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ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DERE !

nr.
pris kr.

VESTLANDSLEIREN 1971
Innhold:
side 2: Leder:Ultradenokratiske avvik i Leiravisa.
" 3: Utdrag av kommunike fra MIGs Landsndte.
FRAM FOR EN SEIERRIK SOMMERLEIR. Fra Leirl elsen.
Innlegg: On dristighet og sekterisme.
FOR ORSDAGEN:
OPP SMERING AV AKSJONSDAGEB:

Fore as brigadevis i brigade 1,2 og 4; gruppevis i brigade 3. Klokka lo.
Opps ..ering i plenun k1.18.30
Utga gspunkt i sitat s.303 c.
-Hva har aksjonsdagen lært oss on den politiske situasjone i rassene,
og h ordan skal vi utvikle vår egen evne til å ta ledelsen i vassenes
rt:vo us jonere kaper?
(2,2p1 gget vil bli konkretisert av brigadeledere og gruppel dere,
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-2Leder:
LEZ. I

LZI zAs,JISÅi.

On artikkelen i nr. 3, side 3: "Dristig1-.et er nødvendig...."
.1.-edaktøren m?'_ gå til sjclkritikk for de byråkratiske feila i
arbeidsstilen sw ligger til grunn for at avisarbeidet trekker ut i
de stille m:wgentimene. I dette konkrete tilfellet r::åtte =dal-torer ta seg av ei arbeidsop- p Tave i ledelsen p .g.a. at aksjerslederen blei sjuk. Dette førte til at ledelsen fer red-,I:sjonen
til i eldig grepet av folk som jobba - .;_:ed avisa.
svikta o-7 blei

Feilen var first og fremst ii=ke at artikkelen blei trykt, =n at Cjen
utga seg for å være avisas
artikkelen.
lec_aksjenen blir kritisert for å -prove å foreta o-);ps=meri-ien,
stake ut linjer for artiklene i avisa. Dette kan ikke være er

rett kritikk. 1:edaksjenen diskuterer utviklin ga av =otsir;elsene
i leirer. Sjøl on ikke grunnlagsr:.ateriale i ro= av fullendte
s å riaterialiserer analysen seg i ar tiitler.
er
rtilstede,
=
oppsuerine
til å kritisere r.. :ed her_blikk på å
I-_;sse er d_:_t full anledni
styrke ledelser: p or; avisas grep or.2_ :-otsicelsene -.3%1 leiren. En slik

kritikk kommer ikke fram i artikkelen.
i . en disse kameratene kritiserer at reaksjonen er Jrist til å
ta ledelsen gjerin= analyser, og synes å tiene _ici i retning av
følgende: i_rtiklene E:å c:-.:rives av massene i felless.kap. Dette

benekter at ledelse må ut'rikles, og et slilzt syn er ikke
dristic;.
kritikken av leirlecielsen har samme witisent=listiske syn
krifiseros "fer å vite svarene på forhånd" ,
kommet fram:
kritiseres for å være ledende i politikken. Dette er en
på leiren har _latt
somDet
vi har ledelsen
i::.øteL7_,-ått annetsteds.
riktiFe linja so-, blei trukket oT)p
1
er
å
propagandere
den
som 1-Lpån f si. landsmote.
Derfor er utdrag av kommunikeet fra landsmøte gjengitt i dette
nummeret.

