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LEDER:

Dette nummeret er etter min mining det beste. nummeret som
kommet av leiravisen, Redaktdren har bare skrevet lederen.
Dette nummeret har vært lett. å lage, lett å redigere, lett å
trykke.
Alle de andre nummerene har vært et slit å lage. For det
fdrste var det vanskelig å forsUke å skrive artikler fylt med
mange "fine" ord (se leder i nr. I. som et skrekkens eksempel).
For det andre var det vaskelig, sjd1.. om det gikk å trekket med
folk son kunne skrive i avisa. For det tredje var teknikken et
slit, og redigeringa gikk tungt. Mange kamerater ga god hjelp
i arbeidet, men likbvel endte. alt i kaos tidlig om norran, og
så. var det plutselig bare om å gjere å få ut det som var.
Resten av leirledelsen var dessuten lite aktivt med i forminga av avisa. Det var liten interesse for bladet utover at det
skulle kungjdre sitatstudiene og det politiske opplegget.
Dette nummeret kom aLt igang torsdag kveld, da en kamerat
skreiv to artikler om sine erfaringer i massearbeid, og en
oppsummerte Stordaksjonen.
Etter allmannamotet fredag var plutselig mange igang ned
å lage avisa, mens redaktdren så "Tunnelkrigen". Denne filmen
viste folk i kamp mot japansk underLrykking. Den viste hvor
fantastisk velorganisert folket kan bli dersom de har ledere som
står fullt og fast på deres side, og som kan utvikle folkets
skaperkraft gjennom. ideene og erfaringene son blei oppsumert og
ivaretatt.
Leirledelsensfolk som ikke så filmen, satte byeblikkelig
igang diskusjon av ei målretta oppsunering not ORGANISERING FOR
KAMP, det målet som allmannandtet sikta inn not. Samtidig kom
Oslokanerater igagn med å gi sine ideer og erfaringer med propagandalag, som er ei av de organiseringsformene vi skal diskutere
i dag.
For fdrste gang var det flere frivillige enn nddvendig til
naskinskriving, tre nye kamerater dnska opplæring i stensilering,
og en av disse kk trykte så avisa on natta.
Mitt bidrag som redaktdr var faktisk fdrst å skaffe meg en
oversikt over hva som var igang. Deretter ba jeg 447 om at han
skulle skrive si oppsummering av kritikkdgnet, og vise hvordan
han ville målrette denne for sitt arbeid. For fdrste gang ga en
slik oppfordring fra meg positivt resultat.
Kanskje det er slike tendenser son vi ser har Mao Tsetung
mener når han snakker om å "forbinde ledelse med massene"?

454
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Til Gru ediskus onene:
Kamerater
Målsetningen med denne oppsummeringen er ikke å legge fram noen fullstendig analyse av m-l-bevegelsen på Vestlandet, eller utviklingen av
sommerleiren.
Det vi vil er å foreta en foreløpig fastslåing av hvor vi står etter
plenum-motet i går kveld og utfra dette mobilisere til videre innsats
fra leirdeltakernes side i å stake ut linjer for å rette på feilene som
er blitt pekt på.

