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LEDER: HETS
Fra månedsskiftet oktober/november 1970
kom det i gang en voldsom pressekampanje
mot SUF(m-tl. Med VG og NÅ i spissen kjørte
avisene ut med »oppsiktsvekkende» opplysninger og oppsett. Sensasjonelle »avsløringen>
rant på løpende bånd ut av Akersgata.
Det spørsmålet en umiddelbart stiller seg, er
om det som er blitt sagt i disse artiklene er
sant eller usant. Vi mener det er lett å påvise
at det er usant. Vi tror at folk uansett politisk
oppfatning vil kunne avsløre disse løgnene når
de får dem i hendene.
Derfor har vi tatt opp dette materialet og
sørget for at det blir spredd ut til folk. Det
utvalget vi har foretatt, sku Ile være representativt for hetsen som helhet; SUF som våpentyver (se kap. om NÅ), skattesnytere (sakene
mot SOR, kap. · om VG) og betalte Kinaagenter er typiske eksempler.
Hvorfor disse harde angrepene på marxistleninistene? Innholdet i angrepene viser klart
at det først og fremst er som »oppviglere» på
arbeidsplassene ml'ere blir angrepet. Eller som
»bråkmakere» på militærmoene og som »infiltratoren> i kampen mot EEC. Dette forklarer
bedre hvorfor grupper som AUF, Unge Venstre og unge kristne blir gjort til skyteskiver.
Disse gruppene har jo nettopp inntatt progressive standpunkter i en del av disse sakene.
Hetsen er altså rettet mot streikebevegelsen,
kampen mot EEC og mot soldatenes kamp for
skikkelige kår. Den er rettet mot den antiimperialistiske bevegelsen, mot folks motstand overhodet. Den rammer generelt all
motstandskamp mot staten og monopolkapitalen, alle former for streiker, uansett om de
står på linje med SUF(m-ll eller ikke. Dette
betyr at det finnes kretser med så reaksjonære
meninger at de går til felts mot alle ideer og
standpunkter som ikke slavisk tjener monopolborgerskapets interesser.
I første omgang er det SUF(m-11 som blir
angrepet. Ved hjelp av løgnaktigheter, løse
antakelser og hentydninger blir kommunistene stemplet som kriminelle, landsforrædere,
voldsromantikere, psykopater o.l. (se intervjuet med Eitinger i kap. om VG).
I neste omgang brukes SUF(m-ll som stempel for å få ram på alle som våger å streike,
protestere, eller gå imot bedriftseiere, hver
person eller gruppe som går inn for enkelte
radikale eller progressive meninger. Uansett
om disse personene står nært eller fjernt fra
SUF, så rammes de.
Dette er slag mot hele folket dette er
fa~tne.
Hvem står bak? Hvilke krefter dirigerer
denne 11igantiske løgn-kampanjen mot det
norske folket? Creditbanken står bak det
meste, og trekker i flere tråder bak kulissene.
(Dokumentasjon seinere i heftet.) Banken
samler opplysninger fra mange hold; konservative studenter og SIPO (Sikkerhetspolitiet)
. st.1r utvilsomt som bidragsytere. Borgerpressa
har vært bankens tro medhjelper, og har delvis

kommet med egne originale bidrag til hetsen.
Men også folk som inntar enkelte progressive standpunkter har latt seg bruke.
Fellestillitsmannen ved Aker, Ragnar Kalheim, har angrepet de ville streikene i skjønn
enighet med Morgenbladet og VG. Advokat
Haugestad i »Folkebevegelsen mot EEC» har
angrepet SUF i ordelag som er helt på linje
med EEC-tilhenger Lars Platou, Høyre.
Å følge ei slik linje er selvmorderisk for
EEC-motstandere og anti-kapitalister, den er

både dum og far1ig.
Vi må stå sammen mot disse fascistiske
utspillene for å avsløre og avvise dem. Monopolborgerskapet har store ressurser, men overfor et samlet folk vil de være lite verdt. Da vil
løgnpropagandaen deres falle til jorda som
tomt frasemakeri. En rekke personer, bl.a.
NRK-medarbeiderne, trakk spontant pengene
sine ut av Creditbanken da bankens etterretningsvirksomhet ble kjent. Eksempel til etterfølgelse!
Men dette er sjølsagt ikke nok. Monopolborgerskapet sitter trygt i salen. De vil ikke
slutte å spre sin giftige propaganda før de blir
styrtet som utbytterklasse. Det er denne
utbyttinga monopolborgerskapet prøver å
opprettholde ved å angripe folkets kamp.
Derfor er det disse utbytterne vi på lengre sikt
må arbeide for å styrte.

DEN NORSKE CREDITBANK
. VIRKSOMHET 1970

Forvaltningskapital:
Publikumsinnskudd:
Sammenslutninger:

Overskudd:
Avskrivninger:
Utbytte til aksjonærer:

5742 millioner kroner.
3398 millioner kroner. 24 % øking.
Horten og Omegn Sparebank
Sandefjord Privatbank
Østfold Privatbank
72,6 millioner kroner. 27 % øking.
21,8 millioner kroner. 55,7 % økning.
15,3 millioner kroner. 9 %

Årsaken til den sterke økinga:
»Overgangen til moms, prisstigningen og statens ekspansive finanspolitikk.» (Banksjef Melander i pressekonferansen 26. januar 1971. Det var i
den samme pressekonferansen hvor banksjefen framholdt bankens soleklare rett til å holde seg og sine forbindelser informert om »bankfiendtlig
virksomhet» i samfunnet.)

Om noe foretak i dette landet , er monopolkapitalistisk 1 så er det
Creditbanken. Banken står bak en stor del av rasjonaliseringa og bedriftsnedlegginga i treforedlingsbransjen, samtidig som den suger opp stadig større
deler av bankmarlr;edet. Tallen_e fra 1970 viser klart hvem som tjener på
dyrtida, banken har i dyrtidsperioden hatt rekordartet inntektsøking.
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CHEDITBANKENS SPIONSENTRAL A/S
Høsten 1970 kom det voldsomme angrep på SUF(m-1) og »venstre-radikale» i
pressa. Hetsen startet nokså samtidig i de fleste avisene, og de samme ord og
vendingene gikk igjen. Hva var bakgrunnen for denne hetsen? Hvilke krefter sto

bak?
I studentavisa Universitas, som utgis av
Studenttinget, ble det avslørt at Den norske
Creditbank hadde utarbeidet tre notater om
SUF(m-l) og andre organisasjoner på venstresida. Disse notatene ble spredd utover til
bankens nære og fjerne forbindelser. Vi kjenner til tre notater. De to første ble skrevet i
første delen av oktober, det siste mellom 10.
og 18. november. Disse notatene var utvilsomt
de viktigste kildene til den hetsen som borgerpressa drev i høst.
Dette kan vi hevde av flere grunner.
For det første er DnC-notatet skrevet før
hetsen tok til for alvor i borgerpressa. Dette
vet vi fordi innholdet viser når de er skrevet.
VG begynte sine »SUF i søkelyset»-reportasjer
den 28. oktober. Utgangspunktet for disse
artiklene var de første notatene. NÅ tok
sakene opp 14. november. Libertasbrevet er
datert 11. november.

For det andre er det iøynefallende likheter i
oppsett og innhold i NÅ, VG, Libertasbrevet
og DnC-notatene. Det er lett å påvise dette. Vi
har tatt for oss en artikkel i NÅ, og sammenliknet den med DnC-notatene. Der fant vi
omtrent likelydende formuleringer. Dokumentasjonen av denne analysen er i kapitlet
om NÅ. Det er enkelt å påvise at det samme
gjelder for VG. Generalsekretær de Lange i
Libertas innrømmer beint fram at notatene
har vært kilden. Slik forklarer han likheten:
»Det kommer av at Creditbankens notat i tid
ligger foran mitt brev.» (Aktuell 30. januar).
Brevet fra Libertas er for det meste rein
avskrift av DnC-notatene. I tillegg har så
Trygve de Lange føyd til en del om de

»venstreradikaleS>> infiltrasjon i den norske
kirken.
Innholdet i notatene er servert i en tilsynelatende »nøktern» og »saklig» stil, som prøver å
gi inntrykk av grundige, nærmest vitenskapelige undersøkelser. Men kikker vi notatene litt
nærmere etter i sømmene, ser vi at mye av
stoffet er reint sludder. Dette sludderet hadde
sjølsagt vært lett å unngå dersom folka i
Creditbanken hadde vært litt vitenskapelige,
og litt grundige. Vi kan for eksempel lese at
Dirnitrovkomiteen 2 »er gått over til å bli en
aksjonsgruppe for eksilgrekere», Fredskontoret er SUF's »Utenriksdepartement», SUF
finansieres av ølsalget i Kroa.
Dette er reint vrøvl, men det blir også satt
fram påstander av et mer alvorlig slag, slike
som ikke alle er i stand til å kontrollere, og
som derfor ikke er like lette å avsløre som
løgnaktige.
DnC skriver for eksempel om ML-gruppene:3 »En del av studiearbeidet har bestått i
å sette opp lister over potensielle fiender og
diskutere hvorledes disse best kan nøytraliseres og uskadeliggjøres. BL a. er det kjent at
det arbeides med å få oversikt over hvem som
eier hvilke aksjer i norsk næringsliv.»
Om massemediane skriver DnC: »I sin aktivitet for å få sine folk inn i de påvirkende
organer, radio, TV og pressen, drives kontinuerlig kurs og opplæringsvirksomhet blant
SUF og FSF's4 medlemmer.» Og videre: »man
skal heller ikke se bort fra at noe av den
venstrevridning vi har hatt innen massemediaene de senere år, nettopp skyldes at de
venstreradikale har vært oppmerksomme på
mulighetene. At det nu skjer bevisst og

systematisk det enkeltindividene tidligere registrerte, er et farlig tegn.»
Om SUF's taktikk allment kan vi f.eks. lese
følgende: »Trolig sitter representanter plassert
i sentrale stillinger innenfor våre politiske
partier, organisasjoner osv.»
»SUF har detaljerte lister over tillitsmenn i
sentrale bedrifter, en mengde personalopplysninger om nøkkelpersoner i de fleste samfunnslag osv.»
Alle disse løgnaktige »opplysningene» viser
oss at det revolusjonære sikkerhetsarbeidet
har gitt resultater. DnC har rett og slett ikke
klart å få fatt i opplysninger av verdi.
Creditbanknotatene har de fleste av trekkene som karakteriserer reaksjon og fascisme.
Svartelisting av progressive, oppfordring til
næringslivet om ikke å ansette studenter,
ideer til statsmyndighetene og private om hva
som bør gjøres og hvordan det bør gjøres. Alt
dette er kjente toner fra tidligere tiders
klassekamp.
Det er all grunn til å ta denne nye reaksjonen alvorlig. Politiet slo til mot SOR, 5 etter at
avisene gang på gang hadde hevdet at
SUF(m-l) drev svindel med penger fra SOR.
Dette viser at borgerskapet kan sette makt
bak hetsen, sjøl om innholdet i den, den
påståtte svindlinga, er blitt avvist både av
overlikningsnemnda i Oslo og retten i Mo i
Rana.
Men på lang sikt kan vi le av disse håpløse
angrepene, for egentlig er de ikke annet enn
krampeaktige forsøk på å snu historiens gang.
Nedenfor har vi gjengitt DnC-notatene i
helhet. Vi oppfordrer alle til å studere disse
sakene nøye! Bare gjennom grundig kjennskap til fiendens styrke og fiendens kjennskap
til oss, er det mulig å slå angrepene tilbake.
Bare gjennom å slå angrepene tilbake vil det
bli mulig å knuse fienden!

Notat 1
NOTAT ANGÅENDE VENSTREORIENTERTE
STUDENTERS ARBEID FORA INFILTRERE
NORSK SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIV
1. Historikk
Det norske studentpolitiske klima var stort sett meget
rolig fra 1945 til midten av sekstiårene. Visse krusninger på
overflaten var det. De hadde stort sett utspring i Det Norske
Studentersamfund. Likevel brakte. de sjelden mer med seg
enn debattinnlegi i radio og presse, hvorefter det hele
stilnet av. Tidlig i sekstiårene begynte studentene i de store
landene på kontinentet og i USA å røre på seg. De deltok i
og tok tildels initiativet til store demonstrasjoner og
aksjoner. Dei var også flere steder tilløp til bruk av
maktmidler fra studentenes side. Først i 1967 /68 begynte
visse studentgrupper å ta i bruk lignende maktmidler her,
men i en helt annet moderat form enn det vi hadde sett i
noen andre land. Fremdeles er vi i Norge blitt forskånet fra

bruk av vold fra studentenes side. Til gjengjeld har vi sett at
de i større og større grad ved hjelp av ulovlige, ikke
voldelige midler . har skapt problemer
samfunnsmaskineriet.
Det er vanskelig å påvise noen spesiell grunn til at denne
uroen er oppstått. Den har sitt internasjonale preg der
opposisjonen mot det etablerte samfunnssystem spiller en
stor rolle. Hvorfor denne opposisjonen arter seg som den
gjør, har det vært gitt mange forskjellige forklaringer på.
Uroen må sees på som en reaksjon mot de verdinormer som
har vært lagt til grunn i den vestlige verden etter den
2. verdenskrig. Stigende levestandard og økt opplysning har
gjort sitt. Man har ønsket å forkaste krigens moral, ideene
som ligger bak den moderne imperialisme og profittmaksimering man mener behersker det private næringsliv.
Likeså vil man forkaste mange av de tidligere moralbegreper. Denne avstandtagen fra ismer og dogmer har vært
klar nok, men samtidig som man har forkastet disse har
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man ikke klart å sette opp andre ideologier i stedet. Både
denne mangel på idealer og et bevisst arbeid fra venstreradikale elementer for å fylle det vakuum som har oppstått,
har bidratt til å skape meget av den usikkerhet som preger
den oppvoksende slekt.
Det er liten grunn til å tro at vi vil få noen større
studenturo i Norge . Først og fremst er ikke studentenes

Birger Kristiansen heter mannen som står
bak arbeidet . med notatene. Han er for tida
redaktør av DnC's interne informasjonsskriv.
En trykksak av økonomisk, »ikke politislo>
karakter med betegnelsen »DnC-poengen;.
Ifølge Dagbladet har han hatt hjelp av en
konservativ »studentleder», Kristen Ringvold,
som nå er ansatt i DnC's informasjonsavdeling. I vernepliktstida var Ringvold i
Forsvarets etterretningstjeneste.

økonomiske og sosiale situasjon så dårlig at det foreligger
noen reell grunn til bruk av voldelige midler eller andre
beslektede virkemidler. Faktum er vel at studentene i Norge
idag har det betydelig bedre enn noen gang før også
sammenlignet med levestandarden forøvrig i landet. Dernest
er vårt samfunn lite og landet uengasjert i internasjonale
konflikter som andre steder har gitt voldsomme utslag. Det
spiller også en stor rolle at vi ved våre universiteter og
høyskoler har gjennomført en stor grad av medbestemmelsesrett for studentene. Vi står i en så unik stilling at
representanter fra de fleste land i den vestlige verden har
vært her for å studere hvordan dette virker i praksis. Trolig
ligger vi 20-30 år foran universitetene i andre land hva
angår studentenes medbestemmelsesrett. Denne medbestemmelsesrett har vært kanalisert slik at det faktisk idag
er studentvalgte representanter som har den avgjørende
innflytelse i alt velferdsarbeid ved universitetene. Det
samme gjelder i store deler av undervisningsopplegget, men
her gjelder endel unntak. En opposisjon ville således måtte
rettes mot studentenes egne representanter som ofte sitter
med mange hundre og i visse tilfeller med flere tusen
studentstemmer i ryggen.
· 2. Situasjonen idag.

Til tross for at vi hittil har hatt det relativt fredelig,
arbeider den radikale studentminoritet meget effektivt på
mange områder. Den er idag betydelig sterkere enn for to,
tre år siden og meget tyder på at den fortsatt er i framgang.
Det totale antall studenter i Norge idag er ca. 30 000. Av
disse studerer ca. 17 000 ved Universitetet i Oslo, ca. 5000
ved Universitetet i Bergen, ca. 4500 ved Norges Tekniske
Høyskole og Norges Lærerhøyskole i Trondheim, mens
resten fordeler seg på Norges Landbrukshøyskole, Universitetet i Tromsø og utenlandsstudentene. Den politiske
aktivitet er i det vesentlige konsentrert om Oslo. En viss uro
har det vært i Bergen, der representantene for Faglig
Studentfront en tid hadde flertallet i Studenttinget, men
Oslo har likevel en fullstendig dominerende stilling. Det
som her nevnes vil først og fremst ha relevans for
forholdene i Oslo.
Det har nylig vært offentliggjort en undersøkelse om
studentenes stemmegivning ved siste stortingsvalg. Den viser
at en overveldende del, ca. 3/4, stemte borgerlig. På
landsbasis er sikkert resultatene riktige, men det må nok
antas at studentene i Oslo er betydelig mer radikale enn
gjennomsnittet for landet. Dertil kommer at de politisk

interesserte studenter er mer radikale enn hovedtyngden av
velgermassen innen de partier de har stemt på. Store
grupper av studenter som ved siste valg stemte på Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet sympatiserer sterkt med
SUF og de venstreradikale. Grovt regnet kan man inndele
Oslostudentene politisk sett i tre hovedgrupper: De venstreradikale og deres sympatisører, de indifferente og de
konservative med støtte fra kristelig 1\5,>ld. Styrkefordelingen, hvis de store urnevalg skal legges til grunn, er
ca. 45-50% på de konservative mens ·resten fordeler seg
omtrent likt på de andre gruppene. Dette gir imidlertid ikke
et helt riktig bilde fordi SUF og deres haleheng Faglig
Studentfront (FSF) driver et langt mer. aktivt og effektivt
arbeid enn sine kolleger.
Til tross for at de venstreradikale synes å være i fremgang
ved Universitetet i Oslo, er det ikke den åpne del av deres
virksomhet søkelyset bør rettes på. D-er. teknikk og taktikk de
har brukt ved universitetet i »den militante kamp» er ikke
så farlig fordi den er åpen og virkemidlene kjent. Det som
gir betydelig større problemer, og som bør gjøres mest
mulig kjent, er hvordan det arbeides effektivt og systematisk med sikte på å sabotere, infiltrere og ødelegge mest
mulig av det bestående samfunn og næringsliv utenfor
cmiversitetene. Metodene forsøker man å hemmeligholde
fordi arbeidet derved blir mer effektivt. SUF og FSF ser hele
sin virksomhet ved universitetene som et ledd i en større
nasjonal og global sammenheng. Det er ofte nødvendig
dersom man vil forstå handlingene å kjenne til den
motiveringen som ligger til grunn.
3. Nærmere om SUF (Sosialistisk Ungdomsforbund) og FSF
(Faglig Studentfront).
SUF er et uekte barn av SF. Gruppen ble satt eller satte
seg selv utenfor fordi den var for radikal for moderpartiet.
Den vesentligste aktivitet innen SUF har tidligere foregått
innen Det norske Studentersamfund. Efter hvert som dette
organ har spilt seg mer og mer ut som en opinionsskapende
faktor (akademisk barnehave) og bevegelsen er blitt sterkere,
har de søkt å etablere seg innenfor andre områder. Bl. a. har
man gjennom SUF stiftet FSF. I begynnelsen forsøkte man
å gi denne organisasjonen skinn av å være en tverrpolitisk
fagorganisasjon, men det har likevel aldri vært noen tvil om_
hvem som sitter med makten. FSF er stiftet nettopp med
det for øye å trekke til seg sympatisører fra de andre
politiske gruppene som ellers ikke vil være med i SUF. FSF
har etablert seg som en slags selvbestaltet LO ved Universitetet og driver en utstrakt virksomhet på en rekke
områder. Det regnes idag med at SUF har anslagsvis 4-500
medlemmer ved Universitetet i Oslo. FSF antas å ha noen
flere, men de fleste er medlemmer begge steder. Ved valg er
imidlertid gruppen langt sterkere. Hittil har de klart å
komme opp i 1 200 til 1 400 stemmer ved valg, men jo
større valgdeltagelsen er jo mindre relativ andel av stemmene har det vist seg at de får. Det har derfor vært et
kjernepunkt for dem å avholde valg på en slik måte at
færrest mulig får adgang til å stem;ne. Hittil har det bare
delvis lykkes dem å gjennomføre en slik taktikk ved
Universitetet i Oslo. I Bergen har de hatt mer hell med seg i
så måte.
4. SUF og FSF's arbeidsmetoder og organisasjon.
Det er god grunn til å følge SUF og FSFs aktivitet. Den
vverste ledelse består av uhyre dyktige, dynamiske, kunnskapsrike, intelligente og sjarmerende mennesker. Blant
tillitsmenn og sympatisører kan nevnes Tore Linne Eriksen,
Steinar Stjernø, Siri Ustvedt, Bjørgulf Froyn, Svein Viggo
Knutsen, Viktor Stein, Odd Odinsen, Trond Øgrim, Sigurd
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Allern, Sigurd Grønmo , Truls Sevje, Helga Forfang, Kurt
Wolfgram og Aanund Hylland. Organisasjonen er hierarkisk
bygget opp. Styret sitter med nærmest uinnskrenket maktover medlemmene og disponerer deres arbeidskraft efter
skjønn. Alle medlemmer må godtas av styret før de er lovlig
opptatt. De må også forplikte seg til en minsteaktivitet ved
å følge nødvendige kurs og seminarer i aktuelle emner. FSF
har videre forgreninger og har etablert basisgrupper på alle
fakulteter og de fleste institutter. For deres vedkommende
har det ført til en viss utvanning av forpliktelsene, men
kravet om sentral godkjennelse gjelder også de lokale
grupper. Et typisk trekk ved organisasjonene er at de
langsiktige politiske mål aldri mistes av syne. Nesten ethvert
tjenlig middel kan tas i bruk bare det kan gi resultat. Den
gamle jesuitterregel om at »hensikten helliger middelet»
sitter i høysetet. En betydelig del av medlemmenes inntekter betales inn til et fond som skal dekke fellesutgifter som
bøter, aviser, løpesedler osv. Møteplikten gjør at de fleste
medlemmer er meget godt informert og kan settes inn på
korteste varsel i »krisesituasjoner». Forunderlig nok ser det
ut til at organisasjonen disponerer betydelige kapitalmidler.
Det har hittil ikke lykkes å finne ut hvor disse midler
kommer fra. Selv om noe bevilges gjennom Studentersamfundet og meget betales av medlemmene dekker ikke dette
de årlige utgifter som kan anslås til 200-300 000 kroner i
året som et minimum. Det riktige beløp vil sannsynligvis
ligge betydelig høyere.

