nr.

,. )t

pris kr.

FRONT I
VESTLANDSLEIREN 1971
Innhold:
r: •c)c}:rwl fwr dnGQ11•
s_ . Utdrag fra veggavindebEAten.
so3. Dristighet er nddvendig derson kr, rIp4 skn1
fdres til seier.
so ll-. Siste EEC-bulletin.
s e5. Hovadop321egget for aksjonsdagen.
s.7. Vaktinstruks.
NB! Idet avisa går i trykken kommer denne forlovelesEeldinga inn:
EEC's ministerråd kon i natt med forslag om at
samtlige søkerland skal få en rådslagningsordning med EEC. Ordningen innebærer et slags
uformelt medlemskap son skal ta til å gjelde
straks forhandlingene er sluttført. Majoren i Morgenbladet har fått sitt ønske oppfylt: Norge gli_ inn
i medlemskap før både folkeavstemning og stort ngsbehandling.

9,7.
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- 2Program for leiren 27o juli.
K1.830.:Studier.Sitat sida 230a og fra veggavisa "Bekjenp ultradeaokratisnen og styrk sentralisnen":
"Til organisering av leiren.
Under sitatstudiene idag slo gruppe 36 fast forutsetninga for
en videre styrking av det kollektive , livet på Ieirerl nå
ligger i å styrke sentralisnen på alle plan.En gruppeleder er
for li±e en brigadeleder son. eantidig er gruppeleder er
helt utilstrakkelig.Lederen skal_ da konbinerd tre-fire. hovedopp g aver -- eg resultatet: blir organisering av leiren på en
byråkratidk nate.Opprettelse av gruppe-og brigadestyrd på
2-4 mann. er derfor et nddvandig tiltak."
Diskuter hvorledes brigadens arbeid ned aksjonsdagen som en
kollektiv oppgave kan fdre til gjennombrudd for brigaden,
politisk og organisatorisk.
K1.1000.:Brigadeledermdte.

K1.1200-14C0.:Brigadeall=nandte.
1.0n stedet - hovedopplegget for aksjonen - materiale,
2.Diskuter utfra leirens hovedparole.
Mål for aksjonen:Utvikling av den lokale kampen.
Metoden:Masselinjen.
3.Fordeling av oppgaver på gruppene:
a)Forberedelser til aksjonen,
b)selve aksjonen.
KI.1830.:Fotbal1kanp.
Ki.2150..:DiktisanEkveld.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fra veggavisdebatten:
"Sekterisne.

Under leirbålet igår kveld(sdndag) var ca.20 frå bygda til stades
Mange va± unge arbeidarar og fleire var vedl eniler av FB son var kanne
for å diskutere.
rn ecl
istand diskusjon. ned folka.

var det svært -iW-pJb prdvde å få

Dette er borp;arleEe fcill Har vi,utfrå dette verkeleg skjena det VY
diskuterte

i firar,

150.

Tå lærdon av fortida for å unngå feil i

framtida!
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DRISTIG-EIET ER NØDVENDIG DERSOM