På leiren har vi diskutert linjene, perspektivene på kampen mot EEC
og revolusjoneringa av massene. Gjennom denne debatten og i utviklinga
av det organisatoriske livet på leiren, har ledelsen av.lørt alvorlige
feil.
Leirdeltakerne reagert på disse feila gjennom en massiv massekritikk
som foreløpig kuliminerte i allmannamøtet i går. -Manglende tillit til
og evne til å mobilisere massene i utviklinga av de politiske linjene
og det organisatoriske livet på leiren gikk igjen på alle enkeltområder
der ledelsen blei kritisert.
Fordi vi mangla denne tilliten, eller ikke så nødvendigheten av å mobilisere massene, kunne ledelsen også låse seg inne på kontoret og "løse"
alle problemer der. På denne måten ble sekterismen også sikra organisat . c5risk. Ledelsen var "fysisk" isolert fra massenes liv.
Vi har i diskusjonen om de politiske linjene fastslått at de revolusjonære kampene til høsten vil ta mange forskjellige "forme Dette krever
at vi kommunister, sympatisører og progressive som utgjør fortroppen
i disse kampene, organiserer oss i nært samband med massene.
Diskusjonen på: møtet i går kveld slo fast at brennpunktet for feilene
var en manglende masselinje innad i m-l-organisasjonene, overfor sympatisører og nære venner og overfor massene.
Dersom m-l-bevegelsen skal kunne sette sin "bokforståelse" av dette
problemet om i praksis, fordrer det at vi tar skritt for å legge forholdene til rette for å fore kampanjen mot fleilene gjennom deltakelse
i massekampen.
Det er viktig å understreke at organisatoriske endringer ikke er noe
som fjerner sekterismen, at den sitter i feilaktige holdninger til
massene at vi ikke har grepet prinsippet "fra massene til massene",
i at vi ikke har en grunnleggende forståelse av kommunisten som massens
lærer og elev (sit. s.302 a),
Å videreutvikle denne forståelsen gjør vi ikke ved å studere dette på
kammerset, bare ved å delta i massenes kamp, sette oss i den situasjon
at vi møter massene gjennom den felles kampen, kan vi få utviklet dette
videre. Derfor må vi rette diskusjonen inn mot hvorledes vi skal legge
forholdene til rette fer at vi kommer i en slik situasjon at vi tvinges
til å korrigere oss (sit.s.302e).
Vi må rette blikket frer:.over, diskutere hvorledes hver og en av oss
gjennom deltakelse i kampene vi står foran til høsten skal kunne være
med på å rette på denne feilen. Hvorledes vi skal styrke masselinja på
alle plan.
Vi må få fram den enkeltes innstilling til å ta del på de forskjellige
kampavsnittene utfra sin spesielle situasjon. I denne sammenhengen må vi
ta opp arbeidet på forskjellige avsnitt som den enkelte arbeider pålf.eks,
faglig, student, skole, 22C. Uløste motsigelser fra diskusjonene tidligere på leiren vil her måtte taes opp igjen.
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Vi mener at de t er helt urealistisk at disse skal kunne løses før leiren
er over, dette er da heller ingen katastrofe. Verden går videre etter
leiren, det vi må konsentrere oss om nå er nettopp at diskusjonen føres
videre. Konkret: Hvorledes hver enkelt vil organisere seg for å vere med
på den videre utviklingen og utøvelsen av en riktig politisk linje.
Vi mener at diskusjonen i gruppene bør konsentrere seg om to hovedpunkter:
1. Ta utgangspunkt i leirens hovedparole, studer sitat s.302 c.
Er det riktig å foreta organisatoriske tiltak for å legge forholdene
til rette for kampen mot sekterismen (uttrykt med mangelfull masselinje på alle plan) i m-l-bevegelson. Vil dette hjelpe oss til å tjene
folket?
Diskuter propagandalag i denne forbindelsen, se innlegget i avisa om
erfaringer fra Oslo.
2 0 Ta opp hvorledes hver enkelt av deltakerne i gruppen vil organisere
seg etter leiren for å være med på å utvikle og sette ut i livet en
riktig politisk linje i de forskjellige kampene som vi står foran
til høsten.

•
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Kommentar fra en uorganisert sympatisdr:
tet er nå sommerleiren skulle begynne:
Det er d5n konklusjon jeg er kommet fram til etter debatten
og kritikken det siste ddgnet. Som uorganisert synpatisdr har det
siste ddgnet betydd et gjennombrudd i mitt forhold til ni,bevegel- •
sen. Dette nå ikke..tokes dit hen at jeg er konsolidert på mi-bevegelsens politiske linje. Fremdeles er det uhyre mange områder jeg
i er usikker på. Men det nye. som det siste ddgnet har vist meg, er
at debatt er blitt en ree'bli mulighet,, Konkret vil jeg trekke fram
, debatten son gikk på forholdet meTTon nI-ere og synpatisdrer.
• ,
Denne debatten viste etter min mening en viLjetiI å fjerne de
feil som tidligere har vært meget framtredende. Son eksempel på.
dette vil jeg trekke fram min egen erfaring når det gjelder å'''.
komme ned spUrsnål. og meninger til organiserte ml-ere. Det har
hendt altfor ofte at jeg er blitt plassert rett i en bås(kritisist,' •
revisjonist) uten at innholdet av det jeg har sagt er blitt tatt
opp i det hele tatt. Jeg mener at det eneste jeg nå kan gjdre
er å utnytte denne nye vilje til debatt og å. gå ned i ml-bevegelsen
for å få Idst de problemer jeg har i forhold til ml-bevegelsen.
Hvordan vilL leg, arbeide. ned Mi-bevegelsen.
Jeg vil g -år, aktivi ned i arbeidet u t ad evL propagandalag
for på den måten å knytte lm.rdonrtene fra debattene i nl,bevegelsen
til politisk aktivitet. En annen årsak til å gå ned nl-bevegelsen
er at en nå har det positive inntrykk at en gjennor den erfaring en
tilegner seg, kan være med på utformingen av ni-bevegelsens frnntidige politikk. linje.
►