A. Universitetene.
Ved universitetene er målsetningen todelt. For det første
ønsker de å lede all undervisning og forskning inn i et spor
der samfunnskritikken utgjør hovedelementet. Det hevdes
at universitetet er en del av samfunnet og at det gjennom
sin særstilling bør reformere samfunnet innenfra. Reformere innenfra betyr da at man vil ta universitetet i bruk for
å rive ned det bestående samfunn og erstatte det med et
marxistisk progressivt. Ansettelser bør skje på politisk
grunnlag der kun de »progressive» kan komme i betraktning.
I sin prinsipielle tenkning ser det ut til at de venstreradikale
har fått tilslutning. En rekke av Arbeiderpartiets fremste
talsmenn innen forsknings- og kulturpolitikk har grepet
ideen å la universitetene og skolene bli en faktor i partiets
politiske virksomhet. Selvsagt tar man samtidig avstand fra
de venstreradikales politiske ideer. Alle de borgerlige partier
har motsatt seg en binding mellom undervisningsstedene og
partiene.
Et annet aspekt ved universitetspolitikken er den velferdspolitiske side. Det er her de største politiske slag er blitt
utkjempet. Som kjent har vi en lov om Studentsamskipnader i Norge som gir studentene selv den avgjørende
innflydelse i de bestemmende organer. Det betyr bl.a. at
blant de fem styremedlemmer i Studentsamskipnaden i
Oslo velges tre av Studenttinget i Oslo. Hvilken omfattende
virksomhet Studentsamskipnaden er blitt, er ukjent for de
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Fremgangsmåten ved igangsettelse av aksjoner og tiltak
følger nesten alltid samme mønster. Man tar opp et forhold
som det objektivt er grunn til å beklage seg over. Ved hjelp
av agitasjon for forbedringer på dette punkt utvides
kritikken efter hvert til å omfatte en kritikk av hele vårt
økonomiske og politiske system. Fordi det i begynnelsen
ofte lykkes å få med seg en massiv oppslutning, lar mange
seg bruke også senere selv om de ikke egentlig støtter den
politiske målsetningen. Først når det er for sent oppdager
mange at de er blitt misbrukt.

5. Arbeidsfelt.
SUF og FSFs arbeid foregår hovedsaklig innenfor tre
forskjellige sektorer av samfundslivet: Ved Universitetet
med tilknyttete organer, innen massemediene (Radio/TV,
presse) og innenfor det vanlige samfunns og næringsliv. Det
er vanskelig å sondre mellom de forsl<jellige gruppene fordi
»kampen» hele tiden foregår på bred front ved hjelp av alle
tilgjengelige virkemidler.

fleste. Gjennom den betydelige forretnings- og velferdsvirksomheten som drives, disponeres store kapitalmidler. For
omsetningen 1971 , beregnet til ca. 120 mill. kroner, kreves
ca. 700 personer for å ivareta de forskjellige funksjoner. I
tillegg kommer at Studentsamskipnadens styre også er
ansvarlig for utbygging og drift av studentboliger i Osloområdet. Byggeprogrammet de kommende I O år dreier seg om
flere hundre millioner kroner. Til sammenligning disponerer
Det norske Studentersamfund ca. 300 000 kroner årlig.
Gjennom flere år har de venstreradikale forsøkt å få
innvalgt representanter for seg i Studentersamskipnadens
styre. Hittil har de ikke lykkes og har bl. a. derfor forsøkt å
lamme virksomheten økonomisk ved å sette i gang forskjellige aksjoner (husleiestreik, kantinestreik) . Dette har imidlertid også" falt i fisk. Hvordan de vil legge opp taktikken i
fremtiden er usikkert, men under alle omstendigheter sier
det seg selv at det vil bli uhyre problematisk dersom de
skulle få en avgjørende innflytelse innen de studentvalgte
organer.
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B. Massemediene.
I sin aktivitet ·for å få sine folk inn i de påvirkende
organer, radio, TV og pressen, drives kontinuerlig kurs og
opplæringsvirksomhet blant SUF og FSF's medlemmer. De
mest lovende kandidater blir tatt ut efter en grundig
vurdering, derefter briefet og kjørt gjennom en skoleringsprosess. Den består i å arbeide innenfor den lokale presse og
organisasjonene. Hittil har ikke resultatene vært så vellykkete av flere grunner. Den vesentligste er at trosfellene ofte
vakler i troen når de er ferdige med studiene. Interessen for
å skaffe seg selv et utkomme og en levestandard fortrenger
nødvendige »offere» for saken. Dernest er man hlnen
massemediene fullt klar over meget av det som skjer. Ved
ansettelse legges det vekt på å få en viss politisk balanse.
Dessuten blir det stadig flere på høyresiden i studentpolitikken som engasjerer seg på liknende måte. Faglig og politisk
blir de ofte foretrukket. Til tross for dette skal man på
ingen måte undervurdere den aktivitet som drives på
venstresiden. Som nevnt er det dyktige og målbevisste
mennesker som står bak. Man skal heller ikke se bort fra at
noe av den venstrevridning vi har hatt innen massemediene
de senere år nettopp skyldes at de venstreradikale har vært
oppmerksomme på mulighetene. At det nu skjer bevisst og
systematisk det enkeltindividene tidligere registrerte er et
farlig tegn.
C. Det øvrige samfunns- og næringsliv.
Det er en kjent sak at de venstreradikale studenter
engasjerer seg sterkt i samfunnsdebatten. I debattene rundt
EEC-problematikken og de store utenrikspolitiske spørsmål
eksponerer de seg f. eks. meget dyktig og klokt. Det som
imidlertid er av større betydning, og som samtidig er meget
farligere, er den måten de opptrer for å bekjempe næringslivet. Jeg sikter ikke her til det som kommer frem av angrep
i den offentlige debatt, men den skjulte undergravningsvirksomhet som drives. Jeg har tidligere pekt på den hierarkiske
oppbygningen av organisasjonen og den langsiktige planlegging som preger tenkesettet til våre radikale venner. I sitt
undergravnings- og infiltrasjonsarbeid har SUF og FSF god
støtte innen SF og Norges kommunistiske parti. Begynnelsen til SUF og FSF's engasjement på dette felt synes å gå
tilbake til den konferansen som NKP's faglige utvalg
avholdt 2. og 3. november 1968 i Oslo. Konferansen hadde
70-80 deltagere. Blant disse var observatører fra SUF og
FSF. Konferansen var et ledd i NKP's bestrebelser på å
samle misfornøyde elementer innen norsk fagbevegelse til
en tverrpolitisk opposisjon mot den sosialdemokratiske
ledelse. En rekke krav fra »fagopposisjonen» ble vedtatt på ·
konferansen. Kravene ble inndelt i seks punkter. Det som i
denne sammenheng er av interesse er punkt nummer seks
som har følgende ordlyd: »Fagbevegelsen forberedes på alle
trinn til anvendelse av nødvendige kampformer og undervises i erfaringene av de moderne former for streikekamp i
andre land.»
Det er en helt klar og påviselig sammenheng mellom den
aktivitet som drives på universitetene og det som i den
senere tid har skjedd i norsk arbeidsliv. Ville streiker har
grepet om seg og andre slags aksjoner har også gitt
problemer. Særlig har den kjemiske industri vært rammet.
Formann i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund har de
siste måneder nesten konstant vært på reise for å ordne opp
i forskjellige forhold. Grunnlaget for aksjonene har som ved
universitetene vanligvis vært en »berettiget» misnøye over
lønns- og arbeidsforhold innenfor en begrenset sektor.
Senere er konflikten blitt utvidet med generell kritikk av

næringslivet, LO, reruenngen osv. Til tross for forsøk på
forsøk på å hemmeligholde hvordan det opereres, får man
efter hvert et klarere mønster av ele venstreradikales
arbeidsmetoder. Den sterke sentralisering gjør det lett å
fjernstyre det som skjer. De bedrifter der de har kontakter,
eller der det kjennes til at arbeidsforholdene er dårlige,
plukkes ut. Til disse bedrifter sendes spesialutdannede
ferieavløsere, korttidsansatte, vikarer osv. Det legges vekt på
at de arbeider på egen hånd, de vanlige arbeidsfolk nærer en
betydelig uvilje mot studenter, SUF og FSF. Den organisasjonsmessige »backing» skjer således helt i det skjulte. Den
er normalt også ukjent for andre enn dem som har den
direkte kontakt. Så snart han/hun er ansatt har representanten som oppgave å finne fram til de saker som er best egnet
for agitasjon. De mest tjenlige virkemidler regnes å være
streik, sit-down og go-slow-aksjoner. At arbeidet har båret
frukter viser aksjonene på steder som ~)auda, Jernverket i
Mo i Rana, Oslo Sporveier, Norgas og Odda Smelteverk. 1
alle disse aksjonene har representanter for SUF og/eller FSF
vært med i bildet. I Oslo Sporveier f. eks. lykkes det for en
medisinsk student i egenskap av ferieavløser å bli valgt til
formann i Oslo Sporveisbetjenings Forening. Det store
gjennombrudd fikk initiativtage:rne til slike aksjoner gjenrn., :n Kiruna-konflikten og den enestående dekning den fikk
i radio og TV.
SUF og FSF's aktiviteter er på mange måter farligere enn
NKP og SF's. Såvel NKP som SF motsetter seg bruk av vold
og aksepterer i hvert fall langt på vei demokratiske
virkemidler. SUF derimot anser vold og alle tenkelige
metoder som adekvate virkemidler i en kamp for å skape
kaos. Selv om de idag holdes i bakgrunnen har de utvilsomt
fått øket oppslutning om sine ideer innen stadig større
grupper. Gjennom sin bakgrunn og intelligens har de også
klart å formulere sine synspunkter i popularisert form som
gir god grobunn for agitasjon. I konflikter har de også hatt
fordelen av å ha en homogen og sterk organisasjon i ryggen.
Enhver misnøye mener de venstreradikale vil være til fordel
for deres sak. Jo større konflikten blir mellom arbeidsgiver
og arbeidstager desto bedre vekstvilkår for deres ideologi.
FSF og SUF's arbeid er foreløpig i sin spede begynnelse
hva angår aktiviteten som er rettet mot næringslivet.
Erfaringene fra universitetene og innen de bedrifter det har
oppstått konflikter viser imidlertid at det de ·gjør bør tas
alvorlig. Hverken LO eller bedriftslederne er ukjent med at
det drives en agitasjon på arbeidsplassene som er inspirert
fra universitetshold. Det som derimot ikke er kjent er med
hvilken styrke, dyktighet og effektivitet de venstreradikale
arbeider. Deres _arbeidsmetoder er nettopp tilpasset det
system de lever i og som de vil bekjempe.
Så snart som mulig bør man finne frem til mottiltak.
Først og fremst bør det gjøres kjent for flest mulig hvordan
SUF og FSF arbeider og hva de ønsker å oppnå. Dernest
bør man prøve å fjerne misnøyen ved å finne årsaken til
den. Der det er arbeidsplasser hvor forholdene er så dårlige
at det gir god grobunn for agitasjon, bør bedriftene selv ta
initiativ til forbedringer. Det kan bli dyrere å la være å
foreta seg noe enn å få aksjoner av den karakter vi har hatt.
Tilslutt må det vises tilbakeholdenhet blant arbeidsgiverne
ved ansettelse av studenter hvis bakgrunn man ikke kjenner.
En fordel vil det også være om man direkte og indirekte
støtter de institusjoner og organer som prøver å bekjempe
SUF og FSF. Det foregår en hård kamp på universitetene
der resultatet er høyst usikkert. Hvis de venstreradikale
skulle vinne vil det i fremtiden få en meget større betydning
enn det de fleste idag tror. Ringvirkningene vil spre seg til
hele samfunns- og næringslivet i år framover og gi mange
ubehagelige bivirkninger.

6

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Notat 2
De venstreorienterte gruppers planlegging
og gjennomføring av tiltak med sikte på
å hindre møtets utvikling.

forbindelse med tidligere notat om venstreorienterte
studenters forsøk p å å infiltrere norsk samfunns- og
næringsliv, kan det være av interesse å konkret vurdere
nærmere de aksjoner som ble satt i gang for å lamme
ovennevnte arrangement . Utviklingen hos oss er ennu ikke
kommet så langt at vi i første omgang behøver å frykte
tilsvarende aksjoner. Likevel må Københavnaksjonene sees
på som en åpning av aktiviteter rettet mot de private
kredittinstitusjoner i den vestlige verden. Det kjennes også
til at man på radikalt hold for tiden vurderer hvilke
aksjoner som skal settes i gang mot de norske kredittinstitusjoner der selvsagt vår bank er meget utsatt. Hvor langt man
vil gå i retning av virkemidler som er nevnt under er
vanskelig å si, men all den stund man positivt kjenner til at
flere av de fremste representanter for norske venstreorienterte organisasjoner var tilstede under aksjonene i København, bør utviklingen følges nøye . Jeg tør ellers be om at de
generelle kommentarer som er gitt i tidligere notat blir
regnet med som bakgrunnsmateriale for nedenstående. Det
som der er sagt vil således ikke bli gjentatt .
Demonstrantenes organisasjon og forberedelse .
Allerede for ca. et år siden startet forberedelsene med
sikte på å lamme Verdensbankmøtet. Den danske venstrefløy hadde i lengre tid søkt efter et prosjekt som kunne
samle kreftene i en felles aksjon. Venstrefløyen i Danmark
omfatter som kjent et konglomerat av organisasjoner og
grupper med diverse indre stridigheter. For denne »gode»
saks skyld begravet man imidlertid stridsøksen i sitt angrep
på den felles fiende. Den venstreflø y som her er henvist til
omfatter bl. a. grupper som maoister, venstresosialister,
anti-Vietnam-grupper, trotskister osv. Til tross for intense
forberedelser så lang tid i fo rveien, ble det først i juni
m åned dannet et arbeidsutvalg med tilsammen 30 medlemmer. I arbeidsutvalget var det representanter fra følgende
organisasjoner :
1. Venstresosialistene.
2. Studentenes Vietnam-aksjon.
3. Palestina-komiteen .
4. SUF Sosialistisk Ungdoms Forum .
5. Danmark-Koreaforeningen.
6. Maoistiske grupper.
7. DDV (De danske Vietnamkomiteer) .
8. BPP (Black Panter's Party - danske avdeling) .
9. Den fjerde INTE RNATIONALES danske seksjon.
Representantene for hver gruppe skulle fritt kunne
fremme forslag til aksjoner. I tillegg til ovennevnte arbeidsutvalg ble det nedsatt en egen demonstrasjonsledelse på i alt
fem medlemmel'. Den var sammensatt av 2 trotskister, 2 fra
DDV og l fra SUF. Under selve urolighetene ble det
opprettet et hemmelig hovedkvarter for demonstrasjonsledelsen i sentrum. Dette var studenterrådets lokaler i
Krystalgaten 14- 16. Det var i det hele tatt et gjennomgående trekk i de danske uroligheter at studentene spilte en
stor rolle . Det virkelige hovedkvarter ble likevel ikke
ovennevnte sted, men Rådhusstredet 13, nærmere kjent
som »Huset». Dette er en eiendom som tilhører København
kommune som er leiet ut til Kulturministeriet. Ministeriet
har igjen det til rådighet for forskjellige slags ungdomsaktiviteter.

I løpet av sommeren ble det gjort grundige forberedelser.
Foruten at man sendte ut spioner for å finne ut nærmere
om arrangementsopplegget ble det avholdt en lang rekke
planleggingsmøter. Forberedelsene ble efter hvert delt i to .
I.Etablering av en opplysningskampanje om og mot
Verdensbanken.
2.Militante aksjoner mot møtet.
I . Opplysningskampanjen.
Dette arbeidet ble vesentlig utført av DDV og Venstresosialistene. Det ble gjennom utenlandske kontakter samlet
inn en mengde opplysninger om Verdensbankens forskjellige virksomheter, særlig da i U-landene.
Dette dannet utgangspunktet for en strøm av propaganda
mot Verdensbanken. Som kjent har aktivistene som i Norge
en betydelig trykkerikapasitet hvor man gjennom oppdrag
fra andre lands makter klarer å frambringe store overskudd.
Plakater, løpesedler og spesialtrykk av mange slag fløt i en
stadig strøm fra aktivistene i den eneste hensikt å så uvilje
og hat mot Verdensbanken og storfinansens »spill» bak
kulissene. DDV's blad »Vietnam Solidaritet» kom bl.a. ut i
et opplag på over l 0 000 eksemplarer i et særtrykk som
kun omhandlet Verdensbanken og dens virksomhet. Dette
særtrykket kostet kr. 0,80 i fremstillingspris, men ble solgt
for kr. 2,- pr. stk. Hele opplaget ble trolig solgt. P_å denne
måten ble det skaffet ganske betydelige bidrag til finansieringen av aksjonene. Økonomisk støtte til planleggerne og
til gjennomføringen av de ulike aksjoner ble også gitt av
bl. a. »PLUM-fondet», DSF (Danske Studenters Fellesråd),
Studentrådet , fra »Giro 1616» og fra privat hold.
Et ledd i propagandaen mot Verdensbanken var forsøket
på å få kjente utenlandske økonomer til å delta i en såkalt»Kritisk Kongress». Den skulle være et motstykke til
Verdensbankmøtet og bli avviklet i »Sølvkorsannekset»
søndag den 20/9, onsdag 23/9 og torsdag den 24/9.
Aktivistene lyktes ikke fullt ut med dette tiltak. Det viste
seg nemlig vanskelig å overtale de utenlandske økonomer til
å delta i denne kongressen . Den kjente belgiske trotskisten
Ernest Mandel ga således avbud . Man kan si at den »Kritiske
Kongress» stort sett ble en fiasko.
De siste dagene før Verdensbankmøtet ble det utfoldet en
intens aktivitet med bruk av kraftige propagandafremstøt
bl. a. gjennom pressen og andre offentlige media. Det ble
likeledes foretatt et stort antall ulovlige malingsaksjoner og
plakatoppklistringer.
Målet for opplysningskampanjen var å gi den danske
befolkning et ufordelaktig inntrykk av Verdensbanken - at
denne var et amerikansk ledet, kapitalistisk/imperialistisk
instrument for å utsuge og utnytte de underutviklede land .
Kampanjen var samtidig et forsøk på å skape en følelsesmessig basis for en bred oppslutning fra befolkningens side i
de demonstrasjoner og aksjoner av forskjellige slag som
parallelt ble planlagt iverksatt under selve møtet. På denne
måten ville man prøve å legitimere de militante aksjoner
mot Verdensbankmøtet. Det brede lag av den danske
befolkning viste seg stort sett lite interessert i Verdensbankens funksjoner. Det må derfor antas at kampanjen
stort sett forfeilet sitt mål.
2. Militante aksjoner.

De militante aksjoner ble først og fremst planlagt med
sikte på en total ødeleggelse av møtet . Videre siktemål var å
få en massiv konfrontasjon med politiet eller ordensmakten,
et ønske som uten tvil er diktert av et behov for »hevn» for
en rekke nederlag de samme grupper har hatt ved demonstrasjoner de senere år. Ønsket om en slik konfrontasjon har
sikkert også et rent politisk siktemål - nemlig ønsket om å
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få »bevis» for tidligere gjentatte påstander fra venstreekstremistiske kretser om at politiet og militæret er »monopolkapitalismens forsvarere og maktorganen>. Av dette følger
automatisk at de er arbeiderklassens fiender.
Aktivistene gikk straks igang med å skaffe et større antall
erfarne, utenlandske venstreaktivister til København dette for å stå best mulig rustet i kampen måt politiet. De
utenlandske deltagere var forutsatt å ha større erfaring både
med hensyn til strategi og ved aktiv bistand under gatekampene.
To av Arbeidsutvalgets medlemmer ble sendt utenlands
for å verve aktivister. Det foreligger bevis for besøk i
Frankrike og Belgia, men man antar at også andre land har
vært besøkt. Man har ikke noen oversikt over hvor mange
utenlandske aktivister som besøkte København i det aktuelle tidsrom. Interessenfor slik aktiv deltagelse syntes ikke
å være særlig stor, men de danske utsendingene fikk sikkert
med seg gode råd og verdifull rettledning og impulser for
videre planlegging. Det ble under møtet observert deltakere
fra bl. a. Frankrike, Tyskland, Holland, Sverige, Østerrike
og Sveits. Man antar at det fra Sverige skjønnsmessig deltok
omtrent 200 deltagere. Fra de andre landene tilsammen
ca. 100. Flere utenlandske deltagere ble arrestert, men
senere sluppet fri. Ingen nordmenn var blant de arresterte
og det ble heller ikke registrert norske biler i nærheten av
kampsonene. Fra sikre kilder i Norge fremgår det imidlertid
at flere av SUF's toppfolk var tilstede under aksjonene. De
ble også meget godt orientert om hvordan aksjonene ble
organisert.
Planleggingen av de militante aksjoner omfattet en rekke
former for hærverk, brannstiftelser m. v. Bl. a. var planene
om å sette fyr på »Bellasenteret» sterkt fremme. Dette fordi
man derved håpet å kunne legge alvorlige hindringer i veien
for arrangørene. »Bellasenteret» var stedet der møtene skulle
avholdes. Dersom ildpåsettelse ikke nyttet, planla demonstrantene og aktivistene en indre forstyrrelse av møtet.
Bl. a. vurderte man spørsmålet om bruk av røkbomber/stinkbomber, ødeleggelse av sprinkleranlegget osv. Aktivistene planla videre ruteknusing mot amerikanske firmaer
og virksomheter, hærverk mot hoteller hvor de delegerte
skulle bo, anfall mot de delegerte ved egg-kasting, tomater,
maling osv., hindre transport av de delegerte gjennom byen
ved hjelp av såkalt »partisansøm» og andre »tjenlige» midler.
For å stå best mulig rustet i kampen mot politiet, laget
aktivistene »Molotov Cocktails» i store mengder. De produserte også store stokker og kjepper, herav et antall
profesjonelt fabrikerte staver av hård plastikk med lærrem.
Dette viste seg å være et ytterst farlig våpen. Det ble
beslaglagt en mengde slike staver under opptøyene. Våpenarsenalet omfattet også tunge jernbolter, muttere og annet
kasteskyts. En spesiell gruppe, trolig eksilgrekere, laget
bl. a. et tidligere ukjent kasteskyts av poteter isatt barberblader, et uhyre farlig våpen.
Aksjonsledelsen anmeldte i alt seks demonstrasjoner til
politiet, og det ble i denne forbindelse gitt klar beskjed til
politiet fra arrangørene at hensikten var å avholde fredelige
demonstrasjoner. På denne måten tok ledelsen på forhånd
offisielt avstand fra de opptøyer som de selv aktet å
iverksette med planlegging månedsvis i forveien.
Som et ledd i planene om å ødelegge møtet, forsøkte man
å få plassert så mange som mulig av sine egne folk i den
store mengde funksjonærer og medhjelpere kongressarrangørene måtte ansette for å få gjennomført opplegget. Det
siktes til tolker, guider, sjåfører, kontorister osv. Disse
planene mislyktes helt og møtet ble avviklet uten forstyrrelser fra aktivistene. De spredte tilløp man hadde ble meget
raskt nøytralisert.