KAMPEN

SKAL

FØRES

TIL SEIER

Hva er det som nå preger situasjonen i leiren?
Lage neter for ledende kamerater, son sitter utover
kvelden og natten og nøter trøtte og utslitte neste
doQ;. Liten mulighet for kontakt mellom ledelsen og
1,asene (Dette 'gjelder ikke minst redaksjonen av leiravjsa)
2 Tendens til fornellikko.rcell enhet i diskusjonen.
Kotsetnngone stilles ikke klart nok. Står diskusjonen i stampe i stedet for å videreutvikles?
Hvordan kan vi forklare dette?
Kan do mange og lange møtene skyldes at ledelsen famler i
blinde? Redaksjonen kan tas som et typisk eksempel. Uten
å ha ordentlig kjennskap til problemene har redaksjonen prøvd
å foreta oppsUmmoringer. Da må nødvendigvis arbeidet ta tid
og krefter. Ken hvordan kan egentlig massenes erfaringer oppsummeres dersom disse erfaringene ikke er kommet frau? Er det
ikke nettopp on klar sammenheng mellom mangelfull diskusjon og
byråkratisk og overarbeidet ledelse? En slik situasjon stiller
spørsmålstegn ved demokratiet i leiren. Og den stiller dialektikken mellom demokrati og sentralisse i fokus.
Vi har merket en tendens til at ledelsen vet svarene på forhånd,
og skal bringe massene fram til de samme svar. Et eksempel er
forberedelsene til gru p pediskusjonen mandag om "Et parti for
væpna kamp". Disse gikk stort sett ut på at ledelsen pekte på
hvilke illusjoner som skulle ryddes vekk og hvilke konklusjoner
som var riktige. Men er dette metoden for å utvikle demokratiet, for å få fram motsigelsene og utvikle hele leiren fram
til ny enhet? Nei, det er å undervurdere passene. En slik
framgangsmåte virker snarere til å dempe diskusjonen enn til å
stimulere den. Det er ikke slik ledelsen kan skaffe seg oversikt
over motsigelsene i leiren og dermed utvikle en virkelig demokratisk sentralisme. Er dette medvirkende til at ledelsen ikke
har klart å stille oppgavene og sette deltakerne til å utføre
dem? Dette kan bunne i manglende tillit fIua -S7senes evne til
å finne løsninger selv - med andro ord manslende dristighet.
DRISTIGHET ER NØKKELORDET: Ledelsen har ikke vist dristighet
nok i å slippe massenes skaperkraft løs her på leiren. Heller
ikke har den enkelte leirdeltaker vist dristighet nok til å sette
fram kritikk, diskusjon, analyser av feil. Det ser ut som on
mange mener åt en god kamerat ikke reiser tvil om ledelsens
linje. Men hvordan kan linja videreutvikles når don ikke blir
utsatt for kritikk? Hvordan kan hver kamerat utvikle sitt politiske nivå hvis han ikke kommer fram med de tingene han lurer på?
Hvorfor er dette av avgjørende betydning akkurat i dag? Hovedparolen som er stilt for leiren er: BEKJEMP ALTF, FORMER FOR
SEKTERISME - TA DRISTIG LEDELSEN I MASSENES REVOLUSJONÆRE KAMP.
Hvis vi ikke klarer det her på leiren, hvordan skal vi da klare
det i EEC-kampen?
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Formann Mao sier on detter(Sitatboka s. 290 b):
"Vi går inn for on aktiv ideologisk kaup, for don er det
våpen son kan bringe oss indre sannensveising i partiet
og i do andre revolusjonære organisasjonene, og gi den
evnen til å kjempe. Enhver kommunist, enhver revolusjonær
bør nytte dette våpenet.
Liberalismen derimot avviser ideologisk kamp og går inn
for on prinsippløs fred og avler på så vis en dekadent,
spissborgerlig stil i arbeidet og fører til politisk
degenerasjon i visse grupper og hos noen enkelte medlenmer av partiet og av andre revolusjonære organisasjoner."
Dette viser at den manglende dristigheten egentlig er et utslag
av liberalisno hos kameratene. Det viser manglende ansvar for
å utvikle kollektivet son helhet.
Men det ville være galt å svartmale bildet. Selv om mangelen
på dristighet ennå er on viktig feil, har utviklinga hele tida
gått i riktig retning. Tendensen i Gruppediskusjonene er at
motsigelsene kommer bedre fram. Vi ser også at veggavisdebatten
begynner å komme i gang. Men den nå bli bedre: Et reelt demokrati krever at det svares på Veggavisene.
Vår oppgave nå er å styrke denne gode utviklinga for effektivt
å nedkjempe disse borgerlige feilene. Det gjør vi ved å åpne
slusene for den breie, demokratiske diskusjonen. Vi vil foreslå
følgende konkrete tiltak:
x Slå dere sammen om å skrive innlegg til leiravisa (Vis
dristighet!)
H Veggavisdenokratiot må utvikles ytterligere. Husk:
Det kreves svar:
Ikke brenn inne med kritikk og ideer til endringer.
K Ledelsen nå også ta del i veggavisdebatten.
K Ledelsens oppsunnering av sitatstudiene nå bringes ut
sammen med hvilke tiltak som treffes, slik at massene
kan kontrollere de praktiske resultatene.
x Bekjemp monopolisering av nøtcforberedelser!
x Ta en grundig diskusjon på hvilke borgerlige feil som
ytrer seg hos ledelsen og nassene.
BEK MP ALLE FORMER FOR SEKTERISME - TA DRISTIG LEDELSEN I
MASSENES REVOLUSJONÆRE KAMP
HHHHHHK:KKK

