."
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VI ER

t

VEI !'

Vi har lagt overhalvdelen av leira bak oss.Hvor er vi,eller du ?
Brigaden e s famling er stort s2tt °vervinni.Vi kjenner hverandre,
diskuterer fritt sammen, og strt sott 'i tortrives sammen.
Gruppediskusjonene om faglig politikk betyde kjøtt og 'blod på
innholdet i leiras hovedparole om å rette oppmerksomheten mot
arbeiderklassen og fagi)evegelsen.Diskusjonene var konktrete,alle
bidro med innlegg og sr.rsmål og mange stilte etter på med den
rette gløden i øya. Bra.
Leirledelsen har rota en del unc'dvendig,noe som deltakerne merker
ved at det blir maising,i stadon for politikk.De aller fleste
oppgavene har blitt tilfredsstillende lÇlst,men blant ann er en
aksjonsdag i. Harstad blitt avitte betydde at vi har måtta si
nei dessverre til v g.re kamerater de:: ,noe som er beklac'elig.
Skal vi vidre nå må politikken settes i første rekke.Det vil si
en blomstrende veggavisdiskusjon,oppsummeringer på grup p e- brigade ni1.71, og innlegg til leiravisa.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

HVA FOLK SYNS OM AVISA.
LENA med Kaffekoppen: Jeg synes den har vært all right.
Det kunne ha vært mer oppsummering av diskusjoner og endel
innlegg til diskusjon. Det kommer vel av at veggavisdebatten
ikke har vart så blomstrende. Jeg håper det kommer svar på
kvinne-spørsmålene.
KENT: Det kunne ha vart mer oppsummering av diskusjoner og innlegg om noen bennpunkter hist og pist. Det som har vært av
reportasjer har vært bra.
Vi tar TURID på senga og spc)r hva hun synes om leiravisa.
- Den er forholdsvis bra, men folk er slapp til å gjøre den litt
artig. Det er også dumt at den ikke har noe navn.
Tevlinga i siste nummer vnr c.g5y og vitsen om tygrTegummien.
Det er bra at det kommer spørsml til avisa, f.eks. de som var til
kvinnediskusjonen.
Klippene fra kommunistiske aviser om sosialimperialismen var fin.
Brigadene er slaPP

a

levere inn penger for avisa.
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PoLIT k ,

E-4,7/vy.

Leiravisas hovedinnhold i dette nummer er om faglig politikk.
På den måten vil vi sette leiras hovedparole ut i livet.
Vi har bedt om et intervju med Jonny, innlederen om faglig
politikk, for å noen kommentarer og sidesprang til innledninga
hennes. Jenny har sjøl 3 års faglig erfaring, og siste 12 år i
fylkesstyret for si fagforening av helse- sosialarbeidere.
Leiravisa (LA)
Hvoiefor leg ;er kommunistene så stor vakt pk;.
arbeidet i1 fagbevegelsen ?
!: Fagbevegelsen er arbeiderklassens. største masseJenny (J)
' ergmitnasjen. Her er alle med på tvers av yrkes- bosteds- og
geografiske - skiller. Fagbevegelsens lønnskamp er læring i
kollektiv kamp og solidaritet. Det er ikke bare sin egen lommebok en slåss for - men bedre kår for sine arbeidskamerater
samtidig. Aleine er arbeideren ingenting - s pe-gimmer de uovervinnelige.
Lønnskampen viser hvem fienden er og er såleis, i form av
streiker f. eks., trening i revolusjonen, men ikke revolusjonen
sjøl.
LA: H. Berntsen i KUL (Kommunistisk Universitetslag) hevder at LO
i dag er en del av statsapparatet. At parolen "styrk fagbevegelsens kampkraft" er illusorisk, og at parolen må være
"avslør LO som et statsorgan"
Kommentar til et slikt syn ?
: LO-toppen med Aspengren - Høydahl er fast tilknyttet statsapparatet og er sjøl ei kapitalistisk grup pe. Men mot seg har de
en stadig økende medlemsmasse soel er kampvillig, og de bruker
sin lokale fagforening som redskap. Se på Sauda, TTorgas eller
Hydro og rengjøringskvinnene i dag. Med andre ord, arbeidet i
fagforeningene og LO gir resultater, seier over ledelsens
politikk. Derfor er det ikke bare riktig, men viktig å arbeide
innen LO.
LA: Hva slags arbeid gjør kommunistene i fagforeningene ?
J : La meg si først, det nytter ikke bare å proklamere seg som
kommunist. Skal vi få tillit og oppslutning blant arbeidsfolk
må vi stå fram df.glis i strid for deres kår - enten det gjelder
lønna, sanitære forhold, helsefarlige ting osv. Vi må fremitle
forslag til fagfOreninga om tiltak eller uttalelser som folka
vil ha forbedra. ;I dag legger fagorganisasjonen opp til yrkesskolering i stedet for faglig kamp - dete må endres.
LA: Nytter det å vedta forslag og resolusjoner ?
: Ledelsen i forbunda forsøker ofte å kvele dem, f. eks.
redigere dem vekk i forbundsavisa, men ved å støtte hverandres
oppnår vi noe - får markert synet vårt - og blir det mange nok
gir det seier.
LHer snakka vi litt om LO-ledelsen som kapitalister eller
arbeidere på skråplanet. - Se Tjen Folket.)
LA: Hvordan står LO-ledelsens samarbeidslinje i de lokale fagforeningene ?
: Som oftest gjennom ansatte sekretærer eller/og overbeviste
høyre-sosialdemokrater. Vår oppgave blir å vise at deres
ideologi og taktikk ikke gir resultater og samtidig kreve
omorganisering av LO til en demokratisk masseorganisasjon.
LA: Hva med en parole som "fjern Aspengren & Co" ?
: I dag vil den ikke føre fram. Vi er ikke ute etter personen
Aspengren, men vil endre den organisering og politikk som gjør
jernarbeideren Aspengren til kapitalist Aspengren på
arbeidernes bekostning.
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LA:
:

LA:
:

LA:
:
LA:
:
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HVem skal vi alliere oss med på ei kamplinje i fagbevegelsen ?
Ofte vil det være forskjellige folk etter hva slags saker vi
tar opp. Men utgangspunktet er arbeidernes forhold.
De viktigste a samarbeide med nå er de uavhengige og SV-folk.
Vi står sammen med SV-ore i'mange saker, men i synet nå
LO-ledelsen skiller vi oss. Det så vi 1. mai i Oslo.
De mener Aspengren & Co er arbeidere på skråplanet. Vi mener
de har ramla over i ei anna klasse - utbyttere. Det synet
tilhører i hvert fall SVs faglige utvalg, mon mange SV -ere
er enige mod oss.
AKP fører i dag kamp mot "venstre" sekteristiske ideer.
Finnes slike i arbeidet i fagbevegelsen ?.
Vår holdning til dagskrava er ikke alltid like klar t eller
klar nok. Noen tror kommunister må snakke kommunistiske teser
for å være ordentlige kommunister i alle sammenhenger.
Det skiller oss fra vanlige folk i dagskampen og må forkastes.
Samtidig som vi ikke kaster oss alle aktivt nok, med alle
krefter ut i slikt arbeid. Dette er to viktige "venstre" feil
å kjempe med.
Styrkes fagbevegelsens kampkraft i dag ?
Tenk på rengjøringskvinnene, Hydro, Sulitjelma, Bothnerstreiken.
..
Hvordan er kvinnenes stilling når det , ,,jelder tillitsverv i
fagbevegelsen ?
Altfor dårlig. APs politikk på :dette området er å melde seg inn
i AU. Bli med i kvinnesekretariatet
topp-plan.
Der starter deres likestillingspolitikk. Det trengs en ekstra
beVegelse.på å få flere kvinner som tillitskvinner i
fagbevegelsen,

-

t-J-

—

(

Mc,,tgot: Positivt. Likerå hjelpe til med de små. Ledelsen prøver å

gjøre det fint for meg. : Synes ikke.det-er kjedelig å ' være
sammen- Med de andre selv om de er yngre.'.
Henrik:'Syned det var fint å bli kjent me andre unger. Lettere å
bli kjent' her. Har vært syk. Viktig å bruke klorvannbøtta.
Det burde vært oppslag om at det var klorvann i bøtta.
Alle, både voksne og pionerer bør passe på at ikke småungene
,
drikker av det.
Sissel: -Fint at de voksne har hjulpet barna. Artig med sirkus og
.
turen til Ibebtadvannet.' Bra at de voksne ikke røyker i
spisesalen.
Jan- ...:,-pe n.exHat -deer e dumt at . man ikke kan stikke seg fri i
Inge ' - kanonball. Leireni • år har vært artigere enn i fjor. Til
neste år må det komme klatrestativ og slengtau.
Kommet etter de andre. Fint å være ber. De andre har vist
Jan- }.
meg hvor alt er.
Liv e: I begynnelsen var det artigst.'Jeg har • lyst til _å være inne
hos 3 - 7. års-grupi2a for å passe de små. Artigere å være
sammen med andre .voksne enn sammen med Mamma.
Berit : Først ville jeg være sammen' med de små, men jeg fortsatte
å være pioner fordi den gruppa var lott å bli gode venner
med.
i REIS Pr. SO.Vri"F RWIR: FOR. WT ER ARTIG t
.
fy
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VÅG Å KJEMPE,
VÅG Å VINNE1
I Yelln b-rIg adk-1.4 bnr vi hdtt. caf p rob lem som ikke er noe særegent
problem: Noen tir å stå fram med meninger, sanger, lese dikt
fortelle ei historie, stille SpUrsmål. Andre har memninger.
LI,.4 er redde for å tabbe seg ut, for å si det enkelt.
Hva er årsakene til at noen folk er dristigere - enn andre? Her
er det ikke plass til å gå inn på dem i full bredde. Men jeg
tror vi kan peke på ei viktig årsak: det borgerlige samfunnet
er innretta slik at noen få skal være enere, mens folk flest
sine meninger, oppfatninger og ytringer ikke tillegges særlig
betydning (unntatt når det er valg og sånn).
Vi må se på spbrsmålet om å tirre/ikke tirre å f.eks. fortelle
ei historie som et spdrsmål om kultur. Hvilke klasses kultur
er det som alltid har vært undertrykt i Norge? Det er arbeiderklassens. Hvilken kultur er det borgerstaten prbver å fremme
for alle penga? Det er i alle fall ikke den folkelige kulturen.
Som kommunister har vi ansvar for å fremme arbeiderklassens kultur
og den folkelige kulturen. Det finnes ingen annen veg å gå enn
å begynne der denne kulturen finnes: på grunnplanet. Vi veit
at det er bla nt vanlige folk at denne kulturen finnes. Det er
vår plikt "å lette på lokket" og la blomstene sprette fram i
hundretall.
Men vi må være forsiktige med å kreve at folk skal la hemningene
falle. Vi må hielDe til med det. De som tar, må gå foran
og vise veg - uten A dominere gå mye at andre ikke slipper til.
I brigaden ble det fortalt ei historie om ei tynn og bleik
jente som ikke turte å gå på ski med gutta fordi de var så
tbffe, Hver gang hun sto på en bakketopp og skulle sette utfor stramma hun seg opp og ropte til seg sjbl: Våg å kjempe,
våg å finne: Så 'dyk hun utfor og sto som en påla.
Edmund.
LITTERATURLISE FAGLIG POLITIKK:
TJEN FOLKET. Arbeidsnotat til sommerleirdiskusjonene om
faglig politikk. Alle skal ha fått det. Pass
på det og bruk det.
STYRK FAGBEVEGELSENS WPKRAFT; Boka er anmeldt anna plass
i avisa. Kidp den - lær meir for å fblge opp
gruppediskusjonene.
NEP STIFTES-JERNBANESTREIKEN 1923. Folkets historie - bra
erfaringer å ta med, Pris kr.
Oktober forlag.
BULL: FAGBEVEGELSENS HISTORIE. Konkrete opplysninger, men
sosialdemokratiske oppsummeringer.

5,-

Tese om marxist-leninistene historisk materialistiske og
dialektiske syn på religionen:
"GUD ER DdD NÅR ALLE MANN ER RdDE."
(Omskrevet salme.)
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OM FESTENE pÅ LEIRA.

1- •

Her på leirå skal vi avholde tc. fester.En Wfredag , og en

På

lørilag.Festen *på fredag er en leirfest.Da'skal.stort og. smått
-kose seg i lacT med allsang,sketcher,diktlesning osv.Idet hele
tatt skal detx meste-av det 'som har foregått av kulturelle
aktiviteta i brigadene'fram for: hele leira.Dans blir det kanskje
også.
På lørdag k1.9 går festen for Rollafolket av stabelen.Leiras
eget orkester spiller opp til dans.-og vi skal også ha en del
underholdning.,det peste og mest aktuelle fra fredagen.
Som vanlig på'sommerleir avstår vi fra å nyte alkohol (--,gs:'• på
festen,(men det er vel ikke til å unngå at lokalbefolkninga tar
seg' en styt.)
Vi skal pynte festlokalet her på skolen så godt vi.kan
og stelle i stand en kjempebra fest.
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VANNRETT
1.Krever vi sjølbestemt...
6.Redskap.
8.0ppdrett.
10.Del.av
11.En tenker-.
12.HusdyrL3.0fte fra Kina.
14.Skal idrett =e.
16.Stråle.
LODPETT.
I \rste'rrålen.

forlag.
4.Nabocr.
5. varm drikk.
7.0ppofrelse.,

t

•

_
1 0.1 skorstein.

14.Plae.
15.Melkelevrandør.
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h.

JMEDNYSMPTIURE
Det måz,være viktig for.P-(m!-l) å få tak4 hvordan stileni
marxisMen/leninismen i praksis, oppleves:for sympatisbrer son
har . dristet seg tii å'dral på leir for fbrste
HVor dan kant;:a1P,.. ete note sympatisbr-kamerater 2 og gjbre'det
_lettere og tryggere for den å være på leir og a komme i gang
med:politiSk arbeide._,

Vl:Snakke t fbrSt'MedRasmUs

i Klara Z.brigaden.
w.HVordan trives du på leiren?"
Ra "Til å begynne med syns jeg det vad
, komme
inn 1,en ny og uvant struktur, slikliVet*terseg i leiren.
Men programmet har vært svært engåsjerende,ogdiskusjonene
etter hvert (både ;de formelle og UformelIe?arleg"fått.
sterre forståelse av mange viktige spbrSmål,
hovedparolen til leiren Ihneber‘--Ser bedre sammenhengen
mellom hovedparolen og f.ekS.synet'på kvinnekampen."
"firar leiren hjort deg mer interessert i:hva AKP står fort.
eller har den fatt deg til å ta avstand?"
R:-"Mer paSitivt interessert.".
du kritikk å komme ned sOn"nybegynnerV som AKP
kan tenke over, og kanskje gjidr e det greiere for nye til
neste år?"
R: "Ta fra starten,av hensyn til at det kommer folk på
forskjellig nivå og "'and forskjellig tilknytninger, 8kanskj9 egne grupper ned folk. med lite eller ingen skolering?
TENK PA REKRUTTERINGBNI
Deretter knakket Vip,,eita, også i Kl-ara Z.brigaden,y
"Hva„rbrer seg inne i deg etter 3 leirdager,
jeg er sliten, nen det .tdalp veld lg' ged:t-:fled
A:
en fridag og middagshvil."
"Er du sliten fordi det er mye å gjdrei, eller er,det
mange inntrykk?"
A: "For meg går det både på mange-inntrykk ogt'det er mye
å gjdre, spesielt kanskje pga. at jeg haz.:barii.. I tillegg
fbler jeg et sterkt press fra leiren om.,å , være med - ned..
hele meg, og så langt er jeg enda ikk1kpn
gt.1
"Press ???"
A„: "Presset fbles nokså direkte når,detr.eks.-På en vegg
avis oppfordres sterkt til å delta,entUsiastisk.i'allsang,
når en fremdeles lurer i vannskorpa eg-ikke helt er med.
Politikken må arbeides i en. Sjbl , orrleg teoretisk hår
tatt standpunkt for arbeiderklassen, henger gamle fordommer
.-_
og
fblelser
igjen.",y,.
f-"Hva syns du on den kollektive stilen?"
-_,&: "Det er mye positivt og betryggende i den kollektive stipara..
Men den kan være litt stressende for en nybegynner, - det fr,..
glir ikke automatisk å være kollektiv, spesielt ikke
hele dtigne t. En går rundt og er redd for å være
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individualistisk, - hva er individualistisk og hva er ikke i
en gitt situasjon, F.eks. jeg henter bein til min egen bikkje
og lurer på om jeg burde hentet til de andre."
"Er dette krav hos deg sjÖ1 eller fra andre?"
ia "Jeg vil si det slik at de reglene du skal fblge er ikke
noe problem, men det er sett av forventninger som stilles fra
leirledelsen og andre leirdeltakere om hvordan du ,i2Liz væresom nevnt tidl. ang. allsangen, Det dreier seg videre om
ting som å heve knyttneven i været når man synger "Internasjonalen", sant språket, Hvis jeg gjor som andre uten å ha fblelsesmessig grunnlag for det, fbler jeg me g falsk."
- "Hvordan ville du bnske å bli mott når det gjelder det du
har vært inne på?"
A: "Mener i grunnen det blir -være som det er. Er glad for at
jeg ikke utsettes for et direkte personlig press, at jeg får
være i fred.
Men,_ jeg ville sette nris om folk kommer til meg og hielner
meg i gang med å diskutere politikk, for det er jeg interessert
i, vet bare ikke hvordan :le g skal begynne," avslutta en
kanskje framtidig kader ??????
.
Og akkurat det med å få aktiv hjelp til å komme i gang v*I
også rally understreke, 0 0g santidig stille seg enig ned Rasmus:

i

•I•1

•nn am,

"TENK

Vi har enverden å vinne
og ikke entime å miste.
g å skulle vi famle i blind e
og spikre oss selv en kiste?
Husk, vi er folket som 'murer
et vern re d den venstre hånde%
mens fienden ligger og lurer
og venter vi.Oppgir ånden.
Så skulde yår hdire hånds verge
vær e e . usten klinge?
tros flytter ingen bjerge
og kan ikke: seiren bringe.
Muren, vårt vern,. er partiet.
Men Sverdet-er: Lenins læreJ'
Og er du til kampen viet
da skal du sverdet bære.
-Rudolf Nilsenm,:.
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"STYRK • FAGBEVEGELSENS KAMPKRAFT"
faglig studiebok fra AKP(m-1) er titlen på siste bok fra Oktober.I
disse tider
oppmerksomheta skal rettes mot arbeiderklassen og
fagbevegelsen trenger vi denne utmerkede boka- boka er til for å
brukes -og brukbar er den.
Den er delt i tre deler'.Først ei klasseanalyse,hvordan arbeiderklassen er utbytta,spørsmålet om statens rolle og karakter,kriser,arLeidsløshet,imperialismen og sosialismen osv.Det er på et vis bakgrunnen for neste del som tar for seg tariffoppgjørete fra ende til annen.Hva er en tariffavtale,statens rolle,indeksavtaler osv.Til slutt
har vi et viktig kapitel om den lokale kampen,"Taktikken for lokal
karnp?Per gjennomgåes de forskjellige formene for lokal kamp fra Gå
sakte aksjoner til bedriftsokkupasjon..
Boka er satt opp grei dg oversiktlig.Mange avsnitt og grundig innholdsfortegnelse gjør at boka kan brukes som oppslagsbok.Ei lita
studieveiledning får en med på kjøpet.
Den koster kr.34,50.Ei innvending kan være at den er dyr.Men den er
nødvendig,så det er vel investerte . penger.
'Styrk fagbevegelsens kampkraft'
Faglig studiebok fra AKP (m-1)
205 sider.

Sommerleir sett me •1 en oberstløytnants øyne
(Klipp fra"Offisersbladet Nr.4-April I974,skrevet av oblt Anton
Olstad.Husk det finnes ca. 50-70 olt i Troms og 2-3 000
offiserer.Om alle er like ko-ko- i hue er trolig,men få kan
sette anna enn ordrer p papiret)
"For et par år siden var en sterre avis nesevis nok til å fotografere i en rid sommerleir, der hovedtemaet var'revolusjon i
Norge ? h På -en avbildede plakat sto "Velkommen til Quang-Tri
brigaden",altså ikke velkommen til oss studenthjemg utta,men noe
med revolusjonar fantasi over.Or(Jet brigade brukes i de store,
store'åndshjemland i Ç:St.Det het at politiet var så interessert
i hva som ble bedrevet i leiren og hv hvem,at alle deltakerne
hadde dekk-navn.Klart det er spennende å opptre som om fienden
er alle vegne.Hysj- hsyj og hemmlighetskrenmeri har fra de
eldste kristne samfunn bundet meningsfeller sanmen.Mana en ensom
,usikker,overveldet-av-pensum-student har funnet vennskap og
trygghet i dette rø'-de kameratskap.'
En liten,megetsigende setning til fra samme artikkel:
"Ved å fremstille offiserene i Norge like skumle som offiserer
i Chile angivelig skal være, utreker man offiserene som farlige,
som en potensiell junta, ..
ANGIVELIG jarle
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OPPSUMMERING FRA FORELDREMØTE

Innlederen kom innpå atbarnet må sees
i lys av leira som et sosialistisk samfunn cb miniatyr.Derfor må man
diskutere hvordan kollektivet kan styrkes på alle felt.Ungan gir
fort uttrykk for hvordan kollektivet fungerer. - ved å vise berettiga misnøye:, •
Hva betyr kollektivt grep om ungan ?_
Ta del i'èg bestemme Opplegg for fritida - ta del i plikter.Ungan
må få forståelsen av felles regler og grenser,f.eks. leggetida.Ta
med ungan i diskusjon dm dette.Ungans stilling i kollektivet er
langsiktig - de skal føre politikken vidre.
Motsigelse mellom barne.
hagen og leira.Barnebagen.eringa serviceinstitusjon der alt ruller
og går.Innholdet i • barnehagan er leiras.ansvar.Få fram diskusjoner
på leira om innholdet i barnehagen med sikte på hovedparola.
Vi må presse på for at de som jobber fast i barnehagen får delta i
leirlivet ellers,spesielt plenumsdiskusjonene.Derfor mobiliser flest
mulig til å delta i barnehagen.Vidre
må barna hentes når diskusjon..
ene er ferdige.
Motsigelsene mellom barna o g de voksne.
Hva kan gjøres for å få barna med på . kultur-idrett ? Politikken må
føres på deres plan-ta tak i deres nærmesteomgiVelser for å hindre
etteraping av voksnes utsagn som de ikke forstår.Dette vil stille
ungan sterkere mot metafysikk i skolem seinere.
Forslag om A ta opp barneoppdragelse i brigadene.Utgangspunktet
kan være det kollektivet en familie utgjør.Hvordan kan den demokratiske sentralisme fungere der for å unngå supersentralisme eller

Ultra-dembkrati.

FORAN . ..AKSJONSDAN
•

Aksjonen går som kjent ut på å komme . i kontakt

med folk som bor her omkring og presentere AKP(m-1) gjennom å dele
ut løpeseddel f prate med folk og selge Klassekampen.
Vi spurte Anna L
_1 i går hva hun gjør seg
for tanker om saken. - Det var så lett før EEC - avst,emninga. Folk
var opptatt av saken og interessert av hva en hadde å komme med.
Da var det artig å stå på stand or; gå på husbesøk. Nå har vi ikke
noe like aktuelt å komne med som interesserer alle med en gang.
Jeg er litt redd for å dumme meg ut...
Trin Kant, gleder du-dog og hvorfor ?
- Ja. For at den avisa vi skal selge: er så veldig god og folk stort
sett er veldig ål reit.
Kolbjørn gleda seg også.
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/1MASSEIDRETTEM I YENDYN-BRIGADEN.

Leiravisa har denne gangen spurt ei,i Yenan-brigaden o m ka ho
meine om idretten i brigadete.
-Først om ballspillet.Eg har alltid vært til:bakeholdanes i det
- ein tapar- og særleg no når eg er gravid. Her må jo eg krevje
særbehandling i t.d. kanonball,someg meiner er eit rått spel.
Men,likevel synest eg at fØrste dagen var særs god,m.h.p.
iirolleyball,da blei vi instruert på ein fin måte - vi fikk både
ros og kritikk på ein kameratslig måte. Tyssdag blei det plutseleg ei mentalitetsforandring,ein blei liksom flirt ut nå.' ein
gjor ein feil/taLbw. Midt på dagen var det bra, omtrent likt
antall kvinner og menn,ja,også unga,men det blei liksom etter kvert mannsdominert.
-Om ungan?
-Vi diskuterte idretten på brigadesamlinga,og blei enige om at
t.d. volleyball/kanonball var upassanes for ungan på dei voksne
sine premissa:. Det var også einskå p om at ungan måtte få leike
påsine eigne premissa. - Det er lett - å .gjennomskue når dei voksne
prøve.å særbehandle ungan,ved å la dem få større sjanse.
-Leike på ungan sine premissaø
›
-Ja,så som å kaste gris,brUke tau'iringleiker,der einer t.d. hai
og dei andre fisk e. 1. eller bare . sisten:La ungan få leike
aleine,med eit par voksne til å lede den-organisere leiken.
Men ros skal også gis,kameratane i Yenan-brig. har vært flinke
:til å leike med ungane.
-Om morragymmen?
-Morragymmen er bra,den er.ikkje for hard.Dessutah.er . det jo artig å seandre trøtte
før ein ser, sitt eige 1.:,spegelen

fjes

)

Vi som er kommunister må og ta stilling til det som er noko av det
viktigaste i vår kvardag - språket.Reint allment veit vi at borgarskapetog folket uttrykkjer seg på forskjellig vis.Borgarskapet snakker
eit dannet språk,medan folket snakker "vulgært".
Tidlegere var det dansk og svensk som øydela språket vårt.Også i dag
er det imperialismen som driv hærverk på dei fleste målføre.Det er '
bl.a. dei engelske og amerikanske uttr-kka eit resultat av.Kapitalis
men treng bare eit-språk.Det er grunnen tifat språket blir meir og
meir einsarta. Som kommunistar må vi kjempe mot at folket sin kultur,
ja for det er det,blir øydelagt
Vi veit i dag at vi står fram for ein ny målstrid i Noreg.Norsk Språk
råd har hatt store indre motsetnader. Grip timen,grip r dagenet det ein
som har sagt,og det skal vi gjøre,for MÅLKAMP ER KLASSEKAMP'"'""'
11")
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OPPSUMMERING AV DISKUSJONEN OM REVOLUSIOUR
KVINNEKAMP.
1. Det har tydeligvis vært en god del uklarhet når det gjeldt
fdrste spbrsmål: Hva er den dobbelte undertrykkinga av arbeiderkvinnene.
Flere grupper har diskutert dobbelt undertrykking son 1)kapitalens undertrykking av kvinnene og 2) menns undertrykking av
kvinnene i heimen. Særlig guttene tenker på undertrykkinga i
heimen i denne forbilidelse (dårlig samvittighet?).
En ting nå holdes klart: Det er ' klassekampen og ikke "kjdnnskampen" son har antagonistisk karakter. Motsigelsen mellom
kvinner og menn i arbeiderklassen må lbses gjennom tolmodig
overbevisning. Samtidig må vi reise en antagoniStisk kamp not
monopolkapitalens kvinnesyn, og vise hvordan denne blant annet
svekker hele klassens felles kampkraft.
Det er viktig å bli enige on H som utoverden særegne undertrykkinga av arbeiderkvinnene, fordi prioriteringa av dagskanren springer ut av det teoretiske grunnlaget man står på.
Vi tar utgangspunkt i at monopolkapitalen holder hovedtyngden
av kvinnene utafa%. arbeidslivet, og at dette er grunnlaget for
den særegne undertrykkinga av arbeiderkvinnene. De mangler
arbeidsplasser vå heimplassen, de får underbetalt og usikkert
arbeid når de far, det er mangel på kollektive hjelpetiltak far,
ungene, de blir bkonomisk avhengig av mannen,
Vi na skille mellom kapitalens undertrykking av arbeiderkvinnene
og arbeiderklassens menns undertrykking av sin egen klasses
kvinner.
Arbeiderkvinnene undertrykkes som klasse sammen med klassens
menn, og de undertrykkes særegent ved at de holdes som arbeidskraftreserve eller fullstendig utafor produksjonen.
2",. Hva nå vi så prioritere dersom vi i PRAKSIS skal ta utgangspunkt i arbeiderkvinnes krav?
Det har vært innvendt at parola om kvinners rett til ldnna
arbeid er ei allven parole. Til.det er å svare at. den riddvend
vis nå bli konkret på det enkelte sted den skal fremnes. Det kan
gjelde forsvar av en allerede eksisterende arbeidsplass, eller
press fra kvinner on arbeid - ldnna arbeid der de bor. En annen
del av denne kampen er ldnnskamp, det h sid Skikkelige ansettelsesvilkår og rettigheter i arbeidslivet. Her er det
formulert ut mange konkrete paroler: bort med. kvinneldnnsklassene 4-6. Likeldnn, Daghjemsplasser. 6-tiners 'arbeidsdag
for småbarnsforeldre offir..Alle disse kravene er' det egentlig
bare å begynne å sloss for umiddelbart. DagNemsaksjoner vil
antakeli g Mange steder stå i brennpunktet. Bade det å få bygget
de, og dessuten spbrsmålet om priser. Det le gg es. i familiemeldinga opp til at "folk skal betale hva det koater",
og konsekvensen blir at arbeidsfolk ikke har råd
prisene heves
til å ha ungene sine der. I ei gruppe har det blitt stilt
spdrsnålstegn ved vår hdye prioriteringav.abortkanpen. Jeg
vil da forsvare den prioriteringa, og le gge til.at det er opp
•til oss å•få inn et riktig innhold. .Kappen, for Sjdlbestent
abort er en kamp for arbeiderkvinnenes levevilkår, Og ikke'en
kamp mot menns dominans over kvinnekroppen. I tillegg er abortkampen den fbrste store kampen ' den nye kvinnebeVegelsen er ute
i, og. det er av . stor.-betydning at vi 'sei eir
KRAV' SJOLBESTEMT ABORT
STUT
T
Parola: en lbnn skal kunne forsdrge en familie, har vært oppe
i noen grupper. Jeg er enig i ei avvisning av denne parola.
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Det er grunnleggende i vår analyse er:t ethvert voksent individ
har rett til lbnna arbeid. Dette står i motsetning til å kreve
at en familie skal kunne leve av ei lbnn. Viktig og nUdvendig
r det å kjempe mot dyrtid - og f.eks. at den skal tvinge
kvinner ut i arbeid under hvilke som helst betingelser.
-Men det er noe ganske annet.
Oppsummert er ei forutsetning for i praksis å prioritere
arbeiderkvinnenes krav å gå ut i handling. Hvis vi fremdeles
blir sittende i smågrupper å diskutere ideologi - bevistgjbring, betyr det at vi ikke retter sdkelyset mot arbeiderklassen
i kvinnekampen.
DLwtog219uforlzåhjepsxli
_sser og for kvinners rettigheter
arbeidslivet. Gin, ditt for at kampen for siblbestemt abort
skal seire.

3. Mange grupper fikk lita tid til dette spbrsmålet.Det kom ikke opp noen motsigelser til vår analyse av den
feministiske ideologien. Den ideologiske kampen mot feminismen
er en kamp for åstake ut ei riktig retning for kvinnebevegelsen.
Vi bnsker å samle de arbeidende kvinnene mot klassefienden og
reaksjonen.
Det å sloss for ei proletær linje i kvinnekampen er også å sloss
for ei markering mot de viktigste feministiske ideene.- Og
å få ei prioritering innafor kvinnekampen som setter arbeiderkvinnenes klassekrav i sentrum.
Sofie.

FYR S T

: PL Sr.ra\TIrT'i

"Vor fane vi døber i uaidags sol.
Velkommen iblant os du kj=e,
vi hilser dig - fattige kvinders symbol
paa enihod, styrke og =e.
Os kald til handling og før
flag,
fra tvang til seier for friheds sag

os,

heller blev kvinden til tra31dor,1 født
- vi vil ikke t=lle og lide.
For lmige har livets kræftr vi ødt
paa samfundets nørkeste side.
Vi kn2ver sollys, o derfor flag,
før os til frihedons klare dag t"
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Du
Du

ut P,v din draum. -

står opp . frå

di

song.

drikkedi.mjølk'
skj. erabr.adet dU:treng.
Det er moron-odklokkeme(slår.
Du skal løyse din
sei farvel til din' far:.
Du skal tru på c,e sjr,J1v
og den leia •dutar.

Du skal

RP:
Vi går—fram, 'fram, fram
O vi er clanf,e
som-veit.at'.Qi
.
Vi (;år -f =11,
og vi er m=pze
som veit vi skal vinna fordi
Vi går frr=.
Og vi er _mange.
,•.
Du er
&Li er ein
men ingen er to.
Lec su rr ia tet-L- ved stein
(); 1-Auren blir ppd.
morgon or; klokken` slår.
J t or
Var dot noen som
dei sa vi . var få.

-3artiet
ITo ser
dei lor ikkj
Vi gar fram, fram, frau
og vi blir fleire ...osv.
blir
Kanskje
Kanskje vor-zen blir lang.
.Wen , 13. skal bli
or kvar da,r
D't er morgon cp klokkene slår.
skorn
OG, ein,,?:onr;
i staden for krutt.
Wm seier vi har begynt på
skal al ._ ri ta slutt.
RF,F:
Vi ,7,;2'2.-

fram, fram, fram

og vi
Av

Lystrup.