Strategien omfattet planer om fullstendig å lamme all
ferdsel i gatene rundt kongresstedet. Man ville hindre
deltagerne i å nå frem til kongressen, splitte politistyrkene
man regnet med ville beskytte møtestedet og involvere disse
i gatekampene lenger unna slik at politisperren til slutt ble
så tynn rundt møtelokalet at de spesielt uttatte spesialgruppene ville klare å komme så langt frem at de kunne
trenge inn i møtelokalet eventuelt sette det i brann. Ved å
dele ut løpesedler på de større arbeidsplasser, håpet .
aktivistene på at arbeiderne ville komme dem til hjelp under
de voldsomme kamper med politiet som de ville få i stand.
Det revolusjonære siktepunkt ble her tydelig avslørt.
På grunn av det store politoppbud rundt møtestedet
forandret aktivistene sine planer om å få i stand en
konfrontasjon der. I stedet ble kvarteret rundt Rådhusplassen utsett som åsted for selve »hovedslaget» med politiet
på kongressens åpningsdag den 21. september.
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Aktivistenes strategi omfattet også dannelsen av et
»ordensvern» på i alt 7 grupper under hver sin leder. Hver
gruppe besto av 30 personer, samtlige utstyrt med hjelmer
og stokker. Offisielt skulle dette ordensvernet beskytte
demonstrantene i de anmeldte, lovlige demonstrasjonsmarsjer. Reelt hadde disse en langt viktigere oppgave. Efter
at de lovlige demonstrasjoner var erklært avsluttet, var dette
signalet til disse grupper om å starte sin egentlige oppgave nemlig å splitte og forvirre politiet og hindre de delegertes
avreise fra kongress-senteret. Planene om å lamme all
trafikk til og fra »Bellasenteret» ble imidlertid kullkastet
gjennom en enkel forandring av programmet rent tidsmessig. Dette resulterte i at på det tidspunkt den lovlige
demonstrasjon ble erklært for avsluttet og urolighetene for
alvor skulle starte, hadde allerede samtlige delegerte forlatt
stedet uten hindring av noen art.
Planene fra aktivistenes side om å iverksette de største
urolighetene på åpningsdagen for Verdensbankmøtet den
21. september, ble på grunn av politiets . disposisjoner,
forandret. I stedet ble tirsdag den 22/9 valgt som den dagen
det endelige og avgjørende slag mot ordensmakten skulle
utkjempes. Kongens Nytorv ble det stedet man valgte for
aksjonen. Med alle de tilstøtende gater ville dette gi
ypperlige muligheter for å spre og forvirre politiet. Dette
stedet var særdeles godt egnet sett fra aktivistenes side - og
det var også her politiet fikk de største vanskelighetene med
å opprettholde ro og orden.
Od skjedde imidlertid også adskillig også på åpningsdagen
den 2 l /9. Efter avslutningen av den »lovlige» demonstrasjon
utenfor »Bellasentereb, dro en gruppe på ca. 600 demon-
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stranter i samlet marsj gjennom byen til Rådhusplassen og
sperret herunder all trafikk i de gatene der marsjen gikk.
Efter p.vert sluttet andre seg til, og ved ankomsten til
Rådhusplassen var det samlet ca. 2 500 mennesker, hvorav
mange var bevæpnet med slagvåpen, staver og lignende.
Endel hadde hjelmer. Under marsjen forbi »American
Express» ble samtlige vindusruter knust av demonstrantene.
Dette resulterte i en omfattende bølge av hærverk og
fremstøt mot restauranten NIMB hvot det kl. 20.00 var
tillyst middag for de delegerte. Mens hovedmassen av
demonstrantene konsentrerte seg om NIMB, brøt en mindre
gruppe aktivister ut og gikk til angrep på en lang rekke
kontorer og bedrifter i de tilstøtende kvartaler. Listen over
de steder hvor det ble begått hærverk omfatter bl. a.
Arbeidernes Landsbank, Privatbanken, Handelsbanken,
IBM, Hotel Imperial, Shell-huset, Hotel Royal, Pan American og Air France. Ruteknusingen beløp seg til betydelige
beløp, hos IBM alene for ca. 25 000 kroner. Det foreligger
ikke opplysninger om den totale sum skadene kom opp i.
Det kan dreie seg om flere hundre tusen kroner fordi også
ødelagte kjøretøyer, branner osv. må tas i betraktning.
Den 22/9 startet urolighetene straks efter at et anmeldt
og »lovlig» såkalt »gateteater» var avviklet på Krinsen.
Aktivister i et antall på ca. I 000 startet med å rope
ukvemsord til politiet som sto oppmarsjert for å beskytte
de delegertes ankomst til kveldens forestilling på det Kgl.
Teater. I løpet av kort tid startet direkte angrep på politiet
som ble »beskutt» med sten, muttere, jernstumper, påtenning av bensinbomber og andre former for voldelig angrep.
Urolighetene øket raskt i omfang og intensitet og det ble
bl. a. kastet »partisansøm» på gatene for å punktere de
delegertes biler. Politiet klarte likevel stort sett å holde
stillingen. Selv om en del teatergjester ble forulempet,
skjedde ingen alvorlig overlast mot disse. Da politiet efter
en stund besluttet seg for å rydde Kongens Nytorv, ble
aktivistene drevet inn i de tilstøtende gater. Her fikk man så
en ny omgang med ruteknusing fra aktivistene, som også
startet med å bygge barrikader flere steder. Da flere av
gate-barrikadene efter hvert ble tent på bidro de i betydelig
grad til å hindre politiets arbeid. To av politiets motorsykler
ble også »erobret» og satt fyr på. Flere andre sivile
kjøretøyer ble skadet. I en periode foregikk det utallige
kamper mellom politiet og aktivistene i hele området
mellom Kng. Nytorv og Rådhusplassen. De opprinnelige
ca. I 00 aktivister var efter hvert blitt forsterket med store
ungdomsgrupper, som tiltrukket av begivenhetene,
strømmet til og deltok i opptøyene. I kvartalene i dette
indre byområde hersket det til tider rent revolusjonære

l

Notat 3
I tilknytning til tidligere notater kan det være behov for å
få en samlet og systematisk oversikt over de ytterliggående
venstreorienterte organisasjoners virksomhet i Norge. Med
utgangspunkt i Sosialistisk Folkeparti og videre mot venstre, vil man finne et variert spektrum av grupper og
organisasjoner av forskjellig karakter. Et felles mål har de
alle, nemlig å undergrave og rive ned det bestående samfunn
og erstatte det med et tenkt sosialistisk utopia. Særlig vil
dette notat prøve å analysere SUF og denne organisasjons
arbeidsmetoder, frontorgansisajoner og økonomi. På noen
punkter e~ det umulig å trenge helt til bunns fordi SUF
omgir hele sitt arbeide med dypeste taushet med strenge

tilstander. Politiet mistet flere ganger kontroll over situasjonen, men klarte likevel å beskytte de delegerte da disse
efter forestillingen forlot teateret. Endel personer ble
imidlertid skadet og trafikken var flere ganger i lengre tid
fullstendig lammet.
Aktivistene hadde etablert egen radioforbindelse mellom _
sitt hovedkvarter og lederne som opererte ute på gatene.Politiets radiosamband ble »tappet» slik at aktivistene til
enhver tid holdt seg orientert om -forflytninger m. v. fra
politiets side. Dette vanskeliggjorde i høy grad politiets
motstøt og operasjoner forøvrig.
De danske politimyndigheter foretok 21 /9 på grunn av
forskjellige omstendigheter en rassia i hovedkvarteret til
maoistorganisasjonen KUF i Svaneveien 18. Her ble det
beslaglagt bensinbomber og forskjellige slags kasteskyts som
klart indikerte at organisasjonen var sterkt engasjert i
urolighetene.
En del arrestasjoner ble foretatt. De arresterte vil få sine
saker behandlet av domstolene. Tilsammen ble ca. 120
personer arrestert, hvorav ganske mange var av utenlandsk
nasjonalitet. Det er særlig verdt å merke seg at DKP og
DKU (Det danske Kommunistparti og Dansk Kommunistisk
Ungdom) helhjertet støttet opp om demonstrasjonene og
sikkert nok i en viss utstrekning deltok i selve urolighetene.
Av taktiske grunner unnlot de imidlertid å delta i selve
forberedelsene. Begrunnelsen på dette hold til ikke å
engasjere seg offentlig synes å være frykten for at en
ukontrollert utvikling av opptøyene kunne føre til en bred
fordømmelse - både fra majoriteten av den danske befolkning og også fra mer ansvarlige innen venstrefløyen. Denne
frykt viste seg å være vel begrunnet.
Det har vært antydet bl. a. i pressen at det her dreiet seg
om mer eller mindre organiserte pøbelstreker. Dette er ikke
hele sannheten. Maoister, anarkister og andre ytterliggående
grupper drev delvis sitt eget spill, men i realiteten ble
forarbeidet grundig planlagt og forberedt av det tidligere
nevnte arbeidsutvalg på 30 personer. Disse regnet ganske
riktig med at så snart de planlagte voldsaksjoner var startet,
ville dette utvikle seg i ukontrollerbare former av en stor
mengde ikke politiske engasjerte ungdommer som alltid
følger enhver demonstrasjon i håp om å være med å slåss
mot politiet og få utløsning for sin ødeleggelseslyst.
Som en oppsummering kan man si at aktivistene ble
forhindret fra å nå sitt mål. Verdensbankmøtet ble uroet
men ikke helt ødelagt. Likeledes ble opptøyene som helhe~
fordømt av en samlet folkeopinion i Danmark og i store
deler av verden forøvrig.

reaksjoner overfor de medlemmer som slipper opplysninger
ut. Det vedlagte materiale skulle imidlertid være korrekt så
langt det rekker. Dette notat må ses på som en fortsettelse
av de tidligere.
S.F. (Sosialistisk Folkeparti).
Stiftet: 15. april 1961.
Hovedkontor: St. Olavsgt. 27,Oslol.
Formann: Torolv Solheim. (Har erklært at han vil trekke
S!!g, men såvidt vites er ennå ingen ny valgt).
Nøyaktig medlemstall er ikke kjent, men på partiets
landsmøte i 1967 ble medlemstallet oppgitt til ca. 3000.
Det er grunn til å tro at det idag ligger betydelig lavere,
sannsynligvis på 1800 til 2000.
Publikasjoner: Orientering.
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SFU. (Sosialistisk Folkepartis Ungdomsforbund).
Stiftet: 15. november 1969.
Politisk formann: Arne Nygårdsmoen.
Organisatorisk formann: Olav Olsen.
Organisasjonen påstår selv å ha cå. 500 medlemmer fra 35
lokallag. Det er imidlertid tvilsomt om disse tallene er
riktige. Hittil har SFU ført en relativt anonym tilværelse
sammenlignet med flere av de andre organisasjoner på
venstresiden. SFU er SF's nye ungdomsorganisasjon etter
splittelsen med SUF og står.helt på SF's politiske linje.
Publikasjoner: Foreløpig ingen.
NKP. (Norges Kommunistiske Parti).

Stiftet høsten 1923 og har siden den gang skallet av en
mengde grupper.
Hovedkontor: Grønlandsleiret 39, Oslo 1.
Formann: Reidar T. Larsen.
Nøyaktig medlemstall er ikke kjent, men antas å ligge
mellom 2 og 3000. Partiet har helt fram til den siste tid
vært plaget av en del indre stridigheter som har forhindret
et effektivt organisasjonsarbeide. NKP er den opposisjonsgruppe som står sterkest på arbeidsplassene blant de
»menige» medlemmer. Mer ytterliggående elementer har
imidlertid i det siste lykkes å fordrive noen av disse
tillitsmenn og erstattet dem med egne folk. Såvel NKP som
SF har fått bedret sin økonomi betraktelig etter vedtak om
statsstøtte til norske partier der støtten skal gis etter
stemmetall ved siste stortingsvalg.
Publikasjoner: Friheten som kommer ut en gang hver uke.
Redaksjonen har samme adresse som partiet.
KU. (Kommunistisk Ungdom).
.Stiftet høsten 1967 som NKP's ungdomsorganisasjon.
Kontor: Grønlandsleiret 39, Oslo 1.
Formann: Georg Ovesen.
Medlemstall ikke kjent, men antas å være 5 til 700. NKP's
tidligere ungdomsorganisasjon er gått ut etter bruddet på
landsmøtet i 1967. Like etter ble KU startet. KU har
overtatt de fleste medlemmer som tidligere tilhørte NKU.
Utgir avisen »Kommunistisk Ungdom».
Marxistisk Forum.
Ved årsskiftet 66/67 tilspisset striden innen NKP seg først
og fremst i forbindelse med Sino/Sovjet konflikten. Dette
førte til at et mindretall på i alt 11 medlemmer med
redaktør Jørgen Vogt i spissen gikk ut av NKP's sentralstyre. Flertallet under ledelse av formannen Reidar T.
Larsen, ville spille meglerens rolle, mens mindretallet sto på
Sovjets side og ville ta et oppgjør med KKP (Kinas
Kommunistiske Parti). Denne gruppen utgjorde ca. 30-40
tildels framtredende NKP-tillitsmenn som senere har holdt
sammen og deltatt aktivt i den politiske debatt på venstrefløyen utenfor NKP. Visse tegn kan tyde på at det for tiden
foregår en tilnærming mellom gruppene.
Marxist/Leninistisk front i NKP.
I mars 1969 utkom første nummer av tidsskriftet Røde
Fane utgitt av en fraksjon fra Østkanten, Lambertseter og
Manglerud lag av NKP og Kristiansand KUL. Fraksjonen vil
i vitale spørsmål samarbeide med SUF og kaller seg »M-L
Front i NKP». I juli 1970 ble 27 medlemmer av Østkanten
lag NKP i realiteten ekskludert av NKP på grunn av denne
virksomhet. Sentralstyremedlem i NKP, Ester Bergerud, har
stått fram som lederen av denne m-1 fraksjonen. Hun er
disponent for firmaet Oslo Bok og Papirhandel, Schweigaards gt. 56, Oslo 1. Publikasjonen Røde Fanes adresse er

postboks 2963 Kampen, Oslo 5.
Gruppens medlemstall er ikke kjent.
MAG . (Marxistiske Arbeidsgrupper)
Opprettet i pinsen 1969 på et møte i Oslo av tidligere SF
medlemmer som meldte seg ut etter splittelsen SF/SUF.
MAG har sitt utspring i det såkalte »samordningsråd» som
ble opprettet av utbryterne etter splittelsen. Hovedmannen
bak opprettelsen av MAG er Kjell Bygstad. Hovedmålsettingen bak MAG er å danne et revolusjonært parti i
Norge på andre premisser enn SUF. Organisasjonen tar
avstand fra SUF's Mao-dominans og sier seg politisk
uavhengig. MAG har opprettet et sentralt arbeidsutvalg på 5
medlemmer.
Kontoradresse : Niels Juelsgt. 39, Oslo I.
Sekretær og kontaktmann : Oddvar Grøder.
Antall medlemmer eller grupper er ukjent, men det drives
en betydelig aktivitet. Overtok i høst SF's lokalavis »Vår
Mening» på Sunndalsøra. Under navnet »Argument» er
denne lokalavis for tiden MAG's eneste publikasjon.
SUF(m-1)
(Sosialistisk Ungdomsforbund - marxist-leninister).
Organisasjonen er den største og farligste av alle gruppene
på venstresiden og danner med sine undergrupper en sterk
organisatorisk og økonomisk front på ytterste venstre fløy .
SUF's sentralledelse er i det vesentlige sammensatt av
studenter og intellektuelle, men oppbyggingen av organisasjonen gir en stor slagkraft langt utover disse grupper.
Nærmere detaljer om aktiviteten rettet mot næringslivet,
LO, organisasjonen osv. blir her ikke berørt. SUF ble
opprinnelig stiftet høsten 1963 som SF's ungdomsorganisasjon. Siden splittelsen i februar 1969 har SUF
opptrådt som en uavhengig leninistisk/marxistisk/maoistisk
organisasjon. SUF's fremste mål er dannelsen av et revolusjonært klassekampparti med forankring i Mao Tsetungs
tenkning. Man bør spesielt feste seg ved den formulering av
formålsparagrafen med utdypninger som ble vedtatt på
SUF's 6. landsmøte. Den lyder som følger : »SUF(m-1) er det
norske ·proletariatets kommunistiske ungdomsforbund, som
arbeider for å styrte monopolkapitalens diktatur gjennom
en proletarisk sosialistisk revolusjon, og opprette og ·konsolidere sosialismen under proletariatets diktatur med det
kommunistiske samfunn som endelige mål. Dette er i
samsvar med de virkelige interessene til arbeiderklassen og
de brede lag av folket. SUF(m-1) har marxismen-leninismenMao Tsetungs tenkning som sitt teoretiske grunnlag og
rettesnor. Mao Tsetungs tenkning er marxismen-leninismen
i den epoke da imperialismen går mot sitt totale sammenbrudd og sosialismen går fram mot verdensomspennende
seier.SUF(m-1) tar del i arbeidet for opprettinga av et
revolusjonært kommunistisk parti grunna på marxismenleninismen-Mao Tsetungs tenkning i Norge. Uten sitt
revolusjonære parti som er av marxist-leniµistisk type, uten
sin militante fortropp sammensatt av arbeiderklassens mest
framskredne elementer, kan ikke arbeiderklassen i Norge
styrte monopol.kapitalens diktatur og opprette sitt eget.
SUF(m-1) vil når dette partiet er oppretta, underordne seg
det og stille seg under dets ledelse.» Blant de etterfølgende
utdypninger bør man særlig merke seg følgende: »Monopolkapitalens diktatur kan bare styrtes ved at arbeiderklassen
alliert med alle progressive lag av folket bryter borgerskapets undertrykkingsapparat i stykker, knuser det borgerlige statsapparatet gjennom ei revolusjonær omveltning, og
er forberedt på å bruke vold for å oppnå dette. . . .
SUF(m-1) avviser den parlamentariske vegen til sosialismen.
Dette betyr ikke at SUF(m-1) alltid i prinsippet tar avstand
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fra alt parlamentarisk arbeid. Arbeid av dette slag kan være
verdifullt dersom det nyttes til å avsløre Stortinget som et
redskap i undertrykkinga av folket og propagere nødvendigheten av en sosialistisk revolusjon.»
_
En gjennomgåelse av SUF's statutter viser en veldig
bredde over aktiviteten som på mange områder er ledet via
Kina og Albania der SUF-ledere med jevne mellomrom blir
mottatt som høyt ærede gjester. Nylig kom en delegasjon
på 16 framtredende suffere tilbake fra Kina. De 16 var
følgende: Siri Ustvedt, Pål Steigan, Lars Bøckmann, Ester
Bergerud, Hildegunn og Carl-Erik Schultz, Kirsten Rytter,
Knut Lande, Leif Solberg, Morten Kolstad, Gudbrand
Nøkleby, Sverre Richard Knutsen, Sveinar Bjørn Bones,
Bjørg Njaa; Vidar Eng og Jan Ytredal. Hovedkontoret til
SUF ligger i FyFstikkalleen 19, Oslo 5, der også organisa-sjonens trykkeri a/s Duplotrykk holder til. Formann er Pål
Steigan og sentralledelsen består av 9 medlemmer. Medlemstallet antas å være ca. 3000, men dersom sympatisører og
rekrutter skal tas med, ligger det opp mot 5000. Da en
betydelig del av medlemmene er tilknyttet andre organisasjoner, er den politiske slagkraft vesentlig større enn det
medlemstallet isolert sett gir uttrykk for. Av faste publikasjoner som utgis av SUF bør nevnes :
A. Klassekampen, utgis en gang pr. måned.
B. Røde Garde, 3-4 ganger pr. år.
C. Bolsjevik, SUF's interne og hemmelige medlemsblad.
Videre utgis med jevne mellomrom av SUF og undergrupper
kampskrifter, løpesedler osv. I det hele tatt må a/s_
Duplotrykk ha en ganske betydelig kapasitet for i det hele
tatt å overkomme noe mer enn det som utgis av SUF med
haleheng. Sosialistiske arbeids- og studiegrupper har vært
stiftet i mengdevis i tiden etter splittelsen i februar 1967 av
tidligere SF-medlemmer. Disse gruppene står helt på SUF's
grunnsyn og har intim forbindelse med SUF og SOR
(Sosialistisk Opplysningsråd). SUF dirigerer hele virksomheten og samordner og leder alt arbeid. Studie- og skoleringsvirksomhet har foreløpig vært gruppenes hovedoppgave. Fra høsten 1969 har de som arbeider utadvendt
blitt pålagt salg av KLASSEKAMPEN. Endel av studiearbeidet har bestått i å sette opp lister over potensielle
fiender og diskutere hvorledes disse best skal nøytraliseres
og uskadeliggjøres. Bl. a. er det kjent at det arbeides med å
få oversikter over hvem som eier hvilke aksjer i norsk
næringsliv. Virksomheten er planmessig bygget opp som
celler i et fremtidig klassekampparti. I Oslo og Akershus er
det dannet en koordingeringskomite for disse grupper under
ledelse av Torstein Haldorsen, Observatoriegt. 16, Oslo 1.
Antall medlemmer eller grupper er ikke kjent. Gruppene
har ikke egne publikasjoner, men bruker KLASSEKAMPEN
og RØDE FANE som talerør.
Grupper og organisasjoner tilknyttet SUF(m-1) eller der
SUF har en utslagsgivende innflytelse.
1. Faglig Studentfront. Organisasjonen arbeider først og
fremst på universitetene i Osl,o , Bergen, Trondheim og
Tromsø, men hovedledelsen har tilholdssted, og aktiviteten
foregår for det meste i Oslo. I den senere tid har FSF spredt
sin virksomhet også til andre elevgrupper og er bl. a. i full
sving med å etablere basisgrupper ved yrkesskoler, lærerskoler og sykepleierskoler. Særlig blant sykepleierne har de
åpenbart hatt god vind i seilene. Der skal man være spesielt
oppmerksom i fremtiden. FSF opererer som et slags
selvbestaltet LO ved universitetene. Ifølge internt medlemsblad var det siste semester 396 medlemmer ved Universitetet i Oslo, men det antas at tallet ligger noe høyere. FSF
har i oppgave å lamme og infiltrere virksomheten innenfor
tre hovedsektorer: Ved institutter, i råd og fagutvalg, m.a.o.