Tilslutt vil jeg
• •
oppfordra. alle deltakere på somnerleiren til å fortsette den debatt
som er startet her når de korner tilbake fra leiren.
447

UNGDOI:SBRIGABiJS SANG.
PL byegget fabrikken og aker'n
Vi bygger vår framtid ned sang.
Vårt land er som blomsten om våren
dets kraft er son fos:,enes sprang.
VLr fiende ville slå ned oss
og knuse Albanias frihet
De kai ikke kue vart folk
Vårt parti og Enhver er med oss
I ene handa hakka
Vi bygger vårt land
Geværet i den andre
til seierens forsv'ar
Vi går fremad alltid fremad
Undomnens Drigad!
Partiet oss leder til seier fremad.
i

1
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DbRSALG.
Jeg, har gjort feil og riktikr ting i massearbeidet mitt.
For halvannet år siden sluttet jeg med de salget og . opprettholdt likevel dibtribusjonen av ca. '20 KK. Hvordan klarte jeg
det? Hva hadde foregått i mellomtiden?
Kort. skissert: Jeg noterte ikke navn, og da ble salget
"etslit. Jeg fikk hellbr ingen kontakt. ned de som kjepte.
Ikke. fordi jeg ikke var "flink i kjeften", men fordi jeg helt
enkelt aldri ble budt inn til folk.
Like fer hadde jeg "flyttet massebasisen" min til en
cafe. og la vekt på å få venner der. Det tok. e-Lpar kvelder.
Så kom der en kis fra ungdomsskolen og sa at han og noen kamerater av ham kjerne ville dibkutere skolepolitikk ned meg,
og så satte vi i gang. Perst gikk det på "Skoleelevene og
den sosialistiske revolusjonen". Etter et par helst teorifyllte neter her, gikk vi over til å studere Rede Garde. og.
KK for å få praksis,(for å selge til venner m.m. på skolen.
Og flere' erfaringer får dere ikke fer jeg får del i deres!:
334

NARKOTIKA.
Etterlyser diskusjonen om nardotikaspersnåle, fordi det
har veldig nye ned sekterisnen å gjere. Når jeg snakker on
narkotik4. så tenker jeg også på rusgiftnisbruk generelt,
på stress, nervelidelser, generasjonsmotsetninger, på akker-log overtidsarbeid og monopolkapitalens rasjonaliseringsfram,
ste-b generelt. Jeg .vt. at det er noen ril-ere s o n nisbr4er
alkohol. Det er riktignok veldig, veldig få, men hva kan vi
gjere ned det?
På plassen flin har vi tenkt å lage en. viseklubb. Vi trenger nemlig ikke bare å organisere vår reine politiske aktivitet, men også vår avslapning, vårtprivatliv.
På plassen rein begynner vi med h5.ndpIlikkete folk fordi vi
nå tilegne oss de aller nest nedvendf& ei'faririgene. Etter
kort tid vil disse så danne flere grupper. I gruppen vil vi
ta opp f.eks. hva son skiller akkurat denne EEC-visen fra di
andre, altså diskutere repertoaret ut fat politisk perspektiv. Platespilleren vil sjelvsagt være et. nyttig hjelpeniddel (kjep nl-hitan!), Men det sentrale ber være ens egen
aktivitet både ned tenkningen og fele:isene. Gruppen vilheyst
sisynlig også virke sou en ventil for personlige problemer,
et sted der man treffer sine venner; kort sagt: SITT MILJO.
Aktiviteten ber være nålrettet på: a)flere, nye grupper,
.og b) offentlige. arrangement, i samarbeid ned f.eks. den lokale arbeiderkonniteen_ eller egne åqisangkvelder.
Gjenreis folkets kultur!
Studer PROFIL:

334
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OppsuLuhlering av..EEC-aksjonen på Stord.
Brigade 2. Brigade 2 gjenndflfdrte en aksjon på Stord
ned dbrsalg og standsærdennene fra aksjonen var så rike
at beigaden fant å ville oppsummere den i leiravisen.. Denne
oppsunmoringen konsentrerer seg om det viktigste son skjedde
på planleggings- ag oppsumneringsndtet, for å vise gangen
planleggein - aksjon,.- oppsunnering.
Planleggingen ble. lagt opp ned utgangspunkt i sitatstudimateriellet son skulle selges. Man
er og artii.ler' fra
forsdkte å trekke. frau de ulike nivåmonn i nassene, og hvordan
nan skulle legge fram politikken for den. Det var siktig å
skape enhet på at kravet til folkeavst~ngea'Mått -e'bli ja_
eller nei til EEC, og at hovedvekten måtte legges på å trekke
motstanderne. over på. kenplinja.
Oppsumneringsmdtet: Det viste seg svikt i arbeidet med
å oppsunnere det kvantitative. Kameraten som fikk ansvaret •
for dette. reiste fra bya uten at opplysningnne ble. overlevert
brigadelederen.
Det som særlig ble solgt, var avisa"Kanp not EEC og dyrtid", ca. 250 eks. Det. ble imidlertid solgt lite dyrtidshefter, og bare noen få aktivistblad og Klassekarpen. Det
ble imidlertid ikke solgt noen nedlenskort fo'Arbeiderkomiteen - en klar feil på bakgrunn av at organiseringen av kanpe2.
er særlig viktig i dag.
Stands solgte. særlig godt.
Brigaden prbvde også å vurdere det subjektive. nivået
blant folket på Stord. Det kon fram: 1)notsetning mellon
tilhengere og motstandrre av EEC. Det var .svært få tilhengere.
2) motsetning mellom den som ikke viste særlig interesse,
ikke nente de kunne uttale seg, og den son var klare EEC-notstandere. De klare notstenderne utgjorde flertallet. %) motsetning mellom tiltaksIdse motstandere sant motstandere ned
defaitistisk holdning og aktive motstandere not EEC. 4) motsetning mellom de aktive motstanderne - mellom den son stolte
på at. en folkeavstemning ville avgjdre spdrsmålet og dem son
dto for en massekamplinje.
(SLedket som ble. besdkt var utvalgte arbeidestrdk, dessuten var få familier hjemme,)
Det var klart at tilliten til parlamentarismen var sterkt
rokket. Men særlig viktig var det at dyrtidsargumentasjoneni de fleste tilfelle der den ble. fdrt ut , lett ble oppfatta
blant eldre folk og blant tvilere. En viktig feil var det da
at vi mekanisk kjdrte ut EEC-avisa fdrst også til disse.
stedet burde en kjdrt ut Dyrtidsheftet fdrst. Det ville være
rette uetoclen for å utvikle den til .JEC-motstandere. Her
sviktet opplegget. Derimot viste det seg at vår politikk on
folkeavstemningen var riktig lagt opp, enheten på kravet on
ja eller nei til EEC var ganske utbredt. Likevel maktet vi
ikke å utvikle særlig mange av disse til å ville, aktiv kapp
for å fremme slike krav.
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politikken var klarlagt på forhånd
- i spdrsnålet on folkeavstemningen, at kravet håtte vere
ja/nei til EEC der ble også resultatet ganske godt. DDr politikkan på forhånd bare var ^11 rent fastslått, eller ontrent
ikke i det hele tatt planlagt -• i spdrsnalet on kaLip i spUrsnål on dyrtida - der hadde også aksjonen alvorlig svikt. Det
viser at politikk° son var planlagt på forhånd bare var delvis
riktig. ,Den .anglet et op:)legg for den son ikke på forhånd var
notstandero, og opplegget for de franskredne notstanderne var
for svakt. Dette viser en giktende forståelse for tredelingen
blant =sene, dette til tross for at et sitat on dette ble
behandlet. 1p , planIeggingsndtet, Dette skyldtes trolig at
planleggingsribtot ikke var klatt nok forberedt. Merk: enkelte
s2rlig franskredne FoIkebevegelsenedlenner ble. godt konsolidert. på kanplinja. Dette er viktig for arbeidet til hUsten.
kan slutte

at det

Erfaringer til listen:
Det er viktig å norke seg at dyrtidslinja ikke er avlegs
fordi on har satt prinsippet on "organisering for kanp" i hijysetet. En slik tendens er ille når Haugestad & Co. nå begynner å ta op nettopp dyrti, :lsargflx-mntf-sjon, nen s=li ; på
bekgrunn au Fmli!gbetene for dyr tidsaksjoner til hbston. Slike
aksjoner l g', det bli vår oppgave å flire frau til aksjoner not
ERC, ved å stille ppdrsnlet on hva dytida korner av.
Videre nå nan verke seg folkeavstenningen son et viktig
oppgj'dr. For å frenne kravet on avstenning bare på ja eller
nei til. nedIensskap, er det viktig å konsolidere de nest franskradne notstandere.
Prinsippet on tredelingen ble grepet konkret og ikke bare
allnent teoretisk. Det sanne gjolker den allrenne linja
fra soneagens diskusjon, son ble ner jord= og scntidig videreutvikLa.
Endelig nå det understrekes den denokratiske planleggingen •
son bla gjennonfOrt, dem alle ble trukket ned i diskusjonen
on ;politikken. Slik betydde den nok en styrking av brigaden
sau enhet.
Kauerater i