•
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4
MEDLEMSKAP, DET ER ALTERNATIVENE. Bare et slikt opplegg kan x
samle ALLE notstndere av regjeringas forhandlinsop-,legg.
Samtidig nå vi forberede folketpå at Storting og regjering
presses
gjennom nasseaksjoner til å legge EEC-planene på is.
Ijf1
Bare en storstilt mobilisering av hele folket, der harde aksjonsforner blir tatt i bruk, kan slå inperialisnens narkedsfrunstbt
tilbake. ALLE PARLAMENTARISKE ILLUSJONER MÅ RENSKES UTZ AV EECMOTSTANDERNES REKKER.
Perspektivene for kampen =ner også nuligheten for en rade
revolusjonering av =assene. Misnbyen ned det nonopolkapitaliat•
iske diktaturet er bitende. Men et oppsving i folkets ka pp fdrer
narxikke-N0DVENDIGVIS til revolusjonær frau ang; og opplutning
skjer
når
vi
bare
ALE
erfaring
viser
at
det
ist-Ieninistene*
Går i spissen for nnssekanpen. not inperialisnansgog statens
f=stbt,.sturker enhetsfronten, sprer den nrrxist-leninistiske
propagandaen og er dyktige til å rekruttere friskt blid fra proletariatets rekker. VI MÅ DERFOR VERE FORBEREDET PÅ RASKE OMSIIAG
.0G FRAMGANG I KAMPEN! OG SAMTIDIG INNSTILLE OSS PÅ TIÅR MED SEIGT
WiMODIG ARBEID FOR BEVOLUSJONW4
Fram for et jroletarisk parti forberedt 2å væpnet karjp.
"Revolusjonen er hovedtendensen i verden i dag", slik oppaumnert,
forn rann Mao_ situnsjanen 2o.nai i fjor. Denne glimrende analysen
har Vikt aeg-ner og ner korrekt - også i Norge. Men samtidig-underen ny verdenskrig er fremdeles tilstede,
streket han: "Fareri.
ag. £nlkene i nll e Land nå forberede seg."
Marxist-leninistene. nå på alle måter skjdnne alvoret i dette
perspektivet. Overalt i verden •s er vi at Mao Tsetungs tes, "a den pelitiske nekt vokser rett ut av geværet-" blir bekreftet*
Et eksenpel er den fikte bruk av kontra-revolusjonært vold i dagens
wst-europeiske samfunn. Unntakslovene, NATO-bvelsen Gadd Heart
ag instruksen for bruk av nilitærstyrker mot folket viser at det
også,..er den del av den. norske virkelighet. Den objektive situ,asjanen gjor dtt derfor tvingende nbdvendig at ledelsen av folkets
knrIperobres av et narxist-leninistisk parti SOM ER FORBEREDT PÅ
VÆPNET KAMP:
Vår oppgave i'er i dag å propagandere dette perspektivet
for nissene og orga.)~ro ut ifra de krav det stiller. Spesielt
stor vekt DA leg es på kravet til proletær disiDlin- o.c2; enhet.
i(lentile ned arbeidrki,_
A11A
ssens intx=,9=ero, og derfor ikke nå underordnts kollektivets beil~
nå bekenpes. Det kommunistiske paritet nå kunne slå son en nan,
være spydodd for proletariatets og folkets kamp not monapolkap'talens sentraliserte stasvakt.
Det partibygGende arbeidet nå skja etter illegale prinsipper.
Slurv ned navn og viktige dipplysninger er slag not Ben konnunistiske bevegelsen, not hele det arbeidende folket. Inui= vår
revolusjonære årvåkenhet
Frau for en enhetli,Lpartibyggende argansasjon!

Skjerpinga av klassekampen viser: Den norske arbeiderklassen har
i dag et brennende behov for et virkelig. marxist-leninistisk parti.
Et slikt parti kan ikke dannes "over natta", det må et omfattende
forarbeide til. Sætlig viktig er en heving av MI-bevegelsens
kvalitet. Skal et konrnmistisk parti organiseres kreves der enhet
generallinja for politikken, et progron Og en klasseanalyse,
det kreves sterke rotter i arbeiderklassen, spesielt i forn av
grunnenheter i industrien. MLF t s og MLG's felles uttalelse
on partibygginga understreker at "motsigelsen nellon det bevegelsen
er idig og partiet må ldses av en enhetlig narxist-leninistisk
organisasjon på Grunnnlag av de eksisterende organisasjoner. Situasjonen i ni- bevegelsen og i klassekampen gjor det RODVENDIG OG
MULIG raskt å skape en slik. organisasjon".