innen universiteter, innenfor studentsamskipnaden~ og
innenfor andre elevgrupper. Særlig i Oslo har det lykkes å
skape store problemer. Taktikken er nu i ferd med å
forandre seg. Tidligere valgte FSF å stå utenfor for å
kritisere. Nu ønsker de å arbeide innenfor systemet for å
prøve å ødelegge det den veien. I første omgang er målet å ·
oppnå en konfrontasjon mellom de etablerte organer og
studentene. (Jfr. det som skjer i forsvaret).
Det må forventes at man i forbindelse med varslete
prisøkninger ved spisestedene og for boligene i Oslo får en
betydelig uro i tiden framover. Kritikken vil først og fremst
rette seg mot Studentsamskipnadens styre som sitter med
ansvaret. Reaksjonene vil trolig komme i forbindelse med
Studenttingets budsjettmøte den 9. desember. En antydning om hvor komplisert situasjonen er får man når det
kjennes til at tre av seks medlemmer i Studenttingets
Arbeidsutvalg er medlemmer av FSF, til tross for at
flertallet i Studenttinget er overveiende moderat og konservativt. Blant de tre er formannen, sekretæren og den som
har ansvaret for det økonomiske saksområde. Sistnevnte og
formannen har nylig undertegnet et opprop til støtte for Rød Front styret i Det Norske Studentersamfund. Det .
interne regnskap for FSF i perioden 19/11-69 til 1/9-70
viser utgifter på til sammen ca. 33 000 kroner. Mesteparten
av pengene er gått til trykning, stensiler og bevilgninger til
Norgas-arbeiderne. Formann i FSF heter Eirik Rossen. Siste
semesters formann var Helga Forfang, nuværende formannskandidat for Rød Front i Det Norske Studentersamfund.
2. Palestinakomiteen.
Komiteen ble opprettet så sent som 29. september i år.
Formann er Finn Sjue, kjent som mangeårig studenttillitsmann med bakgrunn fra Det Samfunnsvitenskapelige
Fakultetet. Gruppens adresse er postboks 1 07, Blindern,
Oslo 3. Minimumsprogrammet som ble vedtatt på det
konstituerende møte er følgende:
l .Full støtte til det palestinske folkets nasjonale frigjøringskamp på deres egne premisser.
2.Full støtte til opprettelsen av et demokratisk Palestina
hvor jøder, kristne og muhammedanere har samme
rettigheter og plikter.
3.Bekjemp USA-imperialismen og den sionistiske staten
Israel.
4.Bekjemp alle stormaktsløsninger som vil garantere den
sionistiske staten Israels eksistens og knuse det palestinske
folkets frigjøringskamp.
Gruppen vil spre avisen »Fritt Palestina» og annet »opplysningsmateriale». Efter hvert som organisasjonen får
styrke og slagkraft, vil den drive frem ulike støtteaksjoner.
Oppslutningen er allerede påstått å være meget god.
3. Solidaritetskomiteen for Vietnam.
Komiteen ble stiftet i forbindelse med den økende offentlige kritikk mot det amerikanske engasjement i Vietnam.
Siden stiftelsen har det vært flere utskiftninger i komiteen,
og det er i dag helt utvilsomt at arbeidet domineres av SUF.
Komiteen støttes også økonomisk av Rød Front styret i Det
norske Studentersamfund, for_ 1970 er det gitt - ca.
29 000 kr. i støtte. Tidligere i høst kom det til et skisma
mellom Solidaritetskomiteen og Vietnambevegels_en i
Norge. Som kjent har sistnevnte bevegelse sitt utspring først
og fremst innen Arbeiderpartiet, LO og deler av Venstre. I
forbindelse med en protestdemonstrasjon oppstod det
uenighet om bl. a. plakatenes teksting og dette førte til
brudd. Senere- har Solidaritetskomiteen mer og mer grepet
initiativet og står nu i folks bevissthet som den fremste
opponent.
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4. Kampanjen Norge ut av Nato.
Organisasjonen var opprinnelig av nasjonal karakter, men er
efter hvert blitt begrenset til å omfatte grupper innen Oslo
og Akershus. Aktivitetsnivået har vært nedadgående efter
hvert som andre emner har fanget større interesse. I ledelsen
sitter flere SUF tilhengere og mange av de eldre tillitsmenn
som opprinnelig startet kampanjen har nu meldt seg ut efter
at SUF(m-1) overtok. Gruppen arbeider for norsk utmeldelse av NATO. Finansene synes å være ganske gode.
Bl. a. er det i løpet av 1970 gitt over kr. 20 000 i bidrag fra
Det norske Studentersamfund. Publikasjon er »Fritt Norge»
som utgis med uregelmessige mellomrom.
5. Fredskontoret i Oslo.
Som kjent er det etablert fredskontorer også andre steder,
men det er i Oslo det meste av aktiviteten foregår. Såvidt
vites er fremdeles Lars Andreas Larsen, nuværende ungdomsmedarbeider i radio og tidligere en av de aktive i
forbindelse med oppførelsen av »Et spill om pugg» og det nu
oppførte »Toller» på Nationalteatret, leder for kontoret.
Fredskontoret er regnet for å være SUF's utenriksdepartement og organisasjonen har lagt stor vekt på å
fremstille kontoret som politisk nøytralt og fritt bl. a. for å
oppnå offentlige støtteordninger. Det utvises en betydelig
aktivitet gjennom kontoret, men det har ikke lykkes å få
tak i nærmere opplysninger om tillitsmenn,økonomi, formålsparagraf osv. Det er imidlertid kjent at fredskontoret
har et stort internasjonalt kontaktnett som formidler tanker
og impulser om forskjellige slags tiltak med sikte på
aksjoner i Norge.

6. Dimitrovkomiteen.
Komiteen er stiftet for å utbre skrifter av den bulgarske
forfatter Dimitrov i Norge. Den har sitt utspring fra grupper
i Det Norske Studentersamfund og har fått 10 000 kroner i
støtte fo r 1970. Dimitrovs hovedemne er tanker om
enhetsfronten. I den senere tid er det tegn som tyder på at
komiteen er gått over til å bli en aksjonsgruppe for
eksilgrekere i Norge.

7. Komiteen mot EEC og Dyrtid.
Komiteen har kun vært i arbeid en kort tid. Allerede i
lengre tid har det vært studiegrupper i arbeid som har hatt
som formål å finne frem til de beste aksjonsformer mot
norsk medlemskap i EEC. Resultatet er blitt at nevnte
komite har knyttet sammen protesten mot EEC og prisstigningen. SUF har lagt stor vekt på dette nye tiltak og det
må forventes en sterk konsentrasjon og bruk av store
ressurser her i tiden fremover . Sentraliserte påbud er sendt
ut til SUF-medlemmer og sympatisører over hele landet.
2. desember er det en aksjonsdag, men allerede 10. november var komiteen engasjert for å protestere mot det nye
statsbudsjettet idet dette skulle være »et typisk EEC
budsjett hvis hensikt er å tilpasse vår levestandard til det
som er vanlig i EEC». I agitasjonen hevder komiteen at det
er grupper av fagorganiserte som har tatt initiativet til
aksjonen. Det er riktig at fagorganiserte fra Norsk Kjemisk
Industriarbeiderforbund, Norsk Tjenestemannslag, Jern og
Metall, Kommuneforbundet og Norsk Grafisk Forbund
offisielt har tatt initiativet. Det er likevel helt utvilsomt at
det er SUF's sentralledelse som står bak opplegget. Allerede
på stiftelsesmøtet den 29. september skinte dette tydelig
gjennom. Det var her SUF representanter fra Sporveien -og
Norgas som var de ledende. Offisielt er følgende paroler
grunnlaget for komiteen:
l. Avbryt forhandlingene i Brussel.
2. Stopp alle angrep på fagorganisasjonens handlefrihet, på
de demokratiske rettigheter og den nasjonale suverenitet.
3. Slutt på dyrtidsutviklingen. Full prisstopp på dagligvarer
og husleier.
4. Momsen øyeblikkelig vekk fra dagligvarer, strøm og
brensel.
5. Ned med rentesatsene.
Kjell Hovden ser foreløpig ut til å ha eksponert seg som
leder av komiteen.
8. Oslo Filmklubb.
Klubben er nu et rent underbruk av SUF(m-1). Kommentarer utover dette skulle være unødvendig, men det er verdt
å merke seg klubbens utvikling fra det ideelle formål til den
nuværende aktivitet.
9. Faglige utvalg og streikestøtteutvalg.
Faglige utvalg og streikestøtteutvalg er opprettet innen flere
sektorer i samfunnslivet. Ved universitetene, ved bedrifter
gjennom Det norske Studentersamfund, osv. Utvalgene
driver en konsentrert virksomhet om bestemte emner,
f. eks. planlegging av aksjoner, innsamling av midler, kritikk
av pensa o.l. Når tiltakene er gjennomført oppløses utvalget
og det stiftes nye. Dette gir en god mobilitet og effektiv
bruk av »eksperter» i forskjellige emner.. Det er neppe
tvil .om at meget av det som er satt igang av aksjoner o.l.
rundt omkring stammer fra de såkalte faglige utvalg som
igjen alltid har en nær tilknytning til SUF's sentralledelse.
l 0. Rød Front i Det norske Studentersamfund.
Denne gruppen er den mest kjente, og den som ofte står
som eksponent utad for deler av den aktivitet som skjer
innad. Gjennom møter, debatter og andre tiltak som
r\.'fereres i pressen søker fronten å spre sine tanker og ideer.
Opprinnelig var det i Studentersamfundet SUF startet sin
virksomhet, m~n dette forum er nu ikke lenger så viktig for
den totale organisasjon.
Både som opinionskapende faktor og som organ av betydning har Studentersamfundet utspilt meget av sin rolle. På
den annen side gir inntektene gjennom ølsalget i Studenter-
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l

laoa store beløp som for det meste brukes i SUF's arbeid.
De fleste studenter som· går i Kroa vet neppe at de gjennom
sin øldrikking finansierer meget av den SUF-aktivitet som er
rundt omkring i samfunnet. De mange bedrifter som gir
annonser i semesterprogrammet er heller ikke alltid oppmerksom på at de i virkeligheten finansierer en politisk.
aktivitet hvis fremste mål primært er å bekjempe dem selv. I
slaivende stund kjennes ikke utfallet av det kommende valg
i Studentersamfundet, men uansett hva som skjer må det
regnes med at de venstreradikale nu i en årrekke vil
beholde initiativet. Spredte konservative seire vil ikke
forhindre vedtak, resolusjoner og bevilgninger i motsatt
retning. I .tilknytning til Rød Fronts aktivitet i Studenter~
samfundet, har man også fått peslektede tiltak andre steder.
Kort bør nevnes den såkalte Rød Skolefront, SUF's arbeide
innen skoleverket, og det kunsnteriske engasjement
inspirert fra SUF's kulturutvalg. Nationaltheatret har vært
det sted der mesteparten av teateraktiviteten har vært
konsentrert.

11 . Sosialistisk Opplysningsråd.
Rådet har intim kontakt med SUF og er det organ som står
for den offisielle ledelse av kurser; studiesirkler m.v.
Tidligere ble Sosialistisk Opplysningsråd støttet med betydelige statsmidler i sin virksomhet, men da visse misbruk
ble oppdaget ble den offentlieg støtte inntil videre stoppet.
Dette har bl. a. resultert i at virksomheten for tiden
nærmest er lammet. For å dekke gapet mellom de stadig
økende utgifter og reduserte inntekter, har SOR disponert
sine ansattes skattetrekk og folketrygd. Dette har resultert i
at det er blitt foretatt utpanting i løsøre for ca. kr. 300 000
på vegne av 13 kommuner, der imidlertid Oslo alene har
laav for innpå 270 000 laoner. Tinglysing av utpantingen
skjedde den 28 . september. Forøvrig gir utpantingsbeløpets
størrelse en god indikasjon på den store bredde SOR har
hatt i sin virksomhet.

12. Duplo Trykk.
Duplo Trykk er SUF's trykkeri og hevdes å motta bestillinger fra utenforstående på vanlig forretningsmessig -basis.
Trykkeriet har en ganske omfattende kapasitet, og har
mottatt ganske mange oppdrag utenfor den interne produksjon av materiale. Bl.a. trykker den kinesiske ambassaie
sine slaifter i trykkeriet. Nøyaktig regnskapstall for trykkeriet er ikke mulig å få tak i, men det later til å være en
ganske lulaativ virksomhet.
SUF's finansieringskilder .
Som tidligere nevnt disponerer SUF(m-l) betydelige kapitalmidler.
Tidligere
har
vært
antydet
rrurumum
2-300 000 kroner årlig. Uten å gå for meget i detalj er det
sannsynlige tall langt høyere. Et grovt anslag · over årlige
inntektskilder vil bli som følger:

I. Bevilgninger gjennom Det Norske Studentersamfund
2. Organisasjonens andel av lånene fra
Statens Lånekasse for Studerende Ungdom og innbetalt medlemskontingent og
private bidrag fra medlemmene
3. Overskudd og finansiering via Duplo
Trykk
4. Innsamlet ved ulike aksjoner
5. Offentlig og halvoffentlig støtte
6. Annonseinntekter i publikasjoner
7. Reisestøtte via andre lands ambassader

ca. 250 000,-

ca. 250 000,ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

50
75
25
50
50

000,000,000,000,000,-

Tallet er grovt skissert og kan vanskelig nøyaktig verifiseres.
En del opplysninger finner man imidlertid ved å gjennomgå
alle publikasjoner og mer eller mindre åpent stoff samt
frontorganisasjonenes virksomhet og finansiering. I tillegg
til de disponible beløp kommer selvsagt all den gratis
arbeidsinnsats som medlemmene utfører. Som kjent med~
fører medlemskap i SUF forpliktelser hva angår arbeidsinnsats i og utenfor organisasjonen. I vanlig organisasjonsmessig målestokk gir en slik gratisinnsats enorme fordeler.
Konlusjon.
SUF's innflytelse er ikke alene begrenset til de grupper og
organisasjoner der de sitter med flertall eller har en
bestemmende innflytelse. Hele organisasjonsoppbyggingen
er basert på at medlemmene gjør en innsats innenfor andre
organisasjoner. Trolig sitter representanter plassert i sentrale
stillinger innenfor våre politiske partier, organisasjoner osv.
Likeså må det regnes med at det er en mengde medlemmer
og sympatisører som er engasjert rundt på arbeidsplassene
og på andre steder der det er muligheter for å skape uro. En
systematisk ·og omfattende innsamling av opplysninger har
vært gjennomført gjennom lengre tid for å finne svake
punkter i det etablerte samfunnsmaskineri. Bl. a. har SUF
detaljerte lister over alle tillitsmenn i sentrale bedrifter, en
mengde personaliaopplysninger om nøkkelpersoner i de
fleste samfunnslag osv.
Situasjonen må ses på med alvor. Det er nødvendig at det
settes i verk tiltak overfor de grupper som søker å ød_elegge
vårt samfunns- og næringsliv. I denne sammenheng er det av
avgjørende betydning at eventuelle motstøt skjer på en rolig
og veloverveid måte. Vi må ikke fristes til å ta i bruk
metoder lik dem som SUF bruker, men strengt holde oss til
tiltak som er lovlige og tåler offentlighetens lys.
Det ville være en ønskepakke for de venstreradikale
dersom deres aktivitet ble møtt av ytterliggående reaksjoner
på den motsatte fløy. Derved ville de få ny næring i
kritikken mot det bestående samfunn.
Viktigst er det å gi opplysning på en saklig og fornuftig
måte for derved å finne frem til preventive virkemidler. All
informasjon som gis om SUF må være preget av fornuft og
nøkternhet. Man må ikke overspille materiale, men alltid
holde seg til fakta. Ro og tenksomhet blir en nødvendig del
av mottiltakene. Grunnen til at informasjon må spres, er
nettopp troen på at vårt samfunn slik det er, er verdt å
kjempe for og tro på, sammenlignet med det samfunn de
venstreradikale ønsker. Vi må ha den tillit til vårt eget
system at vi ikke setter oss ut over de spilleregler og grenser
som er trukket opp i det bestående.
Et sted motstøtet meget enkelt kan settes inn, er i
angrepet på de venstreradikales økonomi. For å hevde seg,
er de venstreradikale avhengig av betydelige pengemidler.
Alle næringsdrivende bør ha oppfordring til å unnlate å
tegne annonser i deres publikasjoner og ellers avholde seg
for enhver form for dilaete og indikrete støtte. Likeså bør
myndighetene penses inn via skattevesenet. Det er høyst
tvilsomt om f. eks. det bør være skattefritagelser når det
gjennom ideelle organisasjoner bevilges penger til tiltak som
ligger utenfor det ideelle formål. Likeså må man gripe
enhver sjanse til å blottstille tillitsmenn enten de arbeider
innen SUF eller andre organisasjoner. Jo i:ner SUF får
dosert sin ideologi offentlig, jo lettere vil det- være å
angripe.
Det er den skjulte virksomhet som er farlig.
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LOGN OM DE VILLE STREIKENE
BORGERSKAPET FRYKTER DE VILLE STREIKENE
I de siste åra har det vært økende misnøye blant arbeidsfolk med rasjonaliseringa
på arbeidsplassene, med dyrtidsutviklinga og ikke minst med de dårlige resultatene
av tariff-forhandlingene. LO har forhandlet på arbeidskjøpernes og ikke arbeidernes
premisser.
·
Undertrykking avler motstand. Rundt om
på arbeidsplas~ene har arbeidsfolk reist seg til
forsvar for levekåra sine og mot LO's forræderiske klassesamarbeid. Streik er igjen blitt
et effektivt våpen i arbeiderklassens hender.
Vi husker Norgas, Odda, Sauda og Sporveisstreiken.
Klassemotsetningene er altså blitt skjerpet,
og samtidig med streiken har vi sett flere og
flere forsøk fra borgerskapets side på å hindre
og avspore arbeiderklassens organiserte kamp.
Denne organiserte motstanden frykter
monopolborgerskapet mer enn noe annet. Det
er arbeiderne som organisert klasse som kan
ramme dem hardest. Lønnskampen er en slik
organisering, og på lengre sikt peker den fram
mot organiseringa av den sosialistiske revolusjonen. Derfor mobiliserer samfunnsvernet monopolborgerskapet og dets støttespiller -

hver gang de ser spirer til organisering av
arbeiderne på arbeidsplassene. Motstand og
misnøye må kveles før den er kommet så
langt. Midlene er løgn og hets. NAF-direktøren Selvig og LO-pampene Aspengren og
Højdahl er sentrale forsvarsspillere for monopolkapitalen . Også tillitsmenn som Ragnar
Kalheim (Aker) støtter godt opp om denne
hetsen.
Gjennom hvert sitt byråkratiske apparat har
de forsøkt å mistenkeliggjøre . kriminalisere og
på andre måter stemple de ville streikene i
folks øyne. Men hetsen og løgnen kan ikke
skjule at de ville streikene og organisert
motstand gir resultater.
Fordi dette er det objektive grunn laget for
borgerskapets hets og løgn, skal det heller
ikke lykkes dem å virkeliggjøre målsettinga: å
avspore kampen .

LO/NAF :__ FELLES KAMP,
FELLES FIENDE

Den 19. og 20. november 1970 ble det rettet to nesten likelydende angrep mot
såkalte ville streiker og mot SUF(m-l) og andre »venstreradikale elementer». Det ene
angrepet var en tale av administrerende direktør Kaare N. Selvig på NAF's
generalforsamling. Det andre var en uttalelse vedtatt på LO's representantskapsmøte.

Uttalelsene illustrerer hvordan LO og NAF
samarbeider om å bekjempe de tariff-stridige
streikene. Språkbruk og argumenter er påfallende like. Begge forsøker å bagatellisere de
ville streikene, samtidig som de ser på dem
med stort alvor. (NAF ser bl. a. så alvorlig på
dem at de har nedsatt et »utvalg» for å vurdere
hvilke tiltak de skal iverksette på kort og lang
sikt.) Bak alle ordene sine skjelver de ved
tanken på at de ville streikene skal bre seg. De
har forstått at hvis det skjer, betyr det en
organisering av arbeiderklassen, og en heving
av den politiske bevisstheten, som på kort sikt
er en trusel mot profitten, og på lengre sikt vil
true grunnlaget for borgerskapets utbytting av _
arbeidsfolk. Som et skjold mot denne skremmende tanken holder direktøren opp forsikringer om at »representanter for LO's toppledelse ved flere anledninger har tatt sterk
avstand fra slike SUF-inspirerte ulovlige
streiker». Det gjøres helt klart at det hersker
en dyp forst åelse mellom LO og NAF også i
dette spørsmålet. (I »Arbeidsgiverens» leder
refereres bare bruddstykker av direktørens
tale, mens derimot hele LO's uttalelse blir
referert!)
For LO-pampene er saken mer komplisert.
På den ene sida vil de framfor alt hindre at de
ville streikene brer seg, noe som uvegerlig ville
avsløre deres klassesamarbeidspolitikk. På den
andre sida kan de ikke slå til på en slik måte
at det avslører dem som arbeiderfiendtlige.

For å løse denne motsigelsen påstår de at
streikene ikke tjener arbeiderklassens interesser, og videre hevder de at streikene er satt i
gang utenfra av SUF(m-1) og andre progressive.
Det er viktig for alle å gjøre seg kjent med,
og avsløre denne falske LO-hetsen. Vi skal
derfor gå nærmere inn på LO-uttalelsen:
Hva forteller LO oss?
Arbeidsfolk kan aldri få bedret sine arbeidsforhold gjennom ville streiker, erklærer de.
Hva er så kjensgjerningene omkring de ville
streikene? I Sauda tilkjempet ovnsarbeiderne
seg en lønnsøkning på 30 %. I tillegg til ctette
førte ovnsarbeidernes militante kamp til en
kraftig heving av lønningene for hele bedriften, også for de arbeiderne som ikke var i
streik. Er det disse ringvirkningene LO-ledelsen frykter? Eller på de andre stedene:
På Norgas førte streiken til ca. 20 %
lønnsøkning, det samme som gå sakte-aksjonen i Odda førte fram til. For sporveisarbeiderne ga streiken 1000 kroner i året som
kompensasjon for rasjonalisning og nesten
total avskaffing av ordninga med delte skift .
Alt dette avviser altså LO-ledelsen som
bedringer av arbeidsforholda!
Igjen: Hva var det som virkelig skjedde
under de »ville streikene», for eksempel i
Sauda?
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Var det kaos i arbeidernes rekker under
streiken? NEI! Det som først og fremst
preget arbeiderne var en proletær organisering
og disiplin. Under streiken gjennomforte bl.a.
de streikende dugnadsaksjoner. De pusset opp
Folkets Hus på stedet og planerte ut en
lekeplass og en fotballbane ved et nybyggerfelt osv. De løste også oppgaver som kommunen ikke hadde fått rotet seg til å gjøre.
For arbeiderklassen er de »ville» streikene
lysende eksempler på hvor sterkt arbeidsfolk
står om de organiserer seg og står fast på sine
rettferdige krav. Slik har de gitt hele arbeiderklassen verdifulle kamperfaringer og på nytt
gitt streikevåpenet innhold .
Nei, det var nok heller i bedriftsledelsen og i
LO-ledelsen at de ville streikene førte til
kaos!
Hva var det arbeiderne ved Norgas og de
andre stedene kjempet for?
Utgangspunktet for aksjonene var arbeidernes krav om forbedringer av arbeidsforhold .
Det var arbeiderne sjøl som satte i gang
aksjonene. LO's løgn og hets kan ikke tilsløre
dette .
Støtte til arbeiderklassens kamp for dagskrava er en viktig del av marxist-leninistenes
arbeid ( det er en konkretisering av »tjen
folket»-parolen) - derfor støtter sjølsagt
SUF(m-1) og andre marxist-leninister arbeidernes kamp .
Videre viste arbeidernes aksjoner betydningen av organisert kamp . Proletariatets demokratiske diktatur 6 (demokratiske er behendig
uteglemt i uttalelsen) - er den mest utviklete
form for arbeiderklassens organiserte kamp da står arbeiderklassen sterkest mot klassefienden. Det er derfot ingen motsetning mellom å støtte den mer kortsiktige kampen og
samtidig propagandere for proletariatets
diktatur.
Hva er det så LO-pampene finner udemokratisk? Jo, f. eks. SUF(m-1) og andre
marxist-leninisters arbeid for å opprette arbeiderklassens demokratiske diktatur over utbytterklassen. Eller f. eks. arbeidet for en proletær organisering der alle arbeidere på stedet er
med på å velge lokale streikekomiteer, der alle
arbeiderne har innflytelse på streikens gang
gjennom hyppige streikemøter, og der alle
arbeiderne deltar i iverksettinga av beslutningene.
LO's demokrati derimot, det er å godta
borgerklassens utbytting av folket, å påtvinge
arbeiderklassen anti-streikelover, Arbeidsretten og tvungen voldgift. Det er å godta en
lønns~ og prisstopp som stopper og kriminaliserer lønnskamp, samtidig som prisene stadig
stiger.
LO's »demokrati» er f. eks. også en byråkratisk organisering av arbeiderklassen der bare
pampene bestemmer hva som skal gjøres, og
der alle beslutninger tas sentralt over hodet på
arbeideren. Det er en organisasjon der det
eneste alle får være med på er å betale
medlemsavgiften! Når så LO etter dette
påstår at:
kan ikke dette forstås på noen annen måte

enn at LO-pampene til sist, etter først å ha
motarbeidet arbeidernes lønnskamp med alle
midler, ble tvunget av de streikende til å godta
krava, akkurat som bedriften ble tvunget til
det. .
Videre: For å unngå at de ville streiker skal
spre seg, foreslår LO:
Istedenfor å mane til kamp for arbeiderklassens interesser, appellerer LO til utbytterklassens ansvarsbevissthet! Kan LO's representantskap nevne et eneste eksempel på at
vakre bønner har gitt arbeiderklassen tilbake
noe annet enn smuler av utbytternes profitt?
I stedet for klassekamp setter LO klassesamarbeid; i stedet for militant kamp mot utbyttinga bygger LO . ut »et nett av lover og
avtalereglen> som binder og avvæpner arbeiderklassen på kapitalistenes egne premisser.
LO-pampene legger opp til en ))reformpolitikk>) som skal rette på de verste arbeidsforholdene slik at de ikke skaper misnøye, og
gir støtet til nye >)ville>> streiker. LO-ledelsens
stadige forsøk på å avspore arbeidernes kamp
vil gjøre deres klasseforræderi klarere for
arbeidsfolk. En dag kan vi vente at arbeiderklassen tar det endelige oppgjør med den
reaksjonære ledelsen. Dette er LO-pampenes
mareritt. Imens må de gjerne få »legge vekt på
avtaler som er i pakt med den teknologiske
utvikling», Oes: rasjonaliseringstiltak), »og de
faktiske arbeidsforhold>) (les: borgerskapets
utbytting av arbeidsfolk).

Selvig: SUF-infiltrasjon i
bedriftene må tas alvorligi
1

SUF-krefters medvirkning ved en rekke konflikter helt på det rene
SUF driver planmessig infiltrasjon i bedriftene. I en samtale med Adresseavisen understreker
administrerende direktør Kaare Se I vi g I Norsk Arbeidsgiverforening at situasjonen må tas
alvorlig. Ved flere arbeidskonflikter det siste år .er det klart at maoistiske elementer har hatt en
finger med i spillet, og stundom mer enn det. Representanter for LO's toppledelse har ved flere
anledninger tatt sterkt avstand fra slike SUF;dirigerte eller SUF-inspirerte ulovlige streiker.
Direktør Selvig pApeker at de som
Den teknikk SUF'erne bruker, er
Er det bedrifter hvor man I særlig
har deltatt I ulovlige streiker, har ·; grad finner klanderverdige forhold? ; at de overdimensjonerer slike pro•
hatt svært lite utbytte av det. Enten
- Det er ikke noe ensartet møns- plemer og forespeiler arbeidstagerne
har de ikke oppnådd noe som helst,
ter ved disse konfl ikter, hverken resultater som stAr i det mest groeller sA har de bare oppnådd ting
teske misforhold til problemene nAr det gjelder forholdene på arsom de antagelig ogsA ville klart
beidsplassene eller de midler SUF og til hva som reallstlak sett kan
oppnAs.
A. oppnå. gjennom vanlige forhandbenytter seg av. Ett fellestrekk ved
linger. NAF ser alvorlig pA. SPØrs- Er det riktig, som det blir
bedriftene har vi klart å finne,
målet om de SUF-Inspirerte ulovmen det er til gjengjeld ganske hevdet, at SUF bevisst har cplanlige streiker og har nedsatt et eget
tet>
sine folk pA bestemte arbeids•
interessant: Det dreier seg Ikke plasser?
utvalg som vurderer hvilke tiltak ~ som man kanskje kunne tro - om
man pA. kort og lang sikt bør iverk- Det er pA det rene at det ei
de bedrifter hvor folkene tjener
sette.
dArllgst, men tvert Imot om bedrif- skjedd I en vlso utstrekning.
- Har man merket noe til dette
ter hvor de har en ganske god forVed en rekke konflikter lår er
også. I andre bedrifter enn der hvor
tjeneste.
SUF-krefters medvirkning helt pA
man har opplevet ulovlige konflikdet rene. Som eksempler nevner · Det er klart at I hvilken som helst
ter?
bedrift lar det seg gjøre A finne
direktør Selvig streikene ved Nor- Ja, v1 vet om tilfelle hvor det
ting som man kunne ønske andergas, i Sauda, Odda og nA sist vell
Ikke har lykkes dem A fA. til en
Oslo Sporveier. Han presiserer al . ledes. og som arbeidstagerne - og
konflikt.
I disse tilfelle har beofte c ~sA. bedriftsledelsen - arbeidette bare er eksempler. Også. I flere
der aktivt for 'A fA en endring pA. driftsledelsen og arbeidstagerne I
andre tilfelle har man funnet spor
fellesskap
sett faren I tide, og arLpsninger pA. slike ting !Ar man
efter SUF-ln!lltrasjon.
normalt ved forhandlinger eller ved I belderne har forstAtt at Ulovlige
- Er det noen fellestrekk ved de
streiker Ikke er noe som tjener dem
tUlempnlnger I det lange løp.
bedrifter som venstreekstremistene
pA lengre sikt.
1
velger A. bruke I sin politiske kamp?
SUF's teknikk

I

Aftenpostens oppslag 6. november 1_970 om
uttalelsen til Se!vig. De som har deltatt i

»ulovlige streiker», »har hatt svært lite utbytte
av det», kan vi lese.

V .i lle streiker og hu·rtig handling
På annet sted i dette nummer av Arbeidsgiveren har Bade Landsorga · · ·,men og Norsk Arbeidsgivervi gje
om,or. ~
·,t stort arLederen i »Arbeidsgiveren;, (organ for NAF)
infiling 1 i Oslo arrangerte i november. I de tilfelle
ville
nr. 23/1970. Hele LO-uttalelsen refereres,
der vi har opplevd slike konflikter, har det
trasjq mens bare bruddstykker av NAF-direktør river i
.
alltid vært de lovlig valgte organer i forbundvårt~ Selvigs tale er tatt 1JU!d. Hvem støtter hvem? '1 kao
ene som til slutt har løst dem. Representanti
LO
den ninne\
skapet vil understreke dette.
er etaderson\ Representantskapsmøtet
20. november vedtok denne uttalelsen mot en
·.,o en \
Arbeidsgiverne må være sitt ansvar bevisst
det en
lig virV
stemme:
e_ns \~ ved li sørge for at tvister blir løst med vire
klar
»I løpet av høsten har man i Norge opplevd
tillitsmenn i bedriftene pli en hurtigere og mer
noen spredte tilfelle av såkalte ville streiker.
medl
ige I , positiv måte enn det har vært eksempler pli
sen fra
~
represtreik Landsorganisasjonens syn pli dem er vel kjent
...,dre- Sel
I.
tidligere.
gjennom kommentarer som er gitt id~ aktuelLandsorganisasjonen har deltatt aktivt i
om
kan
hold o le tilfellene.
)
be"det
d • ·
f
I
t I
I
Landsorganisas1·onens
representantskap
er
,
an-_
si
ar
me
a
ruennom
øre
over
og
av
a
eansatt
regler som skal gjelde for løsningen av tvister
med d . mellom organiserte arbeidstakere og arbeidssvar 1:: klar over at ville, eller tariffstridige, streiker
posigivere i virt land. Det nett av lov- og
tillits ofte har sin bakgrunn i uheldige arbeidstorhold og arbeidsvilkår som skaper misnøye
avtaleregler som eksisterer, er blitt langt bedre
tiv m blant de ansatte. Det er ikke mulig å løse slike /. holdt
i dag enn det var for noen tiår siden. Dette

j

.,1

(I

På

dagen
N.A.F.

strei
arte
dPt
ikke \
.

\

imot )
stand
bør d
+-~n

f-il

1
problemer ved hjelp av ville streiker. De kan
ofte ha store ringvirkninger og føre til konse\ gav
kvenser for mange andre arbeidsplasser. Hvis
Dig i
man skulle bruke ville streiker som et alminne I19 vir emiddel, ville et bli kaos.
.
k
d
\ie:evisiger:
1
Det er ikke lenger noen tvil om at den
misnøyen som måtte eksistere med arbeidstorsom
hold, i noen tilfelle blir utnyttet av SUF i den
enshensikt å skade fagbevegelsen og dens lovlig
valgte organer. SUF er ikke først og fremst
som
opptatt av å bedre arbeidsvilkårene for de
lre,
fagorganise~t~, men av li fremme sine egne,
ert
snevre politiske mål, som etter deres eget
utsagn er proletariatets diktatur. De godkjenenner metoder som ikke har noe med demokrati Jlsen
å gjøre. Dette kom særlig tydelig fram pli det
itia-

l

~~ -p-~-~•~.r ~mø~m J~etall~ ~~~~~-. ·····~·

ri·o .

a

er
har
110

arbeidet mi stadig føres videre både pli
sentralt og lokalt plan. I den forbindelse er
det grunn til å påpeke at slike avtalebrudd
som de ville streiker representerer, vil virke
som en belastning og kan sinke arbeidet med li
fli bedret arbeidsforholdene for de ansatte.
Representantskapet vil i denne forbindelse
understreke at overenskomstregler som ikke
svarer til dagens behov, skaper misnøye. Det
er derfor viktig at forbundene følger nøye
med i det som skjer innenfor deres organisa- ,nde oppsjonsomrlider. Særlig mi de legge vekt pli li fli Iog det er
avtaler som er i pakt med den teknologiske \
l .
1
utvikling og de faktiske arbeidsforhold.
OV ige
Landsor!lclnisasjonens sekretariat pålegges ij
Jen for
gi forbundene all mulig støtte i dette arbeid.»
de fag-

u~
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KALHEIM

- STØ'ITESPILLER PÅ KAPITALENS LAG

Fellestillitsmann på Aker, Ragnar Kalheim,
har også deltatt i hylekoret mot de ville
streikene.

Ved siden av direktør Selvig i. NAF og
Aspengren i LO har han stått fram i den
borgerlige offentligheten som en av de argeste
fiendene av arbeidsfolk i streik. Særlig i
forbindelse med Norgas-streiken og etterspillet avslørte han seg grundig som kapitalens

løpegutt. Helt fra han 7. april tok initiativet
til forhandlinger på et grunnlag som var
uakseptabelt for Norgas-arbeiderne, til han
11. november på møtet i Oslo jern og metall
rettet voldsomme angrep mot streiken, har
han systematisk bidratt til borgerskapets mistenkeliggjøring og kriminalisering av »ulovlige»
streiker. Sammen med LO-nestformann
Højdahl lyktes det Kalheim å intrigere seg
fram til en slik • posisjon at det var mulig å

amputere streikeresultatet ved Norgas. Vi har
derfor dekning for å hevde at Kalheim er
klasseforræder i den saka.
Forståelig nok ble han omgående tcykket til
borgerpressas bryst. VG og Morgenbladet
hadde plutselig bare pene ting å si om
»sosialisten» Kalheim. Nedenfor gjengis VG's
oppslag fra møtet i Oslo jern og metall i
Folkets Hus 11. november.

-

s

intrigene
kraftig
avvist
-

At· KARE KLE/VAN -

Ragnar Kalheim -

ikke en utvikling mot generalstreik.

Fra første stund har jeg gjort det klart at jeg ikke følte
behov for forsvar mot forræderbeskyldningene. For meg
gjaldt det å avdekke de virke~ige forhold bak konflikten og
hvorfor ledende tillitsmenn i jernindustrien grep inn. Det
er de utenfor fagbevegelsen som roper «Hvem stoppa Norgas-streiken?». De fagorganiserte spør: Hvem løste Norgaskonflikten?
Slik lØd slu ttordene fra fellestillitsmannen for Akersgruppen, Ragna:- Kalheim på. jernarbeidermøtet
i Folkets Hus i går kveld. D et ble et
møte med ' virkelig dramatisk sus,
iblant kunne det minne om fraksjonsk ampene i arbeiderbevegelsen
for 50 år siden, forskj ellen var at
man .. i går snakket om handfaste
realiteter mens det ofte gjaldt teorier den gang.

Først mot arbeidsgiveren
I sin gjennomr{a~lse av Norgas -arbeidernes streik i april og jern-tillitsmannenes arbeid for å få slutt
p:i. den gjorde Ragnar Kalhcim det
klart at arbeiderne i Jernindustrien
tørst aksjonerte mot en usmidig og
ikke forhandlingsvillig arbeidsgiver
som med sin monopolst illing i gassleveransene til verkstedindustrien
og andre bedrifter i O slo-områ det
kunne lamrpe en viktig næring. Ville bedriften ikke forhandle med arbeiderne sine om rim elige krav, var
jernarbeiderne rede til å gå til støtteaksjoner. Da det ble klart for dem
at klubbformann Hovdeu på Norga~
ikke ønsket å få en snarlig slutt pa
streiken, men ville støtte seg på.
.;;ympatisdemonstrasjoncr fra SUF
og di:,rmed få til et ordentlig plask,
var jern-tillitsm enwme ikke rede til
a gi ham sin støtte. En utvikling
mot general5treik ønsket man ikke.

Dramatikk dag og natt
Det var dramatiske dager og netter i april - for de innvidde. VG
har tidligere gjengitt bruddstykker
at det SOl 'l foregikk, men Kalheims
fulle red egjørelse ble en spennende
hendelse. I korthet:
De ti topptillitsmennene fra de
viktigste Jernbedriftene i Oslo anså
situasjonen så farlig at de gikk forbi både ledelsen i Kjemisk Forbund
og Jern oø Metall og direkte til
NAF og krevge forhandlinger. Di"rektør Kaare S elvig sa nei. Kalheim
gjorde ham oppmerksom på at en
del folk. nok ville holde seg borte
{ra for elesningene på Blindern. Etter på tok. Kalheim kontakt med to
bedriftsledere innen j ernindustrien
og de fikk vite at dersom det ikke
ble forhandlinger snart, var det like
før det smalt 1 Jernindustrien .
Jern-tillitsmennene Krevde samme
løsning for Odda-arbeiderne : Gjenopptakelse av arbeidet og deretter
forhandlinger om stridsspørsmålene.

Klubbformennene i pant
Etter dette ble det i huj og hast
sammenkalt til møte i NAF der LOs
nestformann Odd Højdahl, Kjemisk
forbunds formann Leif Andresen
også var til stede foruten fire representanter for jernklubben e. De
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fire ville overvake at avtalen ble
slik Jernarbeiderne ønsket det for a

støt.te Norgas-arbeiderne. Klokken
3 om natten var avtalen i havn.
Men f11>r man var kommet til veis
ende i de barde forhandlingen~,
hadde meget skjedd. Forslag som
Kalheim
og
jern-tillitsmennene
mente kunne godta.s over bordet med de fire klubbformenn som pant
på at det skulle bli fo1·handlet om
særkravene - måtte Kjell Hoveden
og streikeledelsen ta betenkningstid
på. Da oppstod mistanken om at
utenforstående krefter var med.
Forslagene måtte legges fram for
de streikende som avslo dem. Da
ble mistanken blant jerntillitsmennene til visshet. Her var andre ute
og gikk. Kalheim sa:

Forslaget underslått
- Du Kjell Hovdt>n må. ha hatt
et sterkt behov for å underslå forslaget fra oss.
Om dette punk.tet sa Kj t>ll Hovden i begge sine innlegg at forh andlingen e ikke var ført med Norgas-arbeiderne, men over deres hoder. D e satt i NAFs lokaler i timesvis mens Højdahl og de andre forhandlet inne hos NAF. Det Norgasarbeiderne fikk være med pa. var a
forhandle med Hojdahl og Kalheim. Hau mente også at det som
var det viktigste for Norgas-folkene
var å komme ut av tvangstroyen
som protokollen av 20. februar var
og som gikk ut pa at avtalen skulle
prolongeres: Hovden sa også iJ..tJ:ian
gikk til !orha.ndlingene fordi man
på. det tidspunkt ikke hadde klart å
avsløre hvilke planer Kalheint
egentlig hadde.
Debatten ble noe springende, en

del klare innlegg, en del mfndre
klare. De neste fordømte ut.enforståendes infiltrasjon, men noen som f. eks. viseformann ved Nvland
Vest, Tor Kristoffersen syntes
SUF-erne var kjekk ungdom &om
var tidlig oppe om morgenen og
hadde klare hoder. Men også han
var enig i at det lå en fare i at de
utnytter situasjonen på arbeidsplassen.
·
Enden på møtet ble en re~olusjon
som tok sterk avstand fra forræderanklagene og som pekte på at ~e
organisasjoner som har satt fram
beskyldningene først og fremst
samler folk som ikke har nedlagt
en times arbeid i arbeidslivet «Dette til tross søker de å fremstille den
fagorganiserte · arbeider som et
menneske som ikke forstår sin egen
situasjon. Dette skal jernarbeiderne
i Oslo ha seg frabedt».
Referatet i VG er ikke akkurat i samsvar
med den oppfatningen arbeiderne hadde av
møtet og hendelsesforløpet under Norgasstreiken:

Dette er altså hvordan arbeiderne sjøl vur.derte den rollen tillitsmann Kalheim hadde
spilt; samarbeid med Aker-direktøren Siem,
direktør Selvig, formann Aspengren og nestformann Højdahl. Formål: å knuse arbeidsfolka på Norgas. som så grundig hadde rokket
ved tillitsmann Kalheims autoritet.
Derfor blir det så viktig for ham å vise at

Norgas-arbeiderne på ingen måte er representative for den norske arbeiderklassen. Derfor
er Norgits et eneste stort SUF-infiltrat! Kalheim har de kjente pampe-trekkene: Når
arbeidsfolk sjøl organiserer seg og går til
kamp, er han mer opptatt av å bekjempe dem.
enn å kjempe for dem. Slik blir han en
verdifull støttespiller på kapitalens lag.

Det mest groteske Kalheim presterte i forbindelse med Norgas-streiken var løgnene om
at egentlig var SUF skyld i at politiet angrep
streikevaktene ved Norgas. Ikke verst! En

som kaller seg sosialist forklarer fascistvold
ved hjelp av borgerskapets mest yndede teori:
kommunistprovokasjon.

Norgas,-f.ilmen en
mesterlig SUF-bløff
Ragnar Kalheim kom også inn på den kjente SUF-filmen
om politiets «Nedkjemping» av de streikende, et mesterlig
gjennomført spill, som han sa.
:__ Den 18. april var det klart at ste arbeiderne ble ledsaget vekk og
streiken røynet på. Den 19. fikk vi til politibilene. Men formannen
måtte bæres bort.
et merkelig syn på TV. Politibiler
- Men på dette tidspunkt var
og
hunder.
De fagorganiserte lydbånd og filmapparat i gang med
spurte: Hva fanden er dette, h,va opptakene. Dermed var det skapt
skjer? Er det Menstad opp igjen? en situasjon. Man kunne se det på
En ny situasjon var skapt. Nye TV: Greske, sør-afrikanske og sprklubbmøter.
Verkstedene vedtok amerikanske tilstander i Norge!
arbeidsstans og marsj mot NAF.
- Regulært bløff, slo Kalheim
Situasjonen var åpenbart kritisk. fast, og tilføyde:
Det var lagt opp en plan som var
- Arbeidskonflikter hører ikke
en g·enistrek. Den ble lagt på et hjemme hos politiet. Men bestiller
møte her i huset.
du dem, ja, da kommer de.
- Regnestykket var følgende:
- Dette er SUF's metode. På
Hva skjer om vi stenger portene samme måte som ruteknusing og
-11 Norgas med en tømmerstokk? anslag mot politihestene. I Norgas,.;edriften tilkaller politi. Dere rø- situasjonen et mesterlig trekk.
rer dere ikke. Politiet ber om for- Vi førte en klar linje: å sette
sterkninger. Dere nekter å flytte NAF på plass. Men vi klarer også
cl.ere. Sa blir politiet provosert. sette andre pa plass, sa Ragnar
Phm•~n 1,:laffet, sa Kalhcim. De fle- Kalheim bl. a.

»Etti..r politiaksjonene, og i den mest kritiske "I
fasen av streiken idet vi var oppsagt, visste vi I,
at vi ikke kunne stå dette ut uten aktiv støtte
fra andre arbeidere i Oslo. Og jernarbeiderne
ga sin støtte ved pengeinnsamlinger og støtteresolusjoner. Rundt om på arbeidsplassene ble
det fattet vedtak om sympatistreik mot NAF
dagen etter at vi var oppsagt, og med 17 000
jernarbeidere i ryggen visste vi at vi sto
sterkere og det ga oss nytt håp. Da tok Ragnar
. Kalheim initiativet til et møte mellom streikekomiteen og ti klubbformenn fra jern og
metallbedrifter i Oslo. På forhånd hadde han
hatt kontakt med direktør Siem ved Nyland
og fått hans godkjennelse for opplegget for en
løsning av streiken. Løsningen kan summeres i
tre punkter:
1. Arbeidet gjenopptas straks.
Det eneste som mangler på at kombinasjonDen 6. november kom et slikt «bevis)} til
2. Etter at arbeidet er gjenopptatt skal det
en ville streiker- SUF-provokasjon skal gå
Bergens Sporveisarbeidere:
komme i stand forhandlinger mellom streikeopp, er et konkret bevis av en eller annen art.
komiteens forhandlingsutvalg og bedriftsledelsen ved Norgas på grunnlag av en protokoll av
20. februar 1970.
Ar b,,idere ved Berrtene :Jporveier !
3. De streikende tillitsmenn forplikter seg
for framtida til å overholde de eksisterende
N:h' vi r.
har vunnet en stol' seier , er det vikti1; at
dere sporveii, r olk ov,,rholder deres del a.v kontral, t en ,
avtaler.
D,it ni:\ bli slutt r,å all skoft . Ingen må lene;er møte
Punkt 2 er her kjernepunktet. For vi trodde
fyl l es,i u ke pii. ,iobben . Infr,en må lenp;er stjele fra
at dersom det skulle være forhandlinger måtte
bi ll ettvewka . Inp;~·n må lure see; unna j obben, men møte
det være om våre lønnskrav. Protokollen av
presis o~ ikke gå hjem før arbeidstiden er slutt .
20. februar sier imidlertid: Forhandlinger om
Vi må ha rett til å for l ange at det opprettes en ny
punkter som »hovedpartene i norsk næringsliv
or,; bedre disiplin . Vi har ofr,3. så mye p !, denne konflikten,
på forhånd er blitt enige om».
:d, vi mii h:l rett -i:,il !, forlanr;e motytelse r på dette vis.
På det neste møte med LO-ledelsen og
Vi kan ikke bek,ieqie LO eller kapit'llistkla:ise og monoKalheim ble det satt fram krav om at arbeiderpolkapital hvis vi ikke· llar disiplin , VA.r disiplin er
ne skulle godta dette opplegget som det
,j e rnhard, oo- vi venter den samme dis;:ilin av våre
forelå. Hvis vi ikke gjorde det skulle Kalheim
kamerater utenfor partiet .
offentliggjøre at vi hadde forkastet et forlnp;en enhet til sEier hvis ikke t·1aos ånd ha.dde fulgt
handlingsgrunnlag og dermed vise at vi ikke
o:;s i v:ir k:J.mp . Les derfor l'lao, v:°1r førers store
var interessert i forhandlinger og at vi angivelivssyn, vår rettleder i all kamp . Vær beredt til ny
lig manipulerte med 17 000 jernarbeidere og
inn:nts mot det kcrrupte demokratiet når situasjonen
deres arbeidsplasser.
krever det . Bekjerr p opnortunistene i Det Norske Ar beiderp·,rti oi,: LU . Slutt op p om form:mn l!Jaos lære!
- Hvis dere ikke godtar dette, sa Kalheim,
Me~ k~meratsli~ hil~cu
skal jeg avblåse den påtenkte støtteaksjonen
og la dere seile deres egen sjø!
Kalheim satte kniven på strupen på oss. Vi
en metoden de reaksjonære 'bru- gikk ikke på denne råtne bløffen, men informåtte godta opplegget, for vi innså at det var
ker for å få virkeligheten til å stemme overens merte i stedet marxist-leninistene om provovanskelig å fortsette uten støtte fra jernarbeidmed deres teorier om den, de fabrikerer kasjonen.
erne.»
bevisene sjøl. Arbeiderne i Bergens Sporveier
(Klassekampen nr. 12/1970)
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FREMST
I HETSEN.
MOT SUF(m-1)
Verdens Gang er »uavhengig konservativ», men eies av Høyre-~rganet Aftenposten.
Redaktøren ~ Vegard Sletten - er også formann i Norsk Presseforbund, og har
såleis hatt en viktig finger med i utarbeidelsen av pressas »Vær varsom»-plakat.
Aftenposten og VG finansieres for en stor del av annonser fra næringslivet. Vi vil i
denne artikkelen, blant mye annet, ta for oss VG's spekulasjoner i høst om hvor
SUF(m-1) får pengene fra. Men et like interessant spørsmål er: hvor får Aftenposten
og VG (og for den saks skyld: Creditbanken) pengene fra? Vi kjenner allerede en
god del av svaret: Fra næringslivets profitt, som det samme næringsliv har tynt ut av
arbeidsfolk.