SISTE EEC-BULLETIN
Ministerrådet går inn for å opprette frihandelsområde lor
industrivarer ned desse landa: Sverige, Østerrike, Finnland
Portugal, og var det eitt til?
(Fra veggavis av kam. 340)
Etter dagsnytt nåndag kl. 22.00.
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HOVEDOPPLEGGET FOR AKSJONSDAGEN.

Aksjonsopplegg og sted for b-,4p2JAne,
Brigade 1.: Sunde/Valea
Sunde:Ddrsalg,stands.Salg at Til kamp not EEC og Dyrtid nr. R (fork. til:

EC-3)‹jjtdeling
VaIeni:Rdde

ldpeseddel on Husnesndtet.
- sjukepleiehjemnet.L3pesedler on Husnesnbtet på

ndbellab:ikken og EC-5 k1.1600 ved porten.
Brigade. 2.gLeirik.
Stands ned salg av EC-3 i sentrun.Ddrsaig av Klassekampen,ikke avklart
ned politiet ennå.BadestrandsaIg(avh.av- været).

BriAade 3,:Husnes.
Formiddag: Stand og ddraksjon.Materiall:Klassekanpen,Rdde Garde- Oktober
on. streik,Streikestetterapr)ort,EC-3.
Mote on kveldeng
Kjell pc
snakker on streikekanpene i Sauda og Husnes og partibyggande. arbeid, Salg av sanne materiell.
Brigade.
Rettes. inn not åpent note. on EEC torsdag på Sæbdvik un2;donsskoIG.

Onsdag:Slg EC-3,ddrsalg i sentrale strok.
Tirsdag:Fotballkanp.Salg av nateriell,knyLte kontakter,
De objektiva vilkårene

sttdene.

Husnes, Sunde og Vn.len,
Stdrre bedrifter i distriktet g Sdr-al. (Husnes),Bjelland hernetikk(Sunde)
Gravdal. skipsb yggeri,Heskedal mdbelfabrikk(Valen).

En stor del av arbeidene. er innflyttere og bor i Troåslia,en del har
bygd egne hus i distriket.De l 'innfddte" Husnesarbeiderne bor spredt
rundt i bygda.
330 nill.kr. er investert i Husnes til nå.Uteniandsk storkapitl har
kentrollen,67% eies av det sveitsiske ALUSUISSE og 13% a7 COMPADEC,
fransk finansieringsselskap.Arbeidsforholda fdrte nylig til streik.
Sanfunneinstitusjonene for et lokalsamfunn er dårlige,Gjennantrekken
av arbeidskraft er stor,Inport av arbeidskraft fra andre landudeler er
stor,særlig fra Nord-Norge,
Arbeiderne på de andre fabrikkene er politisk tilbakeliggende,De er
=t knytta tik bygda,og mange driver gard på si.Hernetikkfabrikken er

basert på kvinnelig arbeidskraft med dårlig betaling.
På Valen er det også et sinrsjukehus.zad et stdrre antall pl eMelionla g Jordbruk, -3e nindra bruka blir idag lagt ned eller drevet på
si.Daane utviklinga tok fart ned storinustrien„Sdr-al tok de beste
gårdene på Husnes.VestIandspIanen tar sikte på å videreutvikle tdndenson
an tal. bruk i Kvinnherad kommune skal ned fra 8',:0 til. 690.0verskuddet
skal. tvinges til inustriencEdfidena på Husne s er plaga av forurensning
fra fabrikken. Ingen skoler utover ungdomsskolen. -Ingenting å ta seg
til fO?._, ungdonmenG
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-6fblgelig en god del ungdonskrininclitet,nye
ko=leteReligionen står ikke særlig sterkt.