VM*
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5.
Samtidig slår vi fast:" Alt son i denne situasjonen hindrer
eller sinker utbygginga av det organiserte sei arbeidet i n1.-bevegelsen er IKKE en linje for partibygging. Alle tendenser til. "å
vente og se" på at nassene skal bygge det ko=unistiske partiet
for oss nå aktivt slås ned på av alle marxist-leninister:
MLG VIL I FR:IITIDA TA PA. SEG STADIG MER LEDENDE OPPGAVER I
DET PARTIBYGGENDE ARBEIDET. MLR er i forhold til MLG en relativt
liten organisasjon, som nylig har brutt ned NKP. SUF(m-l) er et
korinunistisk ungdomsforbund og vil, son gjesten fra SUF(n-l)s sentralkomite erklærte på vårt landsndte, legge stadig ner vekt på
arbeidet i UNSDOMSMASSENE. At vi tar på oss denne oppgaven er
derfor ikke et uttrykk for at vi setter ass sjel over de andre organisasjonene, nen foratvi vil gå. i spissen for å utvikle knheten
gj . _.,»on. diskusjon og politisk kamp.
STYRK MAESELIMIA‘ k; OMORGABISER FOR KAMP:
"Uten. motsigelser 'er partiet" sier Mao Tsetung. I alle narxistleninistiske organisasjoner, i alle kadre, tilsi issos i dag knagen
melIon den proletgriske rdensanskueIsen og den reaksjonære borgerlige verdenskuelsen. I MIG er det særegne uttrykket for denne
hovednotsigelsen kanpen nellon vår hovedsakelig rektige masselinje
og ulike forner for sekterisme. Siden korriceringskam panj eu not delt
viktigste uttrykket for sekterismen, bytåkratisnen, ble startet i
fjor hest har vi oppnådd stor francang både i politikk, ideologi og
arbeidsstil. MLG har på vel ett år tredoblet sitt nedlenstall. I
vår har et stort antall kadre kastet seget i kampen not inperialistalliansen EEC, korrigert nange av sine sekteriske feil. Dette har
fert til frongang for folketskamp i form av flere og mer aktive
Arbeiderkon&teeer. Korrigeringsbevegelsen er derfor i hovedsak et
uttrykk for at arganisasjonen er sunn og utvikler seg riktig.
Frendeles er inidlertid brennpunktet i hovednotsigelsen ulike
forner for byråkretiame. Saki nassearbeidet vinne ny framgang nå
narxistleninistene legge avcjerende vekt på å organisere ut ifra
kampens behov på alle nivåer. I den nåværende fasen vikk derfor
det viktigste korrierinr-stiltak bli å arbeide etter felgende retningslinjer:
Cellebygginp;ePå alle arbeidsplasser nå fraksjonsarbeidet prioritere-s—kbyt. Mdlsettinga nå være å konsentrere kreftene on å
bygge kommunistiske grunnenheter, celler, spesielt i industrien.
Nettopip disse stedene vil klassekeipen allnuet være nest TILSPISSET.
Celler representerer derfor en heyere forn for organisering enn
Grupper i boligstrek. Bekjeep alle tendenser til. vakling ned å eke
farten i cellebygginga, til "å senke farten fer spranget av redsel
klare hoppet over elva:"
for ikke å
Propagandalag. For å styrke spredningen av n1,-propagandaen,
bedre grepet on oppsumneringene av KK-sak c og Idpeseddelaksjoner,
ber grunnenhetene organisere egne propagandalag. Dette betyr ikke:
at nedlennene bare organiserer seg i nindre grupper. Alle sympatiserer, også den son ennå IKKE deltar i studier av grunnsirkelen,
ber delta.
Kortere neter - færre dokuatter. Noen steder har :lange og
langvarige gruppemeter blitt en rebll hensko for frnngangen i
nassearbeidet. Gruppetyrer og ledende organer på alle. plan ber
studere dialektikken grundigere, skaffe seg bedre grep på hovednotsigelsen på et nite eller i et dokument, skille vesenlic fra uvesentlig og bedre evnen til. å gjere gjennombrudd pa ett onrade.
Masselinja er en rettesnor for agså for vårt indre organisatoriske arbeid:
Kaneratc;r:
BRUK MASSRT.INJA SOM RETTESNOR FOR ALT ARBEID:
STYRK ENHETEN I ML-BEVEGELSEN:
FRAM FOR EN ENHETLIG PARTIBYGGENDE ORGANISASJON:
STUDER OG ANVEND MARXISMEN-LENINISMEN-UAO TSETUNGS TENKNING:
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-6FRA LEIRLEDELSEN.
Ileirledelsens veggavis onsdag morgen blei det lovt ei grundig oppsummering av utviklinga på leiren ti nå, og ei utdyping av svaret på
kritikken av ledelsen. Ledelsen har foretatt ei slik analyse, men
finner det uriktig å kjøre den ut nå av følgende grunn:
Da denne oppsummeringa blei lovt, var svakhetene i organiseringa av
leiren føle av ledelsens sekterisme og byråkratiske feil, brennpunktet i hovedmotsigelsen mellom sekterisme og dristig revolusjonær
ledelse av leiren. Ledelsens manglende evne spesielt til å knytte
til seg lederne på brigade- og gruppeplanet, samt de hovedansvarlige
for de praktiske arbeidsområdene, slo ut i store svakheter i mobiliseringa av massene både i de politiske diskusjonene og det praktiske
arbeidet på leiren, svakheter som i gjen har gitt næring til overslag
den andre veien i retning av navlebeskuende kritisisme og ultrademokratisk kritikk av at"ledelsen vet svaret på forhånd og skal bringe
massane fram til de samme svar."
Disse feilene er ikke korrigert. Men hva skjedde i går? Gjennom forberedelser til og gjennonføringa av aksjonsdagen har kamerater vunnet
nye erfaringer politisk og organisatorisk. Vi har"smakt på pæra"
og lært mer om hva linjene for EEC-kampen og for revolusjonært arbeid
vil si i praksis. Organisatorisk er vi på samme vis i ferd med å
foreta den styrkinga av brigadene som vi hittil har prata om. At
målet med leiren ikke ligger i leiren sjøl, men formålet skal sette
oss i bedre stand til å ta ledelsen i massekampen, står nå klarere
for oss. Derfor nå vi overvinne tendensene til å nistirre på våre
egne navler her på leiren og rette oppmerksomheten inn på hvordan vi
skal rette erfaringene på leiren inn på organiseringa av kampoppgavene etter leiren. Aksjonsdagen var en generalprøve i så måte, og
det er den vi må sette kreftene inn på å ta lærdom av nå.
En annen grunn til at leirledelsen mener situasjonen er blitt en ny
her Imå leiren,kan illustreres av to eksempler:Diskusjenen om familieliv og politikk onsadag kveld og den rydde-og va"kkeaksjonen som ble
foretatt av brigade 4.Den første viste at .vi i kam pen mot djupygarnde
borgerlige tendenser i kvinne-og familiespørsmålet virkelig viste oss
i stand til å sammenfatte erfaringer på leiren på en politisk måte
som peikte fram mot konkrete løsninger også for arbeidet etter leiren.
Vaske"aksjonen" viste hvor mye som kan utrettes gjennom selv små
initiativ fra ledelsen når bare massene settes i sving.
Betyr dette at vi skal skyve fra oss spørsmålet om ledelsens feil og
lærdommene fra de første dagene på leiren? Nei. Lærdommene fra de
organisatoriske vanskene gir levende eksempler på vansker og feil som
er spesielt utbredt i LL-bevegelsen xxxd_xx på Vestlandet,også i
ledelsen. Det gir oss ferskt materiale når vi i morgen skal utvikle
massekritikken med henblik på å styrke ML-bevegelsen gjennom
"omorganisering for kamp".
Samtidig må vi sikre at styrkinga av brigadene fortsetter. Organisatorisk sikres dette gjennom at disse oppgavene fordeles brigadevis:
BRIGADE 1 tar ansvaret for middag for resten av leiren
BRIGADE 2
-- kvelds/aftens -- " --- vask/rydding av skolehuset "
BRIGADE
-- barnepass
BRIGADE 4
Vaktordninga fortsetter etter den gamle lista beg ge steder.
Ansvaret består i at brigadene oppsummerer erfaringene fra sine
respektive områder for å løse oppgavene sjølstendig,samt fordeler
oppgavene mellom gruppene i brigaden,og kontrollerer gjennomføringa.
Ordninga trer i funksjon fra og ned torsdag kveld.
FRAM FOR EN SEIERRIK SOMMERLEIR;
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-7OM DRISTIGHET OG SEKTERISME. (Til ledelsens veggavis fra en av kameraterie- -sdn —Skré-V- "Dristig-he-t—e nddvendig. ." i Leiravisa nr.3)
I samband med sitatstudiene tirsdag morgen kom det fram viktige
motsetninger på hva som er de viktigste problemene på leiren og dermed
hvordan disse må ldses.Særlig sto gruppe 24/25skritikk i krass motsetning til den oppfatning som syntes å ligge til grunn for leirkomiteens opplegg til sitatstudier. Jeg vil summere opp gruppe 24/25s
kritikk,men for å stille motsetningen klart må vi ta utgangspunkt i
hva enheten består i. Jeg tror at vi er enige om at hovedmotsigelsen
i leiren går mellom sekterisme og dristighet,mer spesielt på forholdet
ledelse-masse. Uenigheten gjelder hvordan sekterismen mer særegent gir
seg uttrykk,det vil si metoden for ldsning.
Gruppe 24/25 reiste spdrsmålet slik: Er ledelsen i stand til å foreta
noen oppsummering= av motsigelsene på leiren? Er noen andre og er
hele kollektivet i stand til dette? Gruppa fant ut at ingen var i
stand til dette og at bildet dermed måtte bli subjektivistisk (ufullstendig,prega av enkeltoppfatninger,ikke virkeligheta).Dette utvikler
byråkrati og vil fortsette å gjbre det så lenge disse problemene ikke
ldses. Ut fra dette mente gruppa at lisningen ikke kunne være å
utvide brigadenes og gruppenes ledelse. Så lenge problemene med å få
oppsummert erfaringene ikke ldses,vil den samme uubjektivismen fortsat
produsere byråkratisme uansett hvor menge personer som sitter i ledelsen.
Det særegne ved sommerleiren spiller også inn:at dette er en ukes
felles leir for kamerater som i de fleste tilfeller ikke på forhånd
kjenner hverandre personlig og politisk. Dette stiller nddvendigheten
av å få oppsummert erfaringene særlig skarpt.
Eksempel på denne form for sekterisme er nevnt i leiravisens 3.nr.
I tillegg kan det nevnes at det ikke har vært noen fora for å ta opp
praktiske problemer,bortsett fra sitatstudiemdtene.- det vil si at
det ikke har vært fora for å Idse problemer av allmenn interesse for
leiren. Dette betyr at disse problemene ikke ble ldst på en politisk,
men på en teknisk-administrativ måte. Vær klar over at byråarbeid er
en nbdvendig praktisk foreteelse - ikke et onde son bdr bort. Man
bekjemper ikke byråkratisme ved å la være å Qlxklac-~xximint diskutere
byråarbeid,men ved å diskutere det på en politisk måte. Unnlater man
å gjore dette,så unnlater man å utvikle en proletær arbeidsstil og
kameratslig samvær. Dette står i krass motsetning til leirreglementet,
som sette dette opp som viktige formål med leiren,med andre ord at
man ikke har forstått praktisk hva mxx det vil si å sette slike formål for leiren.
Tiltak for å rette på feilen er foreslått i forrige nummer av leiravisa.
Dette er moment til diskusjon,andre bdr fdlge opp spdrsmålet om tiltak
av en annen art - tiltak son rettes inn på andre særegne former for
sekterisme behdver ikke stå i motsetning til disse,nen er etter min
mening sekundære i forhold til dem. Det vil si at f.eks.spdrsmålet om
brigadeledelsen må vurderes etter om demokratiet fungerer i full skala.
Kommer tvilen og kritikken frau?Blir den oppvannet? Det er kjernepunktet.
Det krever initiativ fra ledelsens side - for å stimulere den levende,
denokratiske diskusjonen. Ingenting fdlger uten kamp.
La imidlertid ikke dette fdre til ultradenokratisne,la ikke kravet om
diskusjoni lamme behovet for handling. Endelig:nettopp fordi diskusjonen
har vært mangelfull,kan det hende at også gruppas kritikk er subjektivistisk prega.Dette spbrsnålet kan bare ldses ved at alle erfaringer kommer f=. ihrarkkxxx±mwrx Dette tror jeg et er enighet on. Problemet er:
hvilken særegen forn for sekterisme er den viktigste,hvilken side er
viktigst å utvikle? Hvor nå tiltakene fbrst settes inn? Det er dette
Kanerat 250.
alle må hjelpe oss for å Idse.
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