Denne artikkelen tar opp det grøvste av den
serie med »omtale» av de marxist-leninistiske
organisasjonene og deres politikk som VG
presenterte for sine lesere i ffor. Vi vil vise
karakteren av denne »omtalem>, og konsekvensene av den. I tilknytning til innledninga
tar vi det også opp for å illustrere hva den
lovpriste »ytringsfriheten» i vårt land bl. a. er:
Frihet for dem som har kapitalkreftene i
ryggen. Frihet for dem til d angripe politiske
motstandere, som er prisgitt de samme avisredaksjonene når de forsøker å tilbakevise
angrepene der de kommer fra. Det siste tar
gjerne tid - og i mellomtida får avisoppslagene festet seg i folks bevissthet.
VG 's interesse for marxist-leninistene, eller
»maoistene» som avisa liker d kalle dem, økte
merkbart etter »Åpen PosD-programmet 4. juni J970, der en del marxist-leninister deltok.
Journalist og forfatter Odd Eidem skaffet da
fram professor dr. med. Leo Eitinger, for d få
en vitenskapsmanns sakkyndige uttalelser om
»maoistenes» sjeleliv.

ts

VG -

lørdag 6. juni 1970

IODD
i illEIDEM
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SPØR OG LEO EITINGER SVARER:
Til bruk under Apen Pest-debatten i fjern synet torsdag kveld hadde VG's medarbeider Odd Eidem stilt en rekke spørsmål til professor Leo Eitinger, som har gitt interessante svar. Da det ikke ble anledning til å komme inn på alt dette under selve debatten, try!<ker VG svarene i sin helhet her:

A

KAN VÆRE
RELIGIONSSURROGAT
- Ut fra Deres erf armger som professor i psykiatri: Er
det generelt riktig å
anta at det såkalt
«alminnelige menneske» har et trosbehov?
- Jeg tror at man uten videre
kan svare ja pl\ direkte spørsmM,
om måten dette trosbehov ma:nifesterer seg!, vll variere betydellø
fra perso il person. En av de sentrale fa~to r er vel at ethvert
menneske\ har et behov for å bety
noe utover den primitive form for
rent vegeterende tilværelse. Derved
kommer et element inn som forbinder ens liv med noe større, utenfor
seg selv, i noen tilfelle kan man
kalle det transcendentalt. Man
knytter sin eksistens til noe høyere
med videre perspektiver. - Og dette kan man godt kalle trosbehov.

,. .•.
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ODD EIDEM

SIII

Det finnes en del psykiatriske

teorier som går ut på. at en person
som Ikke har noe å leve for, som
ikke kan se noen mening med livet,
ikke kan bli behandlet. Ru ainerikansk psykiater formulerte det direkte, at en pas\e_n t .lit.en spor av
trosbehov må betraktes som alvorlig truet av selvmord.
Det kan nå være litt satt på spissen. Men stort sett kan man vel sl
at et trosbehov er tilstede hos de
neste mennesker oe at tilfredsstillelsen av dette behov - 1 en eller
. annen form - kan ha stor mentalhygienisk betydning.

- Er Maoismen et
religionssurrogat?
Religions.surrogat er et uttrykk
som lett vil kunne misforstås. Men
hvis man kan innskrenke begrepet
religion tll å bety et sett av trosartikler som man er sterkt emosjonelt, dvs. følelsesmessig knyttet til,
som dikterer ens livsholdning, som
veileder ens · avgjørelser, som gir en
hold og styrke 1 vanskelige i;ituasjoner og som samtidig er autoriLære, 1>lik aL de wmdrar seg intellektuell kritikk og kontroll, så må
uttrykket religionserstatning for
maoismen være særdeles dekkende.
Dertil kommer jo at Maoismen
ved sine riter, ved sin absolutte tro

på Maos røde bok og tanker og de-
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res undergjjørende virkning, ved en
persondyrkelse som minner om

eller avgudsdyrkelse, også i
sine ytre former har svært meget
av en religions ytre ritualer ved

·guds-

seg.
Jeg vil derfor tro at betegnelsen
religionssubstitutt eller -surrogat
nok kau være dekkende, med de
her nevnte innskrenkninger,

- F:'inner De psykologi:ske
likheter
mellom spontane religiøse sektvekkeiser
og ·et plutselig internasjonalt fenomen
·som maoismen?
Historien er rik på beretninger
om religiøse vekkelser og bevegelser.
Fra psykiatrisk synsvinkel er det
interessant at det som er felles for
· dem alle er deres sterke emosjonelle, ofte ekstatiske, men aldri rasjonelle preg. Ofte har de fylt et følelsesmessig tomrom 1 en altfor rasjonalistisk tid. Minst like oft.e er
de sprunget ut av en berettiget reaksjon mot sosial urett og undertrykkelse. Og alltid har tilhengerne
vært overbevist om at de har funnet den eiieste riktige vei til frelse.
Selv om man således kan forstå

\

I

bakgrunnen for disse bevegelser,
unndrar selve arten av reaksjonen
seg en lntellelctuell eller objektiv
bedømmelse. Jeg tror nok man kan
si noe liknende om maoistbevegelsen i dag.
Jeg kan godt forstA skuffelsen
over den arv v~ir generasjon holder
på. ai. etterlate seg: En verden truet
av Ødeleggelse som vi se,lv har skapt
med vår teknikk, med A-bomber og
R-bomber. En verden som er forgiftet av både allslags kjemikalier
og gjensidig hat O&' misWllt. En
verden som er preget av sult. fattigdom og elendighet på den ene siden og av meningsløs overflod på
den annen. Urett, vold, krig, aggresjon og undertrykkelse dominerer
store deler a·v vår jord. Intet av
dette kan forsvåres.
Man kan derfor godt :rorstil. behovet og en berettigelse for en reaksjon, men arten av denne reaksjon, flukten inn i en maoistisk kultus er for meg like urasjonell som
tidligere ekstatiske bevegelser, det
være seg flagellanter, d.v.s selvpiskere, Jansenlter eller andre liknende bevegelser.

- Finnes det ty delige psykopatiske
tI·ekk blant de ikkekinesiske maoister?
Dette SPØrsmA.I kan rimeligvt.,
ikke besvares med en antydning av
vitenskapelig
sannsynlighet en
gang. Selv om begrepet psykopatisk
var helt entydig, noe det dessverre
ikke er, finnes det jo ikke noen som
har foretatt en personlighetsundersøkelse av medlemmene i de ulike
politiske partier. Det er altså ingen
som vet om det finnes flere personer med sål,l:.alte psykopatiske trekk
blant Høyres, Venstres, Arbeiderpartiets eller SUF's medlemmer.
På den annen side vi,;;er erfaringen at mennesker med betydelige
intrapsykiske vansker, menne!'ker
som er svært uharmoniske or særlig mennesker som har en tendens
til å projisere sine vansker over på.
andre, helst på samfunnet., ofte vil
soke til ekstreme bevegelser.
Der vil de bl.a: ha lettere for å få
avløp for sine aggresjoner. M,m Jeg
skulle tro at slike personer utgjør
bare en liten del i de fleste partier
o~ bcvegeL5er - men som sagt I.lette
er mer antakelser enn viteu.

- Er det psykologiske fellesegenskapei:.
mellom
· 30-ål'enes
Hitlerungdom og våre dagers maoister i
Europa Qg Ame1·ika?
Jeg har jo ikke noen bedre forutsetninger til å besvare dette :spørsmål enn noen som helst annen som
har opplevd utviklingen i mellomkrigsårene på nært hold. I Tsjekkoslovakia hvor jeg er vokst opp
var man kanskje noe mer sensitiv
overfor utviklingen i Hitlerbevegelsen' enn mange andre steder 1 verdm. Selv om jeg er helt klar over
den grllllilleggende forskjell når det
gjelder bevegelsenes idemessige
innhold, kan man likevel ikke fri
seg fra å se visse paralleller .
. Den
),lombatante
innstilJlng.
manglende vilje til å. l1øre på folk

med andre oppfatninger, forakt for
demokratiske former og spilleregler,

en uniformering av tankegangen og
en ytre uniformerfug, alt dette er
faktorer som vekker bitre assosiasjoner og minner.
Sist høst var jeg en kvf'ld 1 Studentersamfundet og selv oni man
skal være forsiktig med å gencrali. sere på grunnlag av en enkeltopplevelse, kan jeg ikke glemme de ek- ·
sla.tiske ansikt.suttrykk ved det rytmiske «rød front-rød front> rop

som ljomet' gjennom salen - det
kunne like godt ha vært «Sleg Heil>
som ble rope-: Inntrykket ble forsterket ved en liten episode 110m
kanskje må sies il. være typisk,Idiskusjoncn nevnte en jØdisk student
de seks millioner jØder som· ble
myrdet Ullder krigen hvorpå en deltaker fra salen ropte til ham: eer
du kanskje dØd da? du lever da. lell!» Man skal som nevnt ikke genefl½li~i:.e, P\llP; 41l.t .firu1es llllll,ry)r,,k .
som er vanskelig å gle'mmc.

I NAZI-PROFESSORENES FOTSPOR
Eitinger bruker mange vanskelige ord, som
det sømmer seg en vitenskapsmann. Men det
vi skal merke oss er: Professoren forsøker ikke
med ett ord å gå konkret inn pd den politikk
marxist-leninistene stdr for. I stedet bruker
han mye tid til å forklare at de egentlig er
religiøse fanatikere, sinnsyke farlige mennesk: er (psykopater), som er i stand til ti gjøre
Hitlers jødemassakrer om igjen.
Riktignok innrømmer han at spørsmdlene
fra Eidem ikke kan besvares med »vitenskapelig sannsynlighet»; med andre ord: han har
ikke vitenskapelig dekning for det han sier,
men han sier det allikevel, som vitenskapsmann, som professor dr. med. Han bruker sitt
professornavn for å gi påstandene tyngde,
påstander som ikke er vitenskapelige, men
som er ondsinnete angrep på_ politiske motstandere.

Eitinger sammenlikner oss med JO-årenes
Hitler-ungdom. Hitler Jiadde også sine medhjelpere blant vitenskapsmennene, professorer
som lot seil bruke til å !li Hitlers raseteorier
»vitenskapelig» tyngde. Hitler mente at »det
internasjonale fenomen», jødedommen og
bolsjevismen, burde fjernes fra jordens overflate, og professorene hans ga den »vitenskapelige.» begrunnelsen for det.
Eitinger mener ikke dette. Men han mis. bruker sitt professornavn på samme måten.
Han går i nazi-professorenes fotspor.
Kommunistene var i trettiåra de mest konsekvente bekjempere av rasisme og fascisme, for
forsvar av folkets demokratiske rettigheter.
De ble også hardest forfulgt. Vi fortsetter
denne kampen. Eitingers og Eidems angrep
mot oss er fascisme. Fascisme rammer hele
folket. Vi vil delta i folkets forsvar mot den.

OKTOBER/NOVEMBER 1970:
STOROFFENSIV
VG avslører SUF-statuttene:

Devilta
111akten
111ed vold
VG kan i dag avsløre statutter og arbeidsprogram for SUF (m-D.
Organisasjonen sier rett ut at den vil ta makten i Norge, om
nødvendig ved bruk av vold. Den· vil utøve et proletariatets dilltatur og undertrykke «de nåværende herskerklasser». Mens de
venter på at samfunnet skal råtne tilstrekkelig til at de kan gå
til aksjon, vil SUF stifte et nytt, revolusjonært politisk parti. Dette partiet vH komme meget snart.
(Sidene 1Oog 11)
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hemmelig bok som va· i dag kan
avcløre: «Statutter for Sosialistisk Ungdomsforbund (m-1), og an:ire viktige vedtak fra SUF (m-1)s
6. landsmøte.•
Boken er et rystende og sjokkerende dokument, som forteller om
en gruppe fanatiske revolusjonære,
som forbereder seg på å ta makten
i Norge uansett hvilke midler
som skal brukes. Boken er skrevet
i oktober 1969 og avslører strategi
og taktikk pa bade det indre og
ytre plan.
·

- St.t1I' \m-ll avviser i samsvar
med den «parlam,•nlariskc vcg<>n
til sosialis m en », ideen om at sosialismen kan opprellcs ved vedtak i Stortinget og gjc,nno:n borg erskapets org·am·r. Ddtc betyr
ikke at SUI•' (m-11 alltid og i prinsippet tar av:;i,and fra all parlamentarisk arbeid. ArbPid av d r, Lt.c
slag kan være verdifullt, dersom
det nyttes til å avsløre Siort.ingct
som et redskap i undertrykkinga
av folket og prop·agcre nødvendigheten av en sosialistisk revolusjon , .
Dette er direkte siiai fra en

OKTOBER/NOVEMBER 1970:
HETS-KAMPANJEN SETTES I SYSTEM.
I slutten av oktober i fjor, på den tida da
Creditbankens første notat ble laget, satte VG
inn storoffensiven mot marxist-leninistene og
deres organisasjoner.
Hovedoppslaget var »avsløringene» av
SUF(m-l)s »hemmelige» statutter, som på dette tidspunktet hadde vært offentlig til salgs et
års tid. Om disse skriver den tidligere sex- og
kriminalreporteren fra Dagbladet, Michael
Grundt Spang, bl.a.:
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I ll~NSIKrfl~N
1\ \lSt_JØR'r:

KNUSE STATEN
Vi vil knuse det borgerlige statsapparat gjennom ei revolusjonær omveltning, og er forberedt på å bruke vold for å oppnå dette.
Kommunistene har aldri lagt skjul på at de
er kommunister. SUF(m-l)s statutter bygger
på den re1JOlusjonære teorien, slik den er
utviklet fra Marx til Mao Tsetung. Derfor er
det litt komisk når VG »avsløre1'JJ med stor
ståhei at vi går inn for å velte det kapitalistiske systemet, som undertrykker arbeiderklassen og de breie lag av folket, og vil arbeide for
ei sosialistisk omvelting. Vi hevder at voldsapparatet, politi og militærvesen, og hele
statsapparatet er den herskende klassens redskap, til bruk mot arbeiderklassen. I en
revolusjonær situasjon vil den om nødvendig
bruke voldsapparatet til å slå ned arbeiderklas-

sens kamp. Derfor må arbeiderklassen forberede seg på dette. Den er nødt til å knuse det
statsapparatet som den herskende klassen
bruker mot den, dersom den skal kunne ta
makta.
VG hevder at marxist-leninistene er en
»fanatisk gruppe revolusjonære som forbereder seg på å ta makten i Norge» - underforstått: de vil gjøre det, uansett hvordan folket
stiller seg. Vi hevder at arbeiderklassen må og
vil ta makta, at det er umulig uten at flertallet
av folket, som undertry kkes av monopolkapitalen, vil det. Men vi hevder også at skal
revolusjonen lykkes, trengs det en organisert

ledelse, et kommunistisk parti som kan samordne kampen for sosialismen og føre den
videre etter revolusjonen. Vi hevder at historien har vist at der denne ledelsen mangler, vil
revolusjonen mislykkes.
Derfor legger vi ikke skjul på vår politikk.
Skal en politikk få oppslutning fra folket, kan
den ikke skjules for folket.
Hatske angrep av VG 's type gjør det enda
mer nødvendig for oss å gjøre politikken kjent
for at folk sjøl enda bedre kan avsløre
løgnpropagandaen.
Seinere fulgte VG's hetsartikler slag i slag.
Det ble spekulert over hvor vi får pengene fra.

DUPLOTRYKK ARBEIDER FOR

Kina•a1nbassaden!
Hva er A/S Duplotrykk? Står det marxis tisk
leninistiske SUF bak? Og hvis SUF står bak hvor kommer pengene fra? Kommer det penger fra
«fremmed makt»?
Ytterst- In l<'l·cssant var det

ASBJØRN
BARLAUP

rorsi,k som ble gjort pi'>. t. avklare forholdene omkrine det
~rykker! som produserer M-Lgruppenes trykksaker ved siden
a.v det propagandamateriale som
den kinesiske ambassade gir ut I
Norge. Naturligvis er det tale
om et aksjeselskap, os de velhol 0
dcne medlemmene av SUF studenter som reklamerer med
:it de er nØdt til å arbeide I byggcbrnnsjen for å leve - bar na-

turligv!S ri'>.d til I!. tegne aksjer I
et slikt selskap. Sil store Inntekter kan trykkeriet - fremdele3
naturligvis - ikke hs- av de beskjedne trykksakene som den
kh1eslske ambassade produsererer ved den sa.mme bedrl!t.

«Fritt Folk»

Tll!ellet brfnøer meø· til I!. tenke pi!. situasjonen før den siste
verdellskrlø. Vl hadde da 1 Oslo
en avls som het «Fritt Foll<•, organ for Vidkun Quisling og hans
parti. Det foregikk atskillige
spekulasjoner om hvorledes dette blad!oretagendet og den nazistiske propaganda torøvrlø ble ti•
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nanlsert. Forklaringen fikk · vi
først etter krigens slutt da Qulsllngs c!nncnrlltsmlnlsteu l okkupasJonstlden, Albert Haøelien
ble stilt for retten for landssvik
oø senere henrettet . . Haøelien,
som Inntil kort tid rør krløen
var bosatt I Berlin, brakte penøene med seø under &Ille byppføe besøk i O,;lo. Resepsjonisten
ved ett av våre hoteller avla 1
retten vitneprov om hvorledes
hun omsorgsfullt, oiJ under pt.legg om det ytterste heinmellghold, tikk seddelbunkene oppbevart l hotellets •Safe, Inntil det
ble bruk for dem.

Hvilken »fremmed makt» VG tenker på, sier
seg sjøl. Til spekulasjonene er det ellers å si at
A/S Duplotrykk trykker bladet »Kina i dag»
og annet materiale fra Folkerepublikken
Kinas ambassade på vanlig anbud. Mer er det
ikke å si om den saka.
VG fulgte iherdig opp pressekampanjen mot
studieorganisasjonen Sosialistisk Opplysningsråd, hvor bl. a. de marxist-leninistiske organisasjonene er medlem.
Angrepet mot denne organisasjonen har
pågått halvannet års tid, etterat det ble
oppdaget et tilfelle av misligheter i Mo i Rana.
Det kulminerte i høst ved at SOR ble beskyldt
for å ha underslått skatt for flere hundre
tusen kroner. Det førte til at likningsmyndighetene i Oslo stengte SOR 's kontorer og
beslagla kontormateriell.
Men de handlet for raskt. Overlikningsnemnda i Oslo Kommune måtte etter behandling av saka innrømme at SOR hadde arbeidet
i samsvar med de offentlige forskriftene, og at
alle påstander om misligheter var grepet ut av
lufta. SOR sendte ut ei pressemelding om
dette. Ikke en av avisene - som hadde brakt
svære oppslag om likningsmyndighetenes
aksjon - tok inn pressemeldinga. Myndighet-

ens retrett ble fortiet.
Disse angrepene er helt i tråd med Creditbankens gode ide om å forsøke å ramme de
progressive organisasjonene økonomisk. Det
viser riktigheten av det prinsipp alle kommunister arbeider etter:» Vi går inn for å stole på
egen innsats. Vi håper på hjelp utenfra - men
vi forliter oss ikke på den» (Mao Tsetung).
Staten har ikke lenger noe påskudd til å holde
tilbake støtten til SOR, og vi vil arbeide for å
få den støtten vi rettmessig har krav på. Vi vil
forsvare alle de rettigheter det borgerlige
demokratiet gir folket - mot fascismen. Men
vi kan ikke gjøre oss avhengig av det.

VÅPENTYVERIET
Midt oppe i alle angrepene mot kommunist-

ene kunne VG (7. nov. l 970)melde om et
våpentyveri på Gol. Måten og omstendighetene våpentyveriet ble slått opp på, er klar
nok:
»Hvem står bak tyveriet? Fremdeles famler
politiet mye i bl.inde - men overvåkningspolitiets store interesse for saken kan tyde.
på at man har bestemte mistanker å gå
etter. I så fall folk 'farlige for rikets
sikkerhet'.»
Om våpentyveriet vet vi nå at det var to
bønder som i fylla hadde gjort innbrudd i
HV-lageret, og at de begge har avlagt full
tilståelse. Men i mellomtida hadde VG's hentydninger, supplert med den øvrige hetsen
mot marxist-leninistene, fått · festnet seg hos
folk. Oppklaringa kom 26. januar i år.

Ammunisjonstyveriet på Gol oppklart:

ET SPONTANT
FYLLE-INNFALL

- Jeg er svært lettet.
Dette er politifullmektig Arne Jo ra k er s kommentar til VG etter at det
største ammunisjonstyveriet etter krigen her i landet er oppklart. Tyveriet på
Gol, der over et halvt tonn amn1unisjon forsvant, var et spontant fylleinnfall unnfanget over et glass øl på en kafe.
Her er det mange som spør: Men forbereder
ikke marxist-leninistene væpnet revolusjon?
Vi har sagt at folket må forberede seg på
væpnet kamp. Men vi har også sagt at revolusjonen ikke er et lite fåtalls verk, men
flertallet av folkets verk, med arbeiderklassen
i ledelsen. Når vi står oppe i en revolusjonær
situasjon, når flertallet av folket er beredt til å
føre revolusjonær kamp for å styrte storkapitalens diktatur, da vil spørsmålet om
våpen være folkets egen sak.

»SUF-INFILTRASJON»
VG hadde i høst store oppslag om
LO/NAF-uttalelsene om at »SUF står bak de
ville streikene». Dette er omtalt på annet sted
i heftet. Men det har sammenheng med et
annet oppsett i VG ( 16. nov. 70), som skal gi
inntrykk av hvordan marxist-leninistene bruker »populære saker» (motstanden mot EEC) til
å lure folk med på aksjoner, alt i den eneste
hensikt å tjene marxist-leninistene og partibygginga deres. Dette blir dessverre også
forsøkt brukt av enkelte i bl. a. SF, NKP og i

ledelsen i Folkebevegelsen mot EEC, til å
mistenkeliggjøre og angripe marxist-leninistene og Arbeiderkomiteen mot EEC, som vi
støtter.
Til dette er det å si: Vi har aldri lagt skjul på
at vi ser kampen mot EEC, kampen mot alle
angrep som rammer folket, i en større sammenheng; kampen for sosialismen.Avisa Klassekampen svarer i nr. 9/1970 på påstanden
om at »marxist-leninistene ser på fronten som
'eit rekrutteringsorgan · (SF's Berge Furre)»:
» Vi kan bare svare: Det er selvsagt. Marxistleninistene har som mål å tjene både folkets
kortsiktige og langsiktige interesser. Vi arbeider overalt - i fabrikker, på skoler, på
universitetene og på landsbygda for å øke
oppslutningen om de kommunistiske ideene.
Gjør ikke SF- og NKP-leddsen det samme på
sitt politiske ffWllllag? Gjør ikke DNA det på
sitt? Det er kjent for enhver.»
Vi ser ikke noe motsetningsforhold mellom
kamp for folks daglige interesser og kamp for
sosialismen, det første er en forutsetning for
det siste. Men samtidig skiller vi klart mellom

frontens paroler og aksjonsgrunnlag og vår
egen sjølstendige propaganda. Men ved å vise
at vi fører ei riktig linje i den kortsiktige
kampen, på konkrete saker, trekker vi folk
nærmere til våre ideer, til våre organisasjoner.
Vi vil tjene folk et, både på kort og lang sikt.
Klarer vi det ikke på kort sikt, gjør vi det
heller ikke på lang sikt.
Vi legger altså ikke skjul på vår politikk.
Derfor er VG og andres påstander om at vi
forsøk er å lure folk , et angrep på folket sjøl.
VG's oppslag om interessekampen i forsvaret
viser også hvor høyt det setter soldatenes evne
til sjøl å vurdere sitt eget beste.

VG FORESLÅR MOTTILTAK
Michael Grundt Spang, som førte an i
kampanjen, gjorde sitt beste for å lede rettsapparatets oppmerksomhet mot undergraverne. Han intervjuet politimester Gjerde, som
uttaler at »det er vel ikke så rart om en· og
annen kommer på den tanke at man bør følge
litt med derrv> (VG 5. juni) .. I samband med
spekulasjonene om hvor kommunistene får
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pengene' fra, presenterer han Straffeloven,
§ 97A, som omhandler dette. Samtidig klager
han over at »samfunnet» ikke har noe vern
mot »infiltrasjonsarbeid som tar sikte pt1 å
knekke staten og arbeidslivet innenfra» ...
»de kan ikke rammes - ikke før de handler i
strid med loven» (VG 4. nov.).

kapital for å bidra til arbeidet med ,
å velte landets politiske system.

Det er § 97 a , som setter straff
for norske borgere eller norske
organisasjoner som mottar utenlandsk kapital for å. påvirke alm.eDlhetens mening om landets
styreform.
Fra gode kilder vet VG at- det
hersker frykt for at slik utenlan~ kapital si_! er i~~ i~ndet.

Utenlamlsk kapital
I Straffelovens kapittel. om forbrytelser mot statens sikkerhet
har vi en paragraf som vedrører
disse · problemer. Men· den forut_se,t~r ll,t det tilføres µtenlandsk ,

Men når det ikke' har resultert I
politiaksjoner, kan man slutte seg
til at det ikke har lykkes å skaffe
, beviser for dette.

For øvrig vet man jo at en
rekke ekstremt radikale organisa-

I,.

SUF-reportasje:
MICAEL GRUNDT SPANG
sjoner skaffer seg midler på høyst
legal vis
v!!(I «studiebidrag»
fra det kongelige norske Kirkeog undervisningsdepartement og
ved kuppliknende aksjoner, som
har skaffet dem hånd om andre
organisasjoners ka.ssabehol~i_ng.

§ 97 n.1 Kor,:;k borger 2 eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed
makt eller av pa.rti dier organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg oller for parti
eller orgnnisa:.;jon lwr i lana.ct tar imot økonomisk st.otte for å påvirke almenhetens
menlllg om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hc·rtil, straffe~ med hofte eller fengsel inntil 2 år.
• Tilfoyet ved lov 15 dr s . 1950 nr. 6.
• Se lov 8 de~. ]!)50 nr . 3.

ANGIVERI
Samtidig blir folk oppfordret til angiveri.
Avisa presenterte kopier av lapper dunnet)) i
telefonkiosker og av dokumenter som »er
kommet VG i hende». Dette ble fulgt opp av
følgende faste stående oppfordring pt1 baksida
av avisa.

betale,·
1000 ,.•.
'I

FÅR 1000 1'-RONER I NOVEMBER:
I

Men dessuten har redaksjons , ledelsen besluttet å gl 1000 k.rol • r som mi overretke!'!t anonyr.1t.
! .B:n avis må I noen tll(eller dP" k~
I sine tilder. og slik også I dette til•
\ k°lie som gjelder opplysningoer om
' SlJF, den revolusjonære ung:1oms . o: gaillsasjon. Disse opplys nln1;er
\ bar dannet ut.gangspunkt ror flt'r -

lu.ll<"t av de• a,.·~.lon·11d" art.ikler benvendrlse ferte fram, ,·il drr for li tilsendt et beløp sum svar.-r
VG har brakt i uo\'l'tllbcr.
til den betydnin~ redaksjonen me •
Til ckrn .so1n h:n st>11dt inn Up.s er det a si at dl' v il ra s in " t ro:-,te- n.-r at stoffet bar hatt.
Et slikt tips er f. eks. del som
prcmle-.. VG h.onor<·n~r nC'mlig alle
Up.t.; hvis dr. danrwr utJ<,angsµunkt fortalte om at Aker Velforbu11<l
for stoff tit a, i!-;t•n .
har planer om å org-aniserc :-.kattt.· Alle som har :--.t·ndt · inn tips slrelk fra 1 januar.
OK sf'"nrn• st•U ~v avis«·n at dt•res
0~ VG's ·1000-kroners tips r;:ir
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vidt"re. De a ,. 1<~:-.c-n11• som m<•ner
,le- har nor viktig a fortelle ilør
ikkt" nolf" . Rt•dak:-.jonrn er inten~ssert i alle s lags tips, rene nyhetstips o~ tips om aSedvanlige mcnn<-sker. t•llc-r tips om tit:tt;" som f"r
i:-alt i samfunnrt. 0~ husk at aUe
d..., henvt·ndl•lser ~om fører direkte
fran1 til rrportasjer. bli honorert..

Vi vet at dette har gitt resultater i ett
tilfelle. Klassekampen skriver om dette i
nr. 1/71:
·
» Vi vet imidlertid hvem som har [litt disse
pengene. En person har tatt VG's oppfordring alvorlig og stjll/et en bag fra en
revolusjonær. 1000 kr. var gevinsten for
denne simple handlingen. Det vil ikke bli
tatt skritt overfor mannen som stjal veska,
for i virkeligheten er det VG som er ute og
stjeler - trass i avisas preik om »demokratiske spilleregler».
De snuskete metodene avisa nil tar i bruk,
gjør det viktigere for progressive Il skjerpe
den revolusjonære llrvllkenheten.
Men trass tat borgerne blafrer med tusenlapper og andre· lokkemidler for Il »avsløre»
de revolusjonære, er flertallet av folket
ikke så lett å lure. Det var tyvens arbeidskolleger som oppdaget det simple tyveriet
og fortalte det til kommunistene.»
Denne historien er ett av flere eksempler pil
at sjøl om ikke flertallet av folket er enig med
oss i alle saker, så ser de hvem som tjener
folket, og hvem som er fiende av folket. De
tar avstand fra skittent angiveri av den type
VG legger opp til. De vet hva angiveri
fiendens tjeneste er.

»AVISER KAN DREPE»
Vi har ogsll andre, og mer alvorlige eksem-

pier på hva hetsoppslag av VG 's type kan føre
til. Springer-pressa i Tyskland, oppkalt etter
avis-»kongen» Axel Springer, brakte liknende
oppslag mot progressive studenter i VestTyskland under studentdemonstrasjonene i
1968. Studentene ble pil fascistisk vis stemplet som krimineile landsforrædere, som det
nil var pd tide at folk satte pil plass. Dette
sammen med bilder av de mest kjente studentlederne. Avisene appelerte til fascistiske elementer, og resultatet lot ikke vente pil seg: En
ny-nazist - med bilde av Hitler hjemme pil
veggen - tok sitt gevær og skjøt ned en av
studentlederne, Rudi Dutschke.
Hva har dette med VG å gjøre? Kampanjen i
høst gikk bl. a. nettopp ut på å framstille
marxist-leninistene som kriminelle undergravere av samfunnet, for så å presentere en
billedserie av en del av dem. SF-avisa Orientering skriver på lederplass 21. november:

»kartlegge» virksomheten på venstresiden i
norsk politikk. I første omgang vil de ta
for seg SUF(m-1). Siden vil andJ:e bli
presentert.»

FOLKET MOT VG

Monopolkapitalen, Creditbanken,Libertas,
med LO-ledelsens, NAF's, NA 's og VG's hjelp,
har satt seg fore å ta knekken på alle
progressive. I første rekke rammer .dette
marxist-leninistene. Dette fordi de veit at
marxist-leninistene mest konsekvent har
støttet og deltatt i folks kamp mot den
samme monopolkapitalens angrep. Men vi har
alt sett at bl. a. Creditbankens notater ved
navn nevner andre progressive organisasjoner.
Vi har alt sett hvordan den reaksjonære pressa
angriper all kamp streiker og demonstrasjoner
som ikke »følger spillereglene», dvs. som trosse~ de lover som skal forhindre effektiv kamp.
»Aviser kan dJ:epe. Som oftest foregår det
Kampen mot storkapitalens framstøt vil
på symbolsk måte, men resultater av ukers
vokse, samtidig vil kloakken fra VG og beog måneders hets mot enkeltpersoner kan
slektede organer flyte striere og striere, og
også føre til at redaktørene står tilbake
forsøke å forpeste tilværelsen for alle som
med virkelig blod på hendene. Det går en
kjemper, som streiker demonstrerer eller på
ubrutt linje fra mellomkrigstidens Tysknoen måte setter sec til motverge. Hetsen mot
land via Springer til Akersgata. Metodene
er de samme. Det er ikke VG's fortjeneste marxist-leninistene og de progressive er derfor
at uansvarlig og hatsk journalistikk ikke
et angrep mot hele det arbeidende folkets
har ført til de samme resultater i Norge.
livsinteresser, mot.folkets rett til å kjempe for
. . . Verden Gang har satt seg som mål å
sine rettmessige krav.

NÅ-REPORTASJE
LØGN OG FASCISME!

Libertas er en organisasjon for monopolkapitalen i Norge. Ukebladet NÅ er et av
talerørene til denne organisasjonen. De siste åra har det blitt et betydelig oppsving i
streikekampene, student- og eley-aksjonene og andre progressive bevegelser. Som en
følge ~v dette er Libertas-propagandaen blitt intensivert.
Det er vanskelig for Libertas å innrømme at
kampen mot monopolkapitalen stadig brer
seg, og at kommunistene er i framgang. Derfor
innrømmer de heller ikke dette. I stedet
skriver de om SUF(m-lls . manipulering av
arbeiderne, om hvilke utspekulerte metoder
kommunistene bruker for å lure med seg folk
som er ærlige på bunnen.
Dette viser hvilken holdning NÅ har til
vanlige folk. En streik betyr fare for å miste
jobben og i ethvert tilfelle en hard økonomisk belastning for arbeidsfolk og familiene
deres. Likevel påstår NÅ at det er nok at en
student forteller. arbeiderne at de har det
dårlig, for at streiken skal bryte ut. NÅ-journalistenes bunnløse forakt for arbeidsfolk får
dem til å tro at arbeiderne er i stand til å
handle stikk i strid med sine egne interesser.
Slik har kapitalistene alltid bortforklart
misnøye på arbeidsplassene. Det er ikke egentlig arbeidsforholda eller lønningene det er noe
i veien med; misnøye oppstår i hodene på
folk, dersom kommunistene får agitere fritt.
Et eksempel på denne innstillingen finner vi
hos NÅ-journalisten Bjørn Glorvigen, tidligere
kjent som forfatter av en »Western»-bok om
Vietnam-krigen. (I denne boka forsvarer han
og
imperialistenes krigføring ·i Vietnam,
forteller hvor heltemodige US Army og
Saigonhæren e~) .
I NÅ 21/111970skriver han :

- - - - - -- - - - - - - - - - - -

~ruJ(f SIER DE Vil
HEVOlUSJON
lik må det ha vært i 1939:
Man likte motorveier. Hitler
bygget motorveier, og før man
visste ordet av det var man med å
stemme inn Hitler.
.Han er elev ved et lærested i
Oslo. Han · er. godt over tyve, robust og gløgg, men bekymret :
- De er overalt hvor noe bestemmes. De er alltid godt forberedt. De har alltid gode- argumenter i den saken som er oppe. Det
er de som kommer med forslagene
- om forurensning, for fred - om
EEC - for at alle som har det
vondt skal få det bedre. Det går jo
ikke an å være uenig i det. Og
før du vet ordet av det, er du med
å stemme for d e m. Stemme deres
folk inn. De bruker oss som marionetter. De kan få en professor
sparket fra jobben, eller gjøre ar-
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beidsforholdene umulige for ham.
De kan drive til desperasjon, med
sin totalt nådeløse og umenneskelige trakassering av folk de ikke
godtar. Hvis de visste at jeg satt
her og snakket om dem, er det
ikke utenkelig at de kunne få meg
utelukket fra .videre skolegang. De
har makt nok til det. Paragrafene som skal brukes har de også
sikret i reglementet.
- Er det derfor så få sier imot?
- Nei. De fleste ser ikke sammenhengen. De hører de besnærertde forslagene, vi er unge. Vi liker å være radikale, og enhver
kan se at ikke alt i verden er
som det bør, og så får de sine
stemmer. Men det største flertallet bare holder seg passive og
uengasjert i alt som har med politikk å gjøre. De ser ikke hvor
det bærer hen.

•

NÅ har aldri forsøkt å bevise påstandene om
at SUF(m-1) driver folk til desperasjon, heller
ikke at de avsetter professorer og utelukker
folk fra videre utdanning. Årsakene er sjølsagt
at dette vrøvlet er grepet rett ut av lufta. De
som kan kontrollere påstandene vet at dette
er opplagte IØgner. Grunnen til at NÅ likevel
sprer usannhetene, er at de er beregnet på folk
som ikke kjenner forholda på universitetet og
de enkelte arbeidsplassene.

-
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Man husker studenten: Man er
'for motorveier, og oppdager at
man stemmer på Hitler. Viet
Cong:desertøren: De lovet så meget; det hørtes så riktig. Først
etterpå skjønte vi at vi var lurt.
Det er på det rene at det til
norske arbeidere er sendt ut spørreskjemaer. Skjemaene skal kartlegge misnøyen. Det skal skaffes
rede pil. hvor man skal sette inn
neste støt, og hvilke argumenter
arbeiderne vil godta. Hvilke «mo•
tar-veier» de kan tenkes å stemme for.
Skal vi ta dem alvorlig?
Skal vi lytte til rykter som forteller at ·det bygges opp arkiver
med bilder og data om alle som
er imot, altså de som tilhører borgerskapet, og· arkiver over folk
som kan tenkes å være for. Alt til
bruk senere.
Når revolusjonen
kommer. Kartotekkortene skal
inneholde alle opplysninger. Inkludert familieforhold og hvor barna går på skole eller i barnehave.
NÅ og libertas ser det som en hovedopp-

gave å forhindre en kommunistisk massebevegelse i Norge. Følgelig bruker de løse rykter
(som de sannsynligvis har fabrikert sjøl) for å
framstille progressive som en liten gruppe
kupp-makere. Når de samtidig forsøker å
innbille folket at SUF(m-1) har et registreringsapparat av større omfang enn Statistisk
Sentralbyrå, blir det hele latterlig. Likevel er
denne løgnpropagandaen farlig, fordi hensikten med våset er ensidig negativ: Folkets tillit
til kommunistiske organisasjoner skal undergraves. Det skal skapes mistillit mellom arbeidere og progressive tillitsmenn, slik at streik
for rettferdige krav blir umulig.
Samtidig skal det skapes splid mellom de
forskjellige gruppene som står mot monopolkapitalen, f. eks. mellom arbeidere og studenter.
En annen side ved hetsinga er å kople
progressive sammen med kriminelle handlinger, for på den måten å legge opp til et forbud,
tørst mot SUF(m-1) og seinere av alle bevegelser som setter seg opp mot monopolkapitalens
makt i Norge. Det er mange eksempler på
historiske paralleller til slike forsøk .
I NÅ nr. 46/1970, presenteres såkalte ledende medlemmer av SUF(m-1) koplet sammen med et bilde av en potet stukke full med
barberblad, angivelig fra en demonstrasjon
mot Verdensbankens møte i København i
hØst.
For det første: Hva har SUF(m-1) å gjøre
med en demonstrasjon i København?
Dessuten : Barberbladspoteten er et falsum.
Den ble »hevdet sett», og deretter laget dansk
fjernsyn en slik potet, og viste bilder av
denne. Disse bildene ble kjørt ut i Københavnavisene. Seiner~ ble det slått fast at det ikke
fantes noe eksempel på at et slikt kasteskyts
var blitt benyttet under urolighetene, til tross
for grundige politiundersøkelser.

Men så: Vaktmannen, en pansjonist, oppdaget på sin daglige
runde at våpenlageret på Gol
var plyndret. Kort etter kom
Forsvarsdepartementet med en

Under Verdensbank-opptøyene i København ble det oppdaget et nytt kastevåpen: En pote.t istukket barberblader.

redegjørelse: Man kunne ikke se
bort fra at det sto en organisasjon bak tyveriet på Gol. Mer
ønsker ikke departementet å
si, men det var nok:
Noe nytt var kommet til
Norge. Det var ikke lenger
ungdom som skulle leke indianer og hvit som sto bak et ammunisjonstyveri. Denne gangen
var det alvor.
Hva slags alvor? Hvilken
grense er det vi nå har passert?
Det kan så vidt man skjønner bare være ett av to: Det
kan være internasjonale våpenhandlere som har vært på ferde.
Men det er også et annet alternativ, og det er meget, meget verre.
Det halve tonn med ammunisjon kan være lagret og stuet
vekk med tank.;; på senere bruk
mot - nordmenn. En ufyselig
tanke den siste tids utvikling
har gjort tenkelig. En utvikling
som har gjort optimisten betenkt, og pessimisten livredd.
Vi har fått et rop på revolusjon.
Et krav om vold, om det er
tjenlig.
- De få revolusjonære er
knapt de farligste, sa engang
en politimester jeg diskuterte
dette med. - Det er reaksjonen vi mest må frykte.
Hvilke grupper som er det
ene eller annet, er i denne sammenheng uvesentlig. Det vi nå
må konstatere er at vi også i
dette land har folk som illegalt
kan tenkes å væpne seg. Enten
for å beskytte det vi har. Fordi
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de ikke stoler på de legale myndigheters evne. Eller som væpner seg med tanke på å rive
ned vårt statssystem. Voldshandlinger er blitt mer sannsynlige enn de var. Vi kan ikke
i dag stille spørsmålet: Væpner
vi en 5. kolonne, og få et trygt
«Nei» til svar. De som skulle
svare har alt svart, og gitt sin
klare antydning.
I et annet eksempel tar NÅ (21 /11 1970)
utgangspunkt i et ammunisjonstyveri på Gol
for å mistenkeliggjøre de progressive og revolusjonære.
Også her er linja klar. Ved systematisk å
kjøre fram rykter og vage spekulasjoner,
stemples motstandere av kapitalismen som
kriminelle.
Som vi ser har NÅ ingen betenkeligheter
med å stemple progressive som kriminelle, og
de nøler heller ikke med å rope på lov og
orden, politi og stat. Frykten for folkets
kamp mot undertrykkinga i Norge og i resten
av verden begynner å bestemme hva de
rea ksjonære vil foreta seg. NÅ vil mobilisere
samfunnsvernet:
■

La oss beholde bena på bakken.
Vi vet ennå altfor lite om
disse grupper og hvilken evne
de kan ha til å manipulere
igjennom sine ideer. Det kan
være ba~e et lite blaff, en intellektuell mote blant noen unge,
ikke mer farlig enn den jo-jo
feber som gikk over landet for
ett ti-år eller to siden.
Men '.lr det noe mer og farligere, må det sunne vett i dette
land mobiliseres bak de menn
vi har valgt til å beskytte vår
samfunnsform. Vi må be de
menn som skal holde oppsikt

med hva som ·skjer i landet, om
å holde oss orientert. Det må
for eksempel ikke få bli noen
privatsak mellom etterforsker~
og Forsvarsdepartementet hvem
som sto bak det store våpentyveriet.
■ Hvem som står bak den kriminelle handling aner vi i N A
like lite som noen annen. På
hvilken side av den politiske
skillelinje det finnes galskap
nok til å samle våpen, vet vi
heller ikke;
Men vi vet hvem som startet
ropet på vold, på revolusjon, på
metoder utenfor de demokratiske spilleregler for å få igjennom det de vil. Og vi , vet at

uten dette ropet, ville det ikke
blitt noen reaksjon fra noe annet hold. Man vet i dag at et
rop om vold, alltid gir et ekko.
Det reiser på ny spørsmålet:
Hvor stor frihet skal demokratiet gi dem som vil rive demokratiet ned?
Hvor langt skal man slippe
dem som vil bruke demokratiets
frie spilleregler til å ødelegge
det_?
.,
Kravet om å mobilisere samfunnsvernet og
den statlige ordensmakt er et krav fra reaksjonære og fascistiske elementer som vi møter
gang på gang i historien, særlig i krisetider
hvor det kapitalistiske systemet er truet av
folket og de revolusjonære.