drikkine, hasjing har fore-

Halsendy:
Fol_etallet i 1960 var 226.0yas sentrun er sæbdvik.Næringsgrunnlaget er
jordbruk fiske og industri.Av nindre industribedrifter nevner vi et skipsverft på. Hdylandsbygdhernetikkfabrikk,nekanisk verksted og skipsbyggeri
i gmbbvik;plastbåtfabrikk og hernetikkfabrikk på dstsiden av dya,
Leirvik:
Sentralt g Stord verft,ca.2000 arbeidere.Har fellesferie nå.Verftet er en
del Akergruppen,EEC-arbeidet er lite utvikla på bedriften.Det finnes også endel nellomster inc: uatri.Uagdonskole og gymnas.- Stort bygdesentrun.
Boliger,nye småhus i vilIastrbk.
Don orr;aniserte EEC-notstanden.
LeirvikdiB-avdeling.Lite aktiv.Ca.20-150 nedlenner.Lite verftsarbeidere
ned.Gymnaset:Studiegrupper i nållaget,enhetsopplegg der ca.40 har gjennonfUrt studiesirkel.Mange står på AKs linje.Mye. EEC-nateriell. er solgt fdr
både. for åK og PB.:
Halsendy:FB-avdeling.Ca.100 mediemmer.Brel notstand på bya.Kontakt ned e
folk_ i l'Esan -vil_ delta i aksjonen.Viktig:Alle nytter bellisst fotballkampen
til_ å knytte kontakt ned spilleril og publikunfor å trekke den ned i
aksjonen og nobliseringa til. ndtet,Storenuligheter til å styrke . de progressive kreftene.Her er det ikke spredd na±eriale. fdr.
Husnes:Da pregressive kreftene er her i sterk utbikling.Strelken i juni
bidro til å trekke arbeiderne til_ venstra.Ferieavlbsere har hatt 20-30
aktive. folk son har spredd nye-- AK-nateriell.EKS.9.0 x av EEC og Dyrtidsheftet.
FB.avdeling,der ledelsen stetter AKs linje.Her er det viktig å styrke det
progressive, oppsvinget.Diskuter nye ned folk, rett inn not propaganda for
MI-organisering.Progagander derfor grundig for det åpne ndtet.Hver rann
som korner er nulig Rbd Fronter.
Sunde+Valen:Vi har lite. kjennskap,bortsett fra at det er progressivt niljb
blindt pleierne. på Valen.Disse bdr noblisere.s til det åpne nUtet.
Arbeiderne på de tre: fabrikkene na og trekkes sterkt inn not det åpne
ndtet.Progressive vil det altid finnes i en arbeidsstokk.
Ideer on nålsettiw e fer aksovien
Vi er stUttropper.Oppgaven er å knytte forbindelser ned de progressive
gruppene(navn og adresser) slik at kjernen i den videre, lokale. organiseringa styrkew,Vi nå videre legge et grunnlag for denne kjernens massebasis gjennom nassespredning av nateriel1„
Salg av nedlenskort i Arbeiderkoniteen nå brukes f2lr å sikre den videre
forbindelsen.
"Vår partikongress her nå oppgordre hele partiet til å være årvåkent og
sorge for at ingdn kanerat,uansett hvilke: ledd i arbeidet han deltar i,
lbsriver seg fra massene.Enhver partikanerat nå oppdras til kjærlighet til
folket og til å lytte oppnerksont
folkenassenes stenna.Enhver partikanerat - hvor han enn befinner seg - nå lære seg opp til. å knytte forbindelse ned massene.Han nå aldri stille seg over nassene,men EL ut blsndt
den.Han nå læres opp til å vekke nassene og forhdye deres politiske bevissthet ut fra det nivå da befinner seg på, oghan nå hjelpe massene til grad,
vis å organisere. seg pl grunnlag av fullstendig frivillighet og sette i
verk alle viktige karper son er i pakt ned de indre og ytre vilkårene på
den gitte tid og det gitte sted." Mao Tsetung.