Brigade 2
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ON ORGANISEIUNG FOR XAEP - ii0L R£YNSLER EED :20PAGANDALÅG
FRÅ OSLO.
samankalla styra frå LL-organisasjonane i
Før 1.
ein region i Oslo til eit stormøte for å diskutere korleis 4:lei
skulle styrkje u,obiliseringa av medlemmene, syr: atisørane og dei
uorganiserte. På stormøtet møtte alle desse kategoriane.
Det som kom ut av dette møtet var ei stor eining på opplegget, ei op pdeling av regionane i =indre delar og ei oppdeling
av folka i mindre r:,obiliseringseiningar: propagandalag. Desse
bestod da av folk p;.'3 ulike nivå, med ulike erfaringar. Desse laga
tok initiativ til ymse tiltak i = obiliseringsarbeidet, utvikla
lokale parolar og måtar å føre desse ut på. Resultatet blei 300
i eit lokalt tog.
Ved å trekke massane inn i op . )legg og gjennomføring
av dei politiske opgåvene i regionen nådde ein store resultat.
Kvifor? Og med denne organiseringa fekk ein sjå fort om ml-arane
.reidde å gjera "partiets linje til massenes egne beslutninger",
som karerat Dimitrov peikar på. Ein trekkjer alle progressive i
distriktet med i utforminga og gjennomforinga av ;:politikken vår.
For å kunne gjere dette over lengre tid, må vi ta opp og skipa
om n.øteverksemda vår, vi må sikra oss at ml-aren og får vere med
på arbeidet, sjf:,-,ivsagt. For dei oraniserte Ell-arane førte dekte
arbeidet til at dei diskuterte og la om sin eigen arbeidsstil.
Tidlegare hadde dei fleste organiserte sete i møte cm lag kvar
kveld i veka i ulike nemder og dermed ikkje hatt tid til overs
for massearbeid - for praktisk utforming av dei politiske linjene
til å skjere nedpå metetalet,
dei diskuterte. No vart dei tvi
_
og dei vedtok at for ettertida skulle dei ha grup2emøte berre
annankvar veke, og møte i propagandalaga den andre veka. Vidare
skulle dei ha ein eller fleire kveldar ledige kvar veke til massearbeid. OrgEtniseviiig i grupper saman med syr par og andre progressive
førte også til at ml-irane her blei stilt meir direkte ansvarlege
overfor massane i å føre ut ml-linja. Her nytta det ikkje med_
allmenne sanningar, det vart naudsynleg for kvar einskild å ha eit
grundig gre-1:: on den politiske linja i eikvar sak. mette gjer at
ein kan få bukt med tendensen ml-ar`r har, til r vere ansvarleg overfor den marxist-leninistiske rørsla - og dermed sjå bort, frå at
vi prirrt har ansvar for folket. Vår -poitiske hovedlinje er å
tene folket - å ivareta folkets interesser og behov - ikkje å bli
byråkratar som kastar ut politiske flosklar i hytt og ver.
Ein kL,merat frå Oslo
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DAGSORDEN FOR L0RDAG (TILLEMIES).
o800 Sjblstudier av leiravisen. Sitat s. 302 c.
o9oo Gruppeiedermdte
lo3o Gruppediskusjon
I600 Eventuelle seninarere Oppsummering/Plenum,
21oo Kulturell mobilisering av leirdeltakerne.
Lage pTlbang,
"Til ledelsen fra en NATTEvakt."
mel. Prdysen/Du skal få en dag i rorro
ble den vekk? (melodien, altså)
tekst:
210 og 458
--Du skal få en dag imorgen
son halveis oppbrukt er,
ned rode dyne, na i dine knær.
En ekte sekterisne
er ddgnet delt i to,
at ledelsen fungerer
når de andre går til ro

g

eller

IV
Leirens frenarlskredne kadre
Nkr kontorkrakken slites,
laget linja rod og ren.
og rassene går på,
På papiret var den ganske pen
glipper grepet, plenun går i ståe
Men da de våkne masser
Betyr en daglig ledelse,
hadde linja diskutert,
en son sdvnig er,
ble ikke deres mening
så de ikke griper
på kontoret oppsunner-he
de problemer son er nær?
III
Bektretariatet
Ikke får en ledelse
krdp ut av sovekrok
med grep on politikk
oppdaget snart at leiren sto i kok ideer klekka ut i egen klikk,
Nattas kppper kaffe
Fra en nattsvart himmel
de ble en illusjon,
kommer ingen gode råd.
da norgenfriske masser
Lær av dagens helter:
gjarde kulturrevillusjan.
Ta del i deres dåd:

