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Vær på vakt, mot det internasjonale fraksjonsmakeriet til Baude-gruppa
i Gøteborg:

_ bl.a

et.
Vi bringer ner en rapport fra kameratene let
- oalag
- u- et mote de har he,
hatt med folk som på et tidlig tidspunkt ga seg ut som KFMLyere og
elarteister. Det viste seg imidlertid at de var representanter fra
Baude-gruppa i Gøteborg som var ute etter å ødelegge det kameratslige forholdet mellom SUF(m-1 - ) og KPML/Clarte, og ønsket å skape en
liknende splittelse i den norske ml-bevegelsen som den de har provsort fram i Sverige.
Vi publiserer denne rapporten for at kameratene skal få et innblkk
i Baude-gruppas intrigemakeri. På den måten vil alle kunne "kjenne
lusa på gangen" om de sjøl skulle støtte på slike .folk.
Baude-gruppa har i et brev til Klassekampen beskyldt avisa for d begå brudd på den proletariske internasjonalismen ved å bringe intervjuet med Nils Heimberg. Vi mener at det ikke er vi, men de som bryter med edn proletariske internasjonalismen og opptrer som internasjonale fraksjonsmakere. Slikt undergravingsarbeidet har vi bare avsky
til overs for. Hermed er alee advart mot disse folka. Seinere vil vi
bringe mer matriell som viser at Baude-gruma fører ei linje som står
i motstrid til alt forbundet står fer. Et visst innblikk kan kameratene likevel få alt nå ved å studere denne rapporten.
Kameratslig hilsen
AU ved PS,
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TIL INFORMASJON OM KPJ
OG :AUDE-GRUPPA.

MEnOM DET SVENSKE KFMI-CLARTE

Hva har skj edd i Sverige?
Umiddelbart etter valget høsten 1970 førte motsigelser i den
svenske m-l-bevegelsen til at en gruppe sprengte seg ut.
Leder er tidligere ledende medlem av KFML2Frank Baude, og
gruppas sterkeste støttepunkt er flertallet i den tidligere
GUteborgsavdelinga av KFML; gruppa omfatter anslagsvis et sted
rundt 150 persener i GUteborg og kartskje like mange i resten
av Sverige.
På grunnlag av flertallet i Gdteborg eg noen få andre tidligere KFML-avdelingerlmindretall andre steder og enkelte arbeidsgrupper av KFML-sympatisører2har Raude-gruppa opprettet
"sitt eget KFML":"KFML(re-volusjonært)". På samme måte har den
opprettet "sitt eget Clartg":"Clarte(m•1)" med sentrum i den
tidligere CUteborgsavdelinga av talarte. "KEML(r)" utgir den
agitatoriske avisa "Proletæren" og det teoretiske organet
"Klasskampen".
KFML har vokst meget sterkt - særlig i antall organiserte sympatisører - gjennom valgkampen 1970. Det er ingen tvil om at
det store flertallet blant KFMLs medlemmer og sympatisører har
avvist Baude-gruppas linje og fortsatt arbeider for KFML.
Motsigelsene i KFML har vært kjent for kamerater i den norske
-- e sterkt
-l-rørsla gjennom mesteparten av 1970. Den blei fJ
m
skjerpet i sommer og tidlig på høstenIda Baude åpent kalte
KFMI-ledelsen for "revisjonistisk",nektet å ta opp nye medlem2 begynte å
mer i Geborz KFML som støttet KFML-ledelsens linje
utgi "Klasskampen" med angrep på KFMLs linje og proklamerte
G3teborg som KFMLs "ledende proletære sentrum".
Bauden gruppe avviste å slutte med fraksjonell virksomhet og
gå med på at debatten skulle kjøres ut gjennom KFMLs vanlige
kanaler. Isteden innkaltes en konferanse av "de revolusjonære
i KFMI" son valgte sin egen"sentralkomitU" med Baude som formann. Følgen var brudd. Baude-gruppa hevder at brudd var
nødvendig ettersom KFMIs ledelse ikke ville tillate at avvikende syn kom fram. Påstanden er tvilscmlettersom KFML har
svart på angrepene med å sende ut (foreløpig to) hefter
"informasjon fra KFML" og i tillegg til dette også trykket opp
(med kommentarer) Baude-gruppas eget skrift2KIASSKAMPEN2til
offentlig spredning.
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1.

SUF(m-l)s SK har lenge vårt tilbakeholdende med å ta opp
spørsm å let om m-l-bevegelsen i Sverige. Vi har sett dette som
innblanding i de indre anliggender til bevegelsen i ett annet
land.
Nå er det imidlertid to grunner til at det er blitt absolutt
nødvendig å ta opp og avvise Baude-gruppas politikk også i Norge,
Den første grunnen er at naude-gruppa sprer en lang rekke feilaktige synspunkter,som ikke bare strider mot svensk KIMIs linje ,
men som også klart strider mot m-l•rørslas linje i Norge gjer_-nom flere
Den andre grunnen er at Baude•gruppas folk nå
begynner å blande seg inn i den norske m-l•bevegelsens anliggender,søker å finne folk som vil spre dens feilaktige synspunkter,vil angripe SUF(m-l)s ledelse osv. Disse fremstøtene kan vi
ikke stille oss nøytrale overfor. De må slås resolutt tilbake.
Hvor skiller Raude-gruppas

syn seg•fra den norske m-1--rørslas?

Baude-grUppa retter harde angrep mot KFML og Clarte, Det får
være våre svenske kameraters sak å tilbakevise disse angrepene.
Det er de også fullt ut istand til,noe norske kamerater lett kan
overbevise seg om ved å lese svensk materiale.
For oss er hovedsaka å peke på endel punkter der Baude-gruppas
linje grunnleggende avviker fra vår, Ut fra dette vil vi vise
hvorfor disse synspunktene er uforenlige med den norske m,-l•rørslas linje og praksis og må avvises når de dukker opp i Norge, Lista er ikke fullstendig 9 og heller ikke grundig systemaisert, Den tar med det som springer i. øynene ved første gangs
gjennomlesning av Baude-gruppas og annet svensk materiale.
DE FORENTE FNL-GRUPPENE (DFFG). Baude-gruppa hevder at KFMI,
skulle gått inn for å få DFFG (svarer til SOLKOM) til å støtte
KF1'VIL i valget. Dette fordi KFML var det eneste konsekvent
imperialistiske alternativet i valget.
Det er klart at dersom vi fikk gjennom at Solkom skulle støtte
de norske m-l-organisasjonene i valg,så ville det på det nåvær
ende tidspunkt rette et kraftig slag mot SOLKOM. De fleste av
SOLKOMs ikke-m-l-medlemmer ville falle fra,og det ville bli•lett
for ledelsen i de småborgerlige opportunistorganisasjonene å
kvele medlemmenes stadig sterkere støtte for SOLKOM. "Vietnambevegelsen" som er politisk og organisatorisk bankerott,ville
få sjansen til et oppsving. Et slikt tiltak ville være til
ulempe for de norske revolusjonærene og folket i Norge og Vietnam,og ville gjøre det lettere for opportunistene og USA-imper•
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RØD FRONT 1.mai. Baude-gruppa angriper REMI fordi. småborgerligopportunistiske organisasjoner fer Ungdomsom ungliberalerne,
senterungdommen-osv.. blei innbudt til å_delta i Rød Front 1.mai,
ettersom disse organisasjoner er“borgerlige og 1..mai er. "arbeiderklassens høytidsdag KFEL.blei ikke angrepet fordi'boSialdemokratenes ungdom og den nå sammenfalte revisjonistungdomsorganisasjonen VUF blei innbudt.
Den norske m-l-rørsla. har alltid innbudt tilsvarende organisasjoner
til Rød Front
Prinsipielt ser vi det som :opportunisme å
Gjøre noe skille mellom f.eks. "arbeiderungdemsorganisasjonen"AUF
og den "bergerlige"Unge Venstre". For oss er nemlig begge disse orGanisasjonenc'småborgerlir.r-opportunistiske,og skal det skilles,
må vi innrømme at det tilmed hender at UV tar bedre standpunkter
enn AUF-f.eks. når det Gjelder Vietnamarbeidet. Vi foretrekker
også langt den "borgerlige" - Senterungdommen framfor sosial-imperialismens agenter i ledelsen for KU. Hvem i Norge leger stor vekt på
skillet "arbeiderpartier"/"borgerlige"? Revisjonistene i NKP og
høyresosialdemokratene i DNA: De revolusjomre derimetser ingen
prinsipiell forskjell på politikken til en "arbeider"(DNA)regjering
og en annen borgerlig regjering. Baude-gruppa deler altså her DNAs
syn
skillene i det politiske livet,og ikke marxist-leninistenes.
Vi innbyr UV og SU fordi vi mener medlemmene i disse organisasjonene:-hører til folket,liksom medlemmene i AUF,SFu og:tilmed KU.
Om medlemmene tvinger gjennom at de går med, svekker det ledelsens
grep over Medlem:ler og tilhengere og Gjør det VanSkeliGere for den
beholde kontrollen. Cia vi ikke inviterte deY1,ville det bli lettere
å være pamp i de småborgerlige organisasjonene l ikke vanskelig-6're.
SPØRSMÅLET OE POLITISTREIK.Baude-gruppa hevda at K= ikke måtte
støtte svenske politimenn dersom de streika for lønnskrav'. Dette
fordi politiet er endel av borgerskapets voldsw)parat,og .dette
voldsapparatet vil bli styrket dersom politifolk får bedre lønn.
Vi ville utvilswit støtte norske politifolk i streik for lønn.
Eistoriske erfaringen såvel fra Norge som andre steder viser at
herskerklasden er Svært sårbar overfor kamper i politiet, nettopp
nettopp fordi politiet er så sentral en. del av voldsapparatet.
Streiker fra politiet vil derfor ofte bli møtt med stor...kraft.
Lenin gir oss streng beskjed on å utnytte sjøl de minste og mest
ubetydelige splittelser i motstanderens leir. At dette kan ha stor
betydning så_vi i praksis i Frankrike i 1968,da de Gaulle ikke kunne
Sette inn det vanlige politiet mot folket,men måtte bygge holt på •
cprørspolitiet CRS„Fornvrig har FNL gjentatte Ganger nyttet taktikken led støtte de vietnaesiske QUisliwstrkones lønnskrav!
SIKKERHETEN OG DEN FAGLIGE =PEN.Baude-gru -opas organ "Prolet=en"
har bilder av faglige medlemmer av gruppa med.navn og arbeidssted
cg opplysnin(;er om at de "leder kampen
"Proletmren" oppfordrer også
streif ekomiteer til å ta kontakt med gruppa. Baude-gruppa valgte
en sakalt 'hemelig" sentralkonite,men sa seinere at dette bare var
fordi enkelte av medlemmene ikke var ekskludert fra KFML, i samtaler
med SUF(m-1)ere sa medlomMer av Baude-gruppa'at de norske marxistleninistene har en feilaktig sikkerhetspolitikk,ettersom vi er redde
for borerskapet,noe de'ikke'er.
Alle de største og viktigste arbeidskampene som seiret i Norge i
1970 blei leda av m-l-rørsla. Dette - hadde vært umulig - dersom kapitalistene hadde hatt oversikt over våre kadre og visst hvordan
Våre forbindelser med streikeledelsen foregikk. Arbeidsgiverforeninga har nå gitt muntlig beskjed om at SUF(m-1)ere og andre progressive bør avskjediges om mulig. Når folka fra Baude-gruppa ikke
forstår dette,Viser det bare at vi virkelig betyr noe i den faglige
kampen,noe de ikke gjør. Så sk:j'erpet bom situasjonen er blitt på
norske arbeidsplasser etter et års framgang for_m-l-rørslaer det
klårt at kapitalistene ville glede seg om vi' tek over Daude-gruppas
feilaktige sikkerhetspolitiske linje.
.

-
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streikerett er mulig under kapitalismen.Baude har tatt avstan
fra at parolene "Bort med momsen" og "Arerkjenn PRR" blei brukt
i valkamperk og karakterisert det som "godtkjepssosiaisme" 06
"ikke den dielektiske materialismen",(11B:Ba~cruppa tok
avstand t.2,a zt KW', deltok i valL:et.)
et slikt
Vi vil u~streke at hadde den norske mm~sla hatt
vært
urinnat.
syn ville mange av våre sters te seire aldri kUnne
1-timesstroika våren 1969,son vi tok init4atiVet tilroml:atta
mange tusen denonstrerte)•
54000 arbeidere (i tillew til at
Studentstreikene
IrLren 1970,der Genier
Hovedparole:rei til all r,-10r2.
eleverphadde
ralstreikn bl.a. omfatta over 30 000 stude~ eg
"kompensasjon for momsen" sol2 hovedparole. 5p~eisarbeiderne
ned arbeidsretten".
denonsterte hosten 1970 under bl.a, parolen nverk
Det er klart at alle disse aksjonene betydde stor fremgang
for
vi hadde tatt Baudefolket og n-l-rorsia. gne. hadde tjent pa ola
gruppas stand)unkt og ikke mobilisert på disse parolene? Borgerskapet.
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Parolen TJEN POLKET. Baude-gruppa. hevder at TJEN FOLKET-parolen
letkapitalistisk
bare Gjelder under proletariatets diktatur ? 1,2
tykt
i karikaturar av
land som Sverige. Forakten for parolen er Ult i
bilen,nens
do
ledende KFrL-ere son hjelper en Gammel daua inn
holder opp denne parolen, og i uttrykket "Speidergutt-sosialisme".
at TJU FOLKET-parolen
under
Så vidt vi forstr -.)åstår Baude-gruppa
gå inn
å
står
i
motstrid
til
en eller annen måta
kapitalismen
for klassekamp, å ta utgangspunkt i folkets velferd beskrives som å
"senke ser: til sosialarbeiderens nivå":
Vi mener at TJE1T .1■ OLKET-parolen og Maos artikkel ned dette navnet
gjelder for oss under kapitalisuen også. Artikkelen er med i denog
a„ssestp..11 .
viktigste delen av Grunneirkelen l som går 7,.) t
sporanulet on å tjene folket eller tjene sine e;,;i5Intereseer er
et av viktigste under spørsmålet om IsLIÅlemrc14rinLaer. Ou der er vi
hele n-l-bevegelson iden vestliGe verden bruker
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denne parolen.
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reckeijon=t.De hevder
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f.eka, at smP.bondenes og landsbygdas emåborc;erskaps motstand not

avfolkinga er "reaksjonar" fordi de "ønsker sfk; tilbak.a til
at
førden
forkapitalistiske perioden". I EEC-sporsmålet rår de innikke sat-

man bare skal ta opp arbeiderklaseeru3 Interessekravpog
borGerakapets.
beiderVi 5er det arbeidende sm~gerskapot son progressivt og ar
inklassens nc3rmoste alliert~urlig små~cere,fiskeregarbuidende
19 1
tellektuelle. I likhet med „L enin støtter vi under M2IIWW4
jord mot storb~ankene
småbrukernes kamp for å bebolde sin=mere
til Arbeiderklassen
og staten. Denne kampen knytter den
på å kjepo
mens de er på jorda,og gjor at de alt or forberedt
i industrien.
samen med sine nye klassebrodre når de drives over i
Norge har
mot distiktspolitikken
Det er klart at opposisjonen
rorsla og ikke kapitalistene.
tjent den progressive og revolusjonere
sagt
fra
at arbeiderklassen er den
I EEC-sperwiålet har vi klart
Men vi har 9c;aå
mot
i
ste klassen i kampen
ledende og vikti'Tste
snaborgerslått fast at Ce -st er viktig; å nobilisere det arbeidende
har
helt
fra transkaot. Den revolusjomre norske arbeiderrorala
stått sa;- leit i kampen ned snåitterbevegelsons tid gang på 1;;an`
i licAlarl£
bønder og fiskere tenkbare pa Nils sterke stilling
) for
(arbeidere og skogsbonder) og Finnflark(arbeidere og fiskere
3)eyave_arbeiderklassen.
i tida. Å gi: fra denne politikken betyr
allierto r dotte ,ere- i monopelkn,ptalens i n]:,,l'OSSeo
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Det er riktignok blitt mindre av den kritikken etter at vi ledet
streikekampene i 1970.
Arbeiderklassen er den ledende klassen, ikke de intellektuelle.
Men hovedsaka for en arbeiderlede er om han sjøl tar et riktig
klassestandpunkt. Derfor var advokaten Lenin og den tidl.. teologistudenten Stalin arbeiderklassens menn, mens arbeiderne Tranmel
op; Gerhartsen tjente monopolkapitalen. Å hevde a en marxist-lenirist ikke kan være leder fordi han er advokat er borgelig demagogi.

Angrepene på KFML. Baude-gruppa retter svært voldsomme angrep mot
KFML; dekaller KFMI "sosialdemokratisk, hevder at KFML er et vedheng
til de bor(:,-rlige partiene, retter personlige angrep mot KFML-lederne
av typen at de er "forrædere" (foruten at Nils Holmberg er en "tøffelhelt hjemme") osv. Fjernsyn og borgerpressa er brukt i angrepene.
Det er synet til både KKP og APA at organisasjoner i vesten som
hevder å stå på marxismen-leninismen-mao tsetungs tenkning ikke bør
angripe hverandre unødig, eller bruke mesteparten av sin. arbeidskraft
på å angripe hverandre. I steden bør tilogmed opportunistiske
grypperinger av dette slaget vinnes over ved at de virkelige marxistleninistene med kraft fører ut sin egen riktige linje, viser i praksis
at det fører fram, trekker ærlige medlemmer i slike organisasjoner
med i felles kamp osv. Et godt eksempel på dette er svensk Was
holdning til en organisasjon som utgikk fra det revisb_onistiske VUF:
"marxist-leninistiska Kampforbundet" (PILK). For oss ser det ut som
om Baude-gruppa, etter at den har gjennomført en splittelse på et
feilaktig grunnlag, og til tross for muligheter til å føre fram sitt
syn i KFML, nå angriper KFML med unødig voldsomhet og svært mye
krefter, på en måte som strir mot KKPs og APAs syn. KFML må i motsetning
til dette sies å ha vært tilbakeholdende, og det er helt klart at
Raude-gruppas har fått lov til å bes t emme den skarpe kampformen.
Vi tror at de fleste både i KFML og i Baude-gruppa ærlig ønsker å
arbeide for sosialisænn (liksom svært mange mennesker i de reformistiske organisasjonene). Kampformen som Baude-gruppa har valgt,
er ikke egnet til å gjøre det lettere for dens medlemmer å bli kvitt
feilaktige ideer og forene seg med andre progressive, og er ikke i
folkets interesse.
2ammenfatninL, . Vi ser at Baude-gruppa gjør seg til talsmann for
an lang rekke feilaktige standpunkter og handlingdr, som strir mot
den norske ml.erørslas linje, ogsom bl.a. særpreges av følgende:
En avvisning av taktikken og uvilje mot å fremme taktiske krav og
paroler som kan gjøre det lettere å vinne massene for den revolusonære linja og utnytte motsigelser hos fienden, Dette er en
holdning som strir mot det Dinitrov, Lenin, Stalin og Formann .ao
lærer oss og'i steden nærmer seg trotskistiske synspunkter om
tak :i?.
En avvisende holdning til proletariatets forbundsfeller, som snåbor,:erskapet og småbøndene i de kapitalistiske landa, de revolusjonærs klassene utenom proletariatet i de halvkoloniale
halvføydale
proletariatets forbundsfeller i kampen mot USA-imperialismen
osv. Dette strir mot marxismen-leninisen-Tao Tsetungs tenkning,
og nærmer seg trotskismens og "Progressive Labour Party"s syn på
små:orgerskapet
kampen mot imnerialismen.
En roldSom fiendtlighet i kam -, -)en mot KFML som ikke svarer til
Forr:ann Laos lære om løsningen av motsigelser i folket. ren som i
form nærmer seg de angrepene borgerskapet og revisjoniåtene retter
mo: marxist-leninistene i Norge.
De: er opplagt at på mange viktige vendepunkter i den norske mlbevegelsens historie, hadde vi fått nederlag i stedet for seier
om vi hadde gått fra vår e(-,.;. en riktige 1inje og isteden fulgt
e..lide-gruppas ultra-"venstre-linje. Det er derfor klart at vi må
-
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avvise den, Nettpublisering
og ikke kan
tillate at .den trenger inn i den norske
ul-rørsla og skader vår kamp i fr=bida.

(Litteratur: .Lenin: "Radikalismen-- kommunismens barneSykdon."
Stalin: Utvalgte sty .. .:ker fra S -.1) RS.L I LE'fIKIT'.:U. Di itrov: Om
enhetsfrontens og.foikefrontens problemer, særl i r talen på KCMINTEBNkongressen . i 1935.
Gi: det nye demokratiet. 20.Mai-drklwrinTa.)
Baude-gruppas innblandine• i Nore.
Helt fra i sommer har Baude-gruppa forsøkt først å trekke den
norske ml-rørsla innpå sin side i kampene i Sverige, og seinere
å blande se -g inn i den norske ml-rørsla og skaffe støtte, for eitt
syn. Vi har en lang rokke eksempler på dette c) ; : kan dokumentere
det nøye. Her bare noen få tilfeller.
Før, rundt og etter bfuddet kom det store bestillinger på narek
materiell fra Sverige. Flere av brevene roste den norske nibevegelsen, samtidig som K= ble angrepet.
Rett før bruddet skulle det holdes en studentkonferanse i øteberg,
Det daværende Clartestyret i Gøteborg. sendte et brev til SUF(n1)
med en rekke spørsmål, som sluttet med at man sa at de na 'arbeidet
med å bygge opp en linje i strid med Clarteledelsens, og derfor
oppfordret oss til å holde tett. SUF(u-1) svarte at vi ikke kunne
blande Ess inn i andre bevegelsers indre forhold, o.r.r, sa.at Clarte
sikkert kunne finne framgang ved å gå inn. i drøftinger d'tter
parolen "enhet-kamp-enhet".
Rett etter bruddet tok en gruppe fra Gøteborg kontakt med SUF(n-1)
og ba om et møte i Oslo, uren å fortelle at man nettopp hadde brutt
med . K.FfL. ia SUF(m-l)s au .fiklc greie på dette, måtte AU sjølsagt
avvise en slik uredelig manøver for å få oss til å ta side.
•Etter at nyhetene om bruddet hadde spredd seg i More (bl.a. gjennom
Baudes voldso.e angrep not KFNL i svensk TV) og skapt en del •
forvirring, og da det også var tydelig at Baude-gruppa hevda at
ml-rørsla her støtta deres linje, bragte flassekanpen et kort
intervju med Nils Holmberg.
Baude-gruppa svarte på det med et brev til Klassekampen, der
artikkelen angripes og det settes fram en usann påstand om at
SUF(n-1)s sentralkomite har nektet å motta dens dokumenter. En
lokalavdelin som hadde bestilt 80 KK, sendte 50 tilbake, sammen
med et rasende brev der man' utnevnte don norske ml-rørsla til
"reviSjonister". En rask forandring på grunnla; av en liten
artikkel!
Seinere tok folk fra Baude-gruppa kontakt med et lokallag o(:nfore
søkte å få det til å angripe ii:lassekaiToen (se ranport). Seinere
har vi bl.a. fått meldinger som tyder på at Baude-gruppa forsøker
å verve enkeltpersoner i Norge for å angripe KtPUIJ og prepa:;andere
for dens linje, og bl.a. aktivt selge "KLASSKAT.iTEN".
.CFML'har ikke på noen tilsvarende måte forsøkt å
oss inn 1
kampene i Sverige, ba oss ikke om noe snesielt møte rett etter
bruddet, cn)pfordret oss ikke til å lage støtteerklæring o.l.
D Den norske ml-rørsla har heller ikke forsøkt å utnytte sine uane
kontakter i Gøteborg til å føre fram vårt syn på Baude-ruppas feil.
Daude-gruppas framtid er ikke lys. Den har mange standpunkter som
=ider not Mao Tsetungs tenkning og virkeligheten, og den må
derfor nødvendigvis
kraftige tilbakeslag. Flertallet i grupa
ønsker sikkert ikke bevisst. å stå på en ultra-"venstre"-linje. Det
er derfor mulig at de tilmed vil endre syn og gå fra sine feilaktie synspunkter. Vi norske marxist-leninister skal ikke gjøre
veien tilbake til et riktig,revolusjonært standpunkt vanskeligere
med unødie'angrep, for på den måten å gi ledelsen nskudd. til å
skerpe motsigelsen mellom ærlige medlem - cm og oss. :otsigelsen
mellom Daude-gruppa os; den revolusjonære rørsla er et svensk
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spørsmål, som våre svenske kamerater sjøl får løses
Men når denne gruppa tydelig prøver å blande seg inn i den norske
ml-rørslas indre forhold, er det vår rett og plikt å avvise dens
feilaktige, skadelige og selvmorderiske ideer. Vi vil slå det
tilbake som vi slår tilbake andre angrep på vår linje, vår enhet
og vår ledelse.
Vi oppfordrer alle kamerater til å sette seg inn. i rapporten fra
lokallaget og det andre materialet som vi legger ved her, og klart
ta stilling mot •Baude-gruppas feilaktige linje. Vi oppfordrer alle
kamerater til straks å angripe forsøk på å spre denne feilaktige
linja i Norge, mobilisere medlemmer og sympatisører met. det og gi beskjed til høyere org:mer.
Slutt opp on.marxismen-leninismenMao Tsetungs tenkning!
Enhet rundt SUF(m-l)s riktige linje!
Enhet rundt Sentralkomiteen!
Mer litteratur: KFMLs informasjonsbulletiner vil bli sendt i et eks.
til hvert lag og gruppe.
Der mer er nødvendig kan det bestilles fra Sverige fra disse
adressene

Baude-gruppas teoretiske tidsskrift KLASSKAMPEN er trykt opp med
kommentarer av KFML og kan bestilles fra:

Kan også lese Gnistan, MF og Clart6, adresser i KLASSEK=EN.

- cm besøk fra represent
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e-,,p(rt fra en lokalavdeling
Baude-gruppa.
-

en?

I mai i år blei vi via senralr organer satt i kontakt me en ka=tf2Qa
Han var medlem av Goteborgavdelingen KFML På et møte
wed kamraten diskuterte vi .de forskjellige muligetene for :Jamarbeid
oss i mellom. Vi la særlig stor vekt på arbeidet med 4 cppotte symp'd=
grupper
med utgangspunkt i at kamraten var eror , i tillegg pekte vi på at næringslivet i de to byene.utvilor seg på en . . sånn
måte at regionalt samarbBid om undersøkelser kunne være naturlig f.
eksforurensinga av
Den svenske kamraten var ike
ig
Interessert i å. diskutere dette,. men prata mye Lm.at vi skulle : ende
ti3. å lage en militant demonstrasjon iferbindelse med :aTsador
Hollands besøk i_ byen dez , Vi vurderte det da sånn at det vor lien
nytte i å bygge ut kontakten videre og har ikke Siden vært i . - entakt
med kameraten..
Fredag it. - desember satte kameraten Seg i kontakt med ess pr, •telefon
og ønska å "gore rede for meningsdivergensene i KFML, oamt sl;.affe seg
rede "L9', meningsdivergensene i Norge •=d utgangspunkt - i KlasseamPeMs
dreini n g i JÆ-sporsmålet." Vi avtalte da mote med dem. søndag 13 - desembel?. Fra vår side møtte to kameraer, hverav e?e fra styret. En
tredje kamera deltok på den siste delen av motet.
Det kom to stykker fra Sverige, De presenterte seg som medlemmer av
h,v,s. "Clart
og KFML (r)" De ga uttrykk for be:Jagelse rer at
ni-i-bevegelsen i Norge gjennom intervjuet med kamerat Nils Hell:?be -2g
i Klassekampen icr det første hadde Tatt sandpunkt :fer en av s i dene
i kampen i Sverige og for det andre
den gale sida, ,.1 -:;så for
"hcyreopportunistene."
De brukte konsekvent betegnelsene høyreeppertunrs eller KFMt; , mens
vi refererte til dem som"dere".
Med utgangspunkt i intervjuet i Klassekampen fyrte de los en salve
av eksempler på aksjoner de hadde leda eg stotta, for på den måten å
dokumentere at de hadde respekt fer daskravet,esv, De ga også uttrykk
for at de var sterkere enn hevda i Klassekampen, og at de vokste raskt
i styrke, men a KFML på alle materefersckte å sabctere spredninga av
matriell*et deres eg stilte seg - ngatiVt Til a-11 diskusjen. Få dete
tidspunktet blei vi presentert for diverse av deres publkasjoner_
Som svar på dette skjøt vi inn at vår ilighet for å diskutere og ta
standpunkt i disse konkrete sakene var ev=t liten, det eneste vi kjente til var Gnistan og Klassekampens artikkel, Vi lovte å luse mc; ellet deres, men tekte på at sjøl om det sk').1Ie -,rært feretatt -nsyrefei
i KFML er det in en grunn til
svare på.
ved :=k
ever til ven.streopOrtunisme, Vi foreslo at den vide::
:hatten mtte dreie seg
om typiske tilfeller som var lette og paralerile til .] -:ske furd.
Med utgangspunkt i dette forslaget diskuterTe vi en long rekke tilfeller,
.

Fagli r:t
Le la fram sitt syn på gruvearbeiderstreik=, at flantatalo burde ha
vært renska ut av streikeledelsen og at KFXL hadde gjert feil i å støtte politistreker. Vi kjente ikke til KFML 's oppsummering se r grave--arbeiderstrei k en, men mente allment, med utgangs:)unk± i et nr,
D.G,s
"Frolet'Jren" at streikende arbe i dere neppe er tj o nt med å få oppr -it a
alle personalia i et eksternt o:-2gån. Videre pekte vi . Då at det i enhver
sak nå tas utangspunkt i massenes tredeling, Dette betyr ±. eks. 'v' . man
skiller mellom m-lpropaganda, rodfrontprop,, antikapitalistek
alt ettersom lavere man henvender seg til. Vi brukte her eksemp -i.0
sorveisstreiken og studentkamrene i vår. Svenskene forsto
problematikken
massenes tredeling. De hevda. et nettopp her 1 -1dde
"avslørt seg grundigst "gjennom å lansere en tredje ideologi.
Rør vi gikk i= på å diskutere dette sle vi kort fast at vi iite en
streik kunne —= vellykka uten at den sosialistiske revousjenen blei
nevnt i parcleform, På dette punktet blei vi uenige,
i
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2.D:n trede id.ologi
rater) hevda at 1Jo
Svensk4 , ne ( v i hadde nå slutta å kalle c- ,.m
og
anti:-ilf,perialistisk
Gustafson hadde lanSert en anti'_apitalistisk
ideologi som var heva over klassene.
Vi gjorde raskt rede for hva vi mcnte. n anal .,yse Lå vare n_arxistiskleninistisk for å vere riktig.Ma .rxis:L,n-1 ,:ninisen er arbeid?rklassav b(vissthet.
ns ideologi Å erkjnne dette er å oppn en høy grad
Det finnes altså flere bcvissthetsniver.:oen kan akseptere analysen
så langt at monopolkapita•n er tienden,vidre at a•beiderklassenx
står mot monopolkapitalen som den sterkeste av alle krefter i folket,
at kamp er nødvendig, at et kommuni~paTi Lr nødvendig, ete .
Gr aden av bevissthetailivå;antikaPial~ruvolusjonært eller kommunistisk,bestemmes av hvor lanEt en kan følge analysen.
Det er altså ikk( snakk om en tre7je ideologi,men å ta omsyn til at
en befinner seg på forskjellige nivå til forskjellige tider.Vi eksemplifiserte dette ved å trek! ,,e inn forholdet mellom m-l-bevegelsen,
Rød Front,FSF o sv. Svenskene forsto ikke:: problematikken,men mente
dette var å ipskjE ..= den proletnro iderlogien og å gi konsesjoner til
borgerskapet.Vi pekte på at ti slik holdning ville gjøre frontarbeid
og massearbeid va;_skelig.
På dette punktet ble vi uenige.
3.Valget i Svcrik.

og forholdet til dagskrava

Svenskene tok utgangspunkt i et skriv de hadde fått fra KFNL under
valgk p mpen.3kriv , t inneholdt forslag til saker som kunne taes opp
under kommunevalget.Le mente at slik dette var fremstilt kunne det
ikke brukes ,I.sks. i on løpseddel.-1-et sa vi oss enige i,mn trodde
ikke at KFML hadde ment annet enn at diAse forslaga til paroler skulle
bearbeides vidre og settes inn i en propagandistisk sammenheng. Vi
nettopp gjen= å pEke på sammenhengen mellom de
pekte på at det
kortsiktige og langsiktige krrva at kommunistene kan vinne støtte.
Svenskene, replisertL at et krav som f.eks."bort mud momsen" er illusjonistisk fordi det ikke kan realiseres under kapitalismon.Vi mente
våre erfaringer i Norge: viser at en slik parole kan vare gunstig.
Vi summerte at om en går inn i (n valgkamp må en ta den alvorlig og
foreta konkrete analyser.l'å dette punktet ble vi uenige.
1.JJ'orhGldet tiI DIPPG
Svenskene presenterte med stolthet sin par:ile overfor DFFG:"Alle erlige anti-imperialister bør : --terrime /FNL"
mente at DFFG måtte slå fast at de st- -, på den pralet= internasjonalismens grunn.De mente aksjoner red et mer begrensa innhold
ikke tjener folket.
Med utgangspunkt i norkse erfaringer slo vi fast at det anti-imperialistiske arbeidet i så fall like godt kunne være organisert som
et undeutvalg av"0.cn kommunistiske organisasjonen.På dette punktet
bl,- vi uenige.
5.Mening. sdivergonser i .sorg.:

Svenskene hadde lagt merke til ei "høyredr e ining" - i vårt forhold
til FolkobeveglsLn.Vi gjorde rede for årseken til omvurderfulga uten
at svenskene blei overbL7;ist .
Vidro hengte de seg opp i parolen om nasjonalt sjølstende og mente
denne parolen var gal.De mente at for arbeiderklassen er det likegyldig hva slags pa.32 kapitalistene har.
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Jiu jrde Klart fJlgende:
1.2prolen er ikke den viktigste for EEC arbeidet vårt. *
2.Nsoealt sjølstce.de -te_ 4 y2 ikee det sir me for arbeiderklassen som for menopapitaleel.
3.Vi har slått fast at arbeiderklassen skal være i ledelsen av knIel
Vi konkretiserte dette ved å peke på at fiskerne ville bli ramma av
ei oppheving av fiskerigrensa og bøndene ni? , .r subsidiene bortfaller.
At dette i siste instans ville ramma arbeiderklassen gjennom økte
matvarepriser og større press på tettstedene.
Svenskene skjønte ikke eller var ikke villige til ådiskutere på dette
grunnlaget.De mente a t klasser og grupper som ville kjempe mot medlemskap i EEC måtte gjøre det på grunnlag av arbeiderklassens paroler.
_e hevda at å ta elpp krav og paroler på bakgrunn av fiskernes og
bøndenes interesser er KLASSESAMARBEID.
Vi pekte på at formann Mao har utmerkede erfaringer med den slags
samarbeid.Vi forsøkte igjen. å presisere overfor dem at vi så ei mobilisering av arbeiderklass e n som den viktigste oppgava i EEC-spørsmålet.(Jfr.dyrtidsprollematikken) Vi understreket imidlertid også at
arbeideklassen må søke å alliere seg med alle lag og grupper xi folket
i kampen mot EEC.
-uette er frontarbeid,ikke klassesamerbeid.Svenskene mente at dette
å besudle den proletære ideologien.De kom stadig tilbake til den
nasjonale parolen.Vi forsøkte å konkretisere igjen: Så lenge fiskerigrensa er nasjonal,kan vi skyte på tyske trålere.I EEC ville tyskerne
være likeberittiga med nordmennene.En av syenkene repliserte at dette
da beviste nødvendigheten av å bygge opp en folkearene'(::? )
Svenskene kritiserte oås fordi vi opphsadt oss for mye ved - :)blema
til småborgerlige lag,fordi disse likevel ville bli likvidert under
sosialismen.
På dette tidspunktet i debatten begynte avstanden mellom oss å bli
stor.Svenkkene la stadig for dagen manglende forståelse for frontarbeid.
6. demokrwtiek sentne,lisme.
Sven kone vnr nå ikke særlig oe=ntrn, min regna med at vi haeee lest
deres materiell vil :le komme på linje med dem. De uttrykte da ønske om at
vi skulle skrive kritikk i form av en resolusjon fra lokalavdelingen til
Klassekam pen med utgangs -ounkt i følgende:
1. klaeekampen har skrevet for lite om svenske
'

forhold.

2. Klassekar.u'en har bare referert den ene av sidene.
3. Klassekamnen har referert den gale sida.
Vi undersreka at vi ikke ville ta opp saka i lokalavdelinga før vi hadde
konsultert høyere organer, og at under ings en omstendigheter ville bidra
til å skate e diskusjon i Norge om dette på en slik måte at den i form
1. kunne opp fattes som støtte til B gruppa.
og innhold
2. kunne trekke kreftene vekk fra mer prioritert arbeid.
Svenskene la da fram et underlig syn på demokratisksentralismen: dem.sentr.
impliserer enighet, om ikke enighet finnes blir det tvang, og vedtaka
kan brytes.
Vi pekte på at dem.sentr. er arbeiderklassens organisasjonsform,
spontant i forbindelse med streiker, i vedtektsform ti et kom. parti.
Dem.sentr, innebærer tvang overfor mindretallet i enkelte tilfeller,
også i et kom. parti
Vi forsøkte å utvikle dette videre, men svenskene ville heller "diskutere
politikk"
7. Avlutningr
Diskusjonen ebba noe ut. Svenskene forsøkte å få oppgitt flere kontakter
i distrikta. Dette kunne vi ikke hjelpe dem med. De antyda at de muligens
kunne komme tilbake. Vi diskuterte raskt hva vi måtte gjøre. Resultat:
øyblikkelig muntlig rapnort til sentrale organer.
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Formål:
1. gi informasjon
2. Få ekstra væpning (vi har forsåvidt følt behovet for
ei grundigere klargjøring enn den som blei gitt i K.K.)
Tirsdag ble muntlig ra port avgitt til sTitrale 3:a(nerater. Styret i lokalavdelinga trar diskutert saka nøye og er godt forberedt dersom vi igjen
skulle bli oppsøkt.
Hele lokalavdelingen innformeres i et møte over nyttår. 'flette i samsvar
med dir. fra sentrale kanerater.
Med hilsen
styret i lokalavdelingc.
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BREV . TILL AU från Jan Tr.

medlem i f d gbg-styrelsen:
Gdte,i.Jorg den

KFM-L:s AU

.

9/ 1 0-70

.

.

Kamrater, det -far oss och avdelningens
ndje, att st!:, På vårt
senaste avdelningsmdte få se ooh hdra Tocent
e6h.
:sons, adjunkt
doktpr
_s politiska taskspelarknster. f:.ånga mediew.ar nar v'ittna1 om att d.e
jnte haft så ro:igt sedan.de. som
sett de rolig a brdderna Marx på film. Vi
fdrstår nu att AUmedlemmarna inte
den tore revOlutionåreh Karl
som grind
sitt handlande, utar att L i stahet fdrsdker hårma de roliga

brddern-a

M8.2?:›Z

Det ajournerade medlems iltet återi.ipptas onsdagen den 21/10 kl. 19 - .00 i Folkets Hus, B-salen.
Vi vådjar till AU, att till detta ,rf,te sånda ner de dvriga.AU-mediarna på
det att dessa keizrater skall bidraga till underhåliningen på :netet ooh :vilja den
till den.nivåsem 'de ovannåmad-a krrnt
.-;e -rrna iykd
oaes med. Det har kommit till vår
kånnedom att fdrre AU-ledamoten Isa H
»..m nu befinner sig i -Ztookholm. Vi
anser att det kunde vara sko jigt om åven. hor kunde komm tiii motet, då ryktet nått o ,s:s att hon kan•ackempanja er på fidjt.
Kamrathålsningar
Fdr det proletåra'oentrate styrelse
enl. uppdrag •

•

"AU:s dmkan for 'rna.ssornas valfard" tar sig rent naiva former."
(sid 32 i den av f d gbg-styrelsen utgivna "Ddasskampen". I nb.sta nr av informationsbulletinen tas denna upp til]. granskning)
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