Myndighederne har optraadt i Sulitjelmaaffæren
med den fasthed og bestemthed som situasjonen
ti/sagde ... De militære afdelinger som blev sendt
op til Sulitjelma og endnu be/inder sig deroppe,
kan sige med Caesars ord, at de kom, de så, de
vant. Men det var dennegang. Der kan blive gjort
forsØg på lignende udskeielser andetsteds i landet.
Vi er endr~u ikke trygge. Det blæser en (>ste11vi11d
som endnu ikke har lagt sig. Den kommer fra de
russiske og finske sletter, og den fører gnister med
sig ...

Aftenposten, 18-4 1918,
leder «Orden i landet>>.
NÅ veit at lovene er borgerskapets og
monopolkapitalens lover. I en krisesituasjon
er det sannsynlig at enkelte lover, som Grunn•
lovens§ 100 og straffelovens § 98 vil bli
brukt mot de progressive deler av folket. Det
nye ved NÅ er at bladet sier helt åpent at
myndighetene bør ta i bruk paragrafene så
snart som mulig.

Vi må også blåse støvet av
de paragrafer våre lover har til
beskyttelse av systemet, og
som ikke har vært i bruk på 25
år.
Vi har en grunnlovs paragraf 100.
Den gir oss ytringsfrihet.
Den har gjennom utvikling fått
•sin fortolkning som passer inn
i det samfunnsmønster vi har
bygget opp. Men leser man teksten i paragrafen med nye øyne,
i en ny situasjon, er det neppe
tvilsomt at den hjemler inngrep
mot folk som vil forfatningen til
livs, som ønsker å rive ned alt
som er bygget opp siden 1814,
på grunnlovens grobunn.
Det er også en annen paragraf de kommende tiders debatter og begivenheter sikkert
vil blåse støvet av: Straffelovens paragraf 98, som sier: Den
som søker å bevirke eller med-

virke til at rikets statsforfatning forandres med ulovlige
midler, straffes med hefte eller
fengsel i minst fem år. Skjer
handlingen med bruk av våpenmakt eller under utnyttelse av
frykt for inngripen av fremmed
makt, kan fengsel på livs-tid
idømmes.
Bøter kan idømmes ved siden
av fengselsstra -f.
I sin tid ble bl. a. Quisling
dømt etter denne paragrafen.
0

Men loven er ikke bare myntet på ekstreme situasjoner.

Opprinnelig hjemlet den bare
bruk av hefte, fordi man i en
opphetet politisk situasjon ikke
skulle kunne bruke den til å
kaste politiske motstandere i
fengsel. Men etter krigen ble
strafferammen skjerpet.
I dag har vi den som et lenge ubrukt skjold om vår statsform.
Ingen ønsker revolusjonsparågrafen tatt i bruk i u~ide.
Det er langt fra nok at vi nå
kan være irriterte over folk som
sier ting vi ikke er enige i.
Det er først når demagogien
blir en trusel, kunstig misnøye
pisket opp, og manipulasjoner
får en virkning, at vi bør gripe
etter paragraf 98. Paragrafen
sier klart at den som søker å
bevirke eller medvirke til at rikets statsforfatning endres med
ulovlige midler ... Man behøver
altså ikke ha gått særlig langt
på den galei før det er anled 0
ning til å gripe inn. Venter man
i blåøyet naivitet for lenge med
å gripe skjoldet, kan det bli for
sent. Da vil mulighetene ligge
bak oss. Og vi vil bare kunne
føre landet opp på den lange
listen over nasjoner som har
lidd den samme skjebne. Da
kan ikke et menneske, noen nasjon, eller noen statsmann hjelpe oss: Det hele' vil være et indre anliggende.
Da vil § 98 være oss til mager trøst.
Det er helt klare fascistiske trekk i en slik
hets. ». . . Man behøver altså ikke å ha gått
særlig langt på den galei tør det er anledning
til å gripe inn . . .» Konsekvensen av dette er ei
kriminalisering av alle handlinger som er rettet
mot det kapitalistiske systemet. Vi tviler ikke
på at det er ei slik kriminalisering NÅ ønsker å
oppnå.
Kriminalisering av de progressive er et gammelt reaksjonært våpen. Morgenbladet skriver
f.eks. 17/121918 om den russiske revolusjon.

Bolsjevikregjeringens drabanter er tørst og
fremst den røde garde. Denne er et godt lønnet,
væpnet banditkorp~ som rirker ved at udsprede
den h,;ieste rædsel. Da disse bander pda en viss
maade er udstyret med ufficiel legitimation til
mord, rov og plyndring, er det jo lett at forstaa at
tilløpet til denne horde er ualmindelig stort ...
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Og i et innlegg i Aftenposten 14/2 1 918 står
det bl.a .:

Den saakalte «kapitalistiske-,, klasse, som i dette
/anii visselif? mere end i naget moderne ordnPt
samfund har lyttet til arbeidu nes berettigede krav
og pleiet de sociale refor:•1t . skal udryddes efter
principerne fra den røde gun. es land. Saa maa det
være os tilladt at spørge h ·ad de styrende har
Joretaget sig i anledning Gf -lenne saa sterkt omsiggribende og smittende c.rtion . Eller har samf undet ikke ret til at ven ,~ sig mod kræfter som
har dets opløsning snm C' ,·.·te maal? Samfundct
lada disse krefter udvik · sig uforstyrret! Det
giver efter for deres krav og er blind for at
hungeren og tørsten vokser i samme grad som
kravene tilfredsstilles. Samfundet aner ikke at
!(,•rstat imorgen kan gjælde blod, menneskeblod.'

Skibsmegler Annas Bollman i
Aftenposten 14-2 1918.
Det er den samme reaksjon vi finner hos
borgerskapet i dag: Redselen for de progressive og for folks motstand - forsøkene på å
kriminalisere - mobilisering av samfunnsmakt
og ordensvern, »... det sunne vett i dette
land». Alle sider ved de progressives arbeid
kriminaliseres, · også 'støtte til frigjøringsbevegelser. Borgerskapet vil nok få vedtatt en
lov som forbyr slik virksomhet også, skriver
NÅ :

En annen paragraf kommer,
om den blir vedtatt, med i vårt
lov-verk med de! første. Straffelovens paragraf 135 b skal etter proposisjonen lyde: Med bøter eller fengsel inntil 2 år
straffes den som offentlig opphisser til angrepskrig eller annen folkerettsstridig krig. Medvirkning straffes på samme
måte.
Loven er nødvendig om Norge skal ratifisere FN's konvensjon av 16. sept. 1966 om sivile
og politiske rettigheter.
Det er ilrke uten betenkeligheter man har gått inn for loven: Den ligger farlig nær en
konflikt med vårt prinsipp om
ytringsfrihet. Men den kommer
neppe i konflikt med noen vanlig norsk virksomhet, slik vi
kjenner den fra tidligere.
Men de siste år har vi opplevet en ny form for krigs-romantikk. Geriljaromantikken.
Fredselskende mennesker
står frem og fordømmer krig,
mens de i neste øyebl~k snur
seg rundt og samler penger til
gerilja, som driver såkalte frigjøringskriger. For de er alltid
sanne og rettferdige. Når de
faller sammen med deres ~gne
politiske standpunkter.

NÅ støtter sjølsagt imperialistene. Når den
anti-imperialistiske motstanden i Norge vokser, når folk begynner å støtte frigjøringsbevegelsene i praksis, f.eks. ved pengeinnsamlinger,. er det ikke lenger »noen vanlig
norsk virksomhet». Det er fare på ferde,
mener NÅ!
Og dette er forsåvidt riktig - det er fare på
ferde for de reaksjonære når folk reiser seg for
å kjempe mot utbytting og forverring, enten
det er i Vietnam eller i Norge.
NÅ forteller at frigjøringskrigen blir romantisert. NÅ sier sjølsagt ingenting om hva
frigjøringskrigen er - at den tar utgangspunkt
i de undertrykte folkenes grunnleggende livsinteresser - at den er en trusel mot imperialismen og de reaksjonære.

Fenomenet er ikke bare politisk.· Geriljakrig er lullet inn i
et romantisk slør av sentjmentale forvrengninger. Geril:jasoldaten fremstilles som en modig liten mann, som skjegget,
udisiplinert, i ubendig frihetstrang griper våpenet for å forsvare seg og sitt.
Et bilde som i mange tilfeller er så drivende galt at
man blir tafatt opprådd når
man skal motsi det. Hva er romantisk ved å sprenge en bombe på en buss-stasjon eller i et
supermarked? Hva er modig
ved å beskyt~ en landsby i natte-mørket? Hva er sentimentalt
· ved å legge en mine for ·en
skole-buss?
Den konvensjonelle krig hadde fått sin Geneve-konvensjon,
det var galskap, men tross alt
med et visst system. Geriljakrigens vesen og styrke er at den
flenger dette system til side og
går tilbake der man startet.
Vår sympat1 for frigjørings-

bevegelser må ikke drive oss så
langt at vi aksepterer alt. At
man bruker sivile som skjold
om det tjener saken. At man
sender barn som bud med håndgranater om det har virkning.
Har man meninger og syn
som forsvarer krig, så er det et
standpunkt. Men å lukke seg inn
i en drømmetilstand av at geriljakrigen er noe annet og
bedre enn en hvilken som helst
annen form for krig, så er det
en forfalsket og opp-propagandert løgn. ·
· NÅ avslører gerlijakrigens vesen med noen
løsrevne påstander om geriljaens virksomhet.
Geriljakrig er kriminelt, den er ikke engang i
samsvar med Genevekonvensjonen om konvensjonell krigføring. Geriljakrig foregår ikke
under de samme »ordnede forhold» som f . eks.
et amerikansk flytokt med B-52 bombefly
over jungel og dyrket mark i Vietnam . ·
Geriljakr ig er de undertrykte folkenes krigføring. Den er deres krig mot imperialistene
og de reaksjonære marionetteregimene. NÅ
moraliserer mot all krig nettopp for å sk]ule at
geriljakrig er klassekamp; at den er de undertrykte klassers krig mot undertrykkerne.
Men i denne artikkelen er det ikke bare
snakk om geriljakriger, NÅ vil fortelle mere
om de progressive og de revolusjonære. Noe
NÅ ikke visste da de begynte å skrive artikkelen :». .. Hvem som står bak den kriminelle
handling, aner vi i NÅ like lite som noen
annen ...» Men NÅ har tydeligvis tenkt mens
de skrev. I avslutninga på artikkelen har NÅ
funnet ut det de tidligere ikke visste:

Og den nye lov skal hindre
all opphisselse til folkerettsstridig krig, såvel som angrepskrig.
Loven burde kunne rammet endel av de verste utslag vi har
hatt av solidarisering med geriljabander. Og den vil i hvert
fall, håper vi, kvele i fødselen
rop her hjemme om voldelig revolusjon. Så de som nå sitter
med et halvt tonn ammunisjon
på lager gjør klokest i å· kaste
den: Våre lover vil ramme dem,
før de kan ramme oss, og vår
statsforfatning. Håper jeg.
Konklusjonen her er klar: Det er de revolusjonære som står bak . våpentyveriene, og de
har planer om å bruke dem i en framtidig
situasjon i Norge. Igjen blir NÅ's IØse gjetninger til sikre utsagn, og igjen ·ser vi de politiske
motivene bak de fals.ke påstandene som settes
fram: Mobilisering av stat og politi mot de
som bekjemper monopolkapitalen a·ktivt.
Vi har sett hvordan Libertasorganet NÅ i
det siste året har intensivert ~etsinga mot
SUF(m-11 og andre progressive. Hvordan" .de
ved hjelp av løse rykter prøver å knytte alle
motstandere av kapitalismen sammen med
kriminelle handlinger, og hvordan de roper på
politi, stat og samfunnsvern.
Vi har også sett at NÅ's hetsing ikke er noe
enestående eksempel; det er klare paralleller
til fascismen i 30-åra i Norge og Tyskland.
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(Hitler kriminaliserte kommunistpartiet i
Tyskland ved å knytte kommunistene sammen med brannen i Riksdagen i 1933, som var
påsatt av nazistene.) Det er derfor vi må ta
alle disse IØgnaktige påstandene alvorlig, og
avsløre de farlige fascistiske trekkene ved
dem.
NÅ legger hovedvekten på SUF{m-1) fordi
de tror det er lettest å få med seg folk mot
kommunistene. Men målet videre er klart:
senere å få ram på enhver som våger å streike
eller protestere, enhver som tar opp kampen
mot monopolkapitalen i Norge.
Derfor er ikke NÅ's angrep bare rettet mot
SUF(m-11, de er et slag mot alle, og dette er
fascisme. NÅ er et organ for Libertas, »næ-

DnC-notatene. Trygve de Lange har også innringslivets informasjonstjeneste». Det er lett li
rømmet at DnC-notatene er kilden (se innleise fra hvilke grupper (klasser) i samfunnet
inga om DnC).
fascismen sprer seg, mer om sammenhengen
Men de Lange spinner også videre på ideene
NÅ - monopolkapitalen i kapittelet om NÅ ·
og DnC.
.
fra Creditbank-notatene: Om de venstreradikales infiltrasjon i kirken, noe han ser på
Libertas benytter seg også av andre muligmed stort alvor. Videre kan vi lese at »Vi må
heter til å spre sine »informasjonen>. lnt_erne
regne med andre former for aksjoner enn dem
medlemsskriv er viktige tillegg til den propavi har opplevd hittil, tilsynelatende ulykker,
gandaen organisasjonen kjører ut i NÅ. Slike
kort sagt bokstavelig talt mere militante anskriv spres til de fleste større bedrifter i
~,andet.
grep pl samfunnsmaskineriet». Dette er en
fortsettelse av den tråden Creditbanken anEt slikt brev sendte generalsekretær Trygve
tyder, og som NÅ kjører fram gjennom
de Lange i Libertas ut 11. november. Dette
artiklene om våpentyveriet på Gol, svinsk
brevet tar for seg »meget spesielle forhold».
IØgnpropaganda.
Brevet inneholder ikke mye nytt. For det
Under følger brevet i helhet.
meste er det drøvtygging på materialet i
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Til medlemmer.
Dette er et brev om ganske spesielle og alvorlige forhold.
Vi får mange henvendelser om SUF-aksjoner innenfor
næringslivet. Spørsmålet er følgende : Har vi bare sett
begynnelsen? Hvem står bak? Vil næringslivet· først og
fremst bli rammet, eller også sentrale offentlige organer?
Hvilke muligheter har disse kreftene for å intensivere sine
angrep? Må vi regne med sabotasjeaksjoner? Hvilke forholdsregler bør tas? Hvor sterkt bør det reageres? Er det
noen muligheter for utveksling av erfaringer og for forebyggende hjelp?
Mange har bedt oss gi en orientering til våre medlemmer
fordi vi har lagt vekt på å holde oss godt orientert siden SF
så dagens lys. Jeg har vært i tvil fordi meget er blitt kjent
gjennom avisene og på annen måte. Men jeg har funnet det
riktig å etterkomme ønskene, fordi det er viktig at alle våre
medlemmer er ·godt orientert, fordi vi kan gi en del nye
opplysninger og et fyldig mønster, samt veiledning og råd.
Det er lenge siden vi påpekte den fare SUF og gruppene
rundt ville komme til å representere. Situasjonen var
enklere den gang fordi midlene lå_på demonstrasjons- og et
forsiktig voldsplan.
For et par år siden ble vi orientert om at hjernene i
SUF-kretsen la opp til nye metoder. Da ble de planer vi nu
ser realisert unnfanget. De satte store krav til seg selv. De
skulle arbeide hardere enn alle andre, greie sine studier, sitt
arbeide, og perfeksjonere seg i det praktiske liv. Samtidig
skulle de så indoktrinere, utvide kretsen, infiltrere og søke
alle planer gjennomført på basis av en jernhard disiplin.
Fra aksjoner innenfor studentverdenen kan følgende navn
nevnes: Steinar Stjernø, Siri Ustvedt, Bjørgulf Froyn, Svein
Viggo Knutsen, Viktor Stein, Odd Odinsen, Tron Øgrim,
Sigurd Allern, Sigurd Grønmo, Truls Sevje, Helga Forfang,
Kurt Wolfgram, Aanund Hylland, Pål Steigan, Karl Erik
Shults, Øivind Ytrcberg, Vigdis Woldseth og Sverre Richard

Knutsen. En del av disse spiller rolle også i andre sammenhenger.
De forskjellige organer og organisasjoner som er skapt skal
jeg ikke gå inn på her fordi avisene har gitt den nødvendige
orientering. Dog skal et vesentlig moment understrekes:
Selv om UNGE VENSTRE og AUF og andre organisasjoner
nok står utenfor de såkalte militante aksjoner, for de
planlegges og gjennomføres av en sammensveiset kjerne, så
har det spilt stor rolle for SUF-kretsenes muligheter at de
på så mange plan har fått støtte av organisasjoner som AUF
og UNGE VENSTRE. Det gjelder i særlig grad innenfor
studentverdenen, men også innenfor andre områder. Et par
viktige eksempler skal jeg komme inn på nedenfor.
For å forstå det som skjer er det nødvendig å innse det
avgjørende i at organisasjonsformen er hierarkisk. De
sentrale personer har . uinnskrenket makt og disponerer
arbeidskraften etter skjønn. Alle medlemmer må godtas før
de blir opptatt i kretsen, og de må forplikte seg til en
minsteaktivitet. De langsiktige politiske mål mistes aldri av
syne. Nesten ethvert tjenlig middel tas i bruk bare det kan
gi et resultat. Jesuitter-regelen om at »Hensikten helliger
midlet» sitter i høysetet. En betydelig del av .medlemmenes
inntekter betales inn til et fond som skal dekke fellesutgifter som bøker, aviser, løpesedle~ osv. Møteplikten gjør at de
fleste medlemmmer er meget godt informert og kan settes
inn på korteste varsel i »krisesituasjonen>. Det er grunn til å
tro at organisasjonene disponerer betydelige kapitalmidler.
Det er ikke mulig å si noe bestemt om hvor disse skriver seg
fra. Noen' bevilges imidlertid nu gjennom Studentersamfunnet, og meget betales av medlemmene.
Næringslivet, og da særlig industrien, er spesielt utsatt .
Efter hvert må vi regne med at st"yrkene kan bli rettet mot
,cnt:r.1le deler _av samfunnsmaskineriet, slik at en lammelse
får større virkninger.
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En del av mønsteret er kjent, den sentrale ledelse finner
frem til forhold på arbeidsplasser, på universiteter, høyskoler eller i ~ndre deler av samfunnet som det er lett å
skape aktiv misnøye om. Særlig gjelder det da forhold som
det har vært klaget over i lang tid. Efter mønsteret skal det
helst skapes basis-grupper, som det er gjort innenfor
fakultetene på Universitetet. Disse står under kommando av
ledelsen. Det har hittil vært vanskelig å komme så langt
innenfor næringslivet, men enkeltpersoner eller ganske få ,
har tross alt gjort en ganske effektiv jobb.
Selv om de forhold som skal danne basis for aksjonen
opprinnelig ikke har vært alvorlig nok til å skape den
nødvendige opphisselse, så kan misnøye forstørres opp ved
forskjellige midler. Først og fremst selvfølgelig ved personlig
påvirkning på arbeidsplassen. Dernest kommer foredrag,
avisartikler og bøker inn i bildet. Det er forsåvidt et godt
eksempel å notere at Tore Linne Eriksen reiser til jernverket
for å samarbeide med Gyldendal. Han oppholder seg der i
rom tid. Skriver en bok om forholdene der. Når de bedrifter
der arbeidsforholdene kan skape grunnlag for aksjon er
plukket ut, undersøkes først hvorvidt noen av de ansatte
kan innlemmes i aksjonen. Hvis ikke sendes spesialutdannede ferieavløsere, kortti'dsansatte, vikarer e. 1. Det legges
efter hvert vekt på at de arbeider på egen hånd på faglig
basis, fordi vanlige arbeidsfolk nærer en betydelig uvilje
mot studenter, og da ikke minst mot SUF. Den organisasjonsmessige backing skjer således helt i det skjulte og er
ofte helt ukjent for andre enn dem som er innlemmet i den
indre krets. Dette har vært mønsteret hittil, og vi kan regne
med at vi skal oppleve noen flere tilfelle av denne typen.
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Vi må imidlertid regne med at metodene fremover kan bli
noe andre, eller kanskje det er riktig å si mer variert. I
virkeligheten har de streiker det hittil har vært mulig å få
istand hatt relativ liten politsik virkning. Dessuten begynner
både arbeidsgivere og tillitsmenn på arbeidsplassene å bli
oppmerksomme på metodene. De personer som hører til
kretsen blir tross alt mere kjent. De fleste begynner å tenke
nærmere over hvem som ansettes, hvor det kommer nye

folk. Først og fremst legges vekten på et samarbeide med
medarbeidere på alle plan om bedring av forholdene der
hvor misnøye kan skape vanskeligheter eller grunnlag for
utnyttelse i politisk destruktivt øyemed. Det er viktig at alle
vel betenker forebyggende tiltak.
Alt dette er selvfølgelig SUF-ledelse n klar over, og derfor
må vi regne med at intensiteten fremover vil bli øket også
vesentlig på andre fell.
For det første vil det gjelde all propagandainnsats i videste
forstand . Her har disse krefter allerede spilt en betydelig
rolle , men den vil bli utvidet fremover, og på områder som
man ikk e i første omgang tenkte på.
Jeg nevner således som eksempel at den såkalte »Trafikkaksjonen» påpeker betydningen av å danne aksjonsgrupper,
samler erfaringsmateriale fra aksjoner, spre informasjon og
samordne aksjoner på forskjellige steder. Ifølge en orienteringspublikasjon, som foreløpig er relativt ukjent, skal disse
gruppene så som grunnlag for sine trafikkaksjoner studere
den materialistiske historieoppfatning (Marx), det kommunistiske manifest (Marx) og utopisk og vitenskapelig
sosialisme (Lenin) pluss bøker av Gøran Palm, som er
kommet ut på PAX. Langt nede på listen finner vi så Norsk
Vegplan I og Il.
La meg også i denne sammenheng nevne en alvorlig
bevegelse innenfor Den Norske Kirke. Det dreier seg såvidt
jeg vet ikke om SUF-ledete innslag. Men mange av dem som
opptrer og handler har de samme oppfatninger også om
betydningen av militante midler. Jeg har vært iilstede på
slike møter, og treffer ellers ofte ekstremister i diskusjoner.
Det gir meg et støkk å oppleve unge kristne mennesker i
Norge tale revolusjonens sak i Vesten, og oppleve at de tror
kristendommen vil overleve eller få frihet i det samfunn
som efterpå oppstår.
Vi må regne med andre former for aksjoner enn dem vi
har opplevet hittil, tilsynelatende ulykker, sprengninger,
kort sagt bokstavelig talt mere militante angrep på samfunnsmaskineriet. Meningen og hensikten vil hele tiden
være å slå ned på områder hvor ringvirkingene blir store for
et viktig lokalt samfunn, eller for hele samfunnet.
SUF-kjernen vil i alle tilfelle være godt beskyttet fordi vi
alle må være forsiktige med beskyldninger og fordi en
uberettiget mistanke eller en uberettiget aksjon fra politiets
side ville ha betydelige negative konsekvenser.
Når dette siste må regnes med som en aktuell mulighet er
det fordi vi ser mønsteret eksistere eller utvikle seg over
store deler av verden, og fordi de internasjonale kontakter
gruppene imellom er temmelig faste. Eksempelvis kan det
nevnes at under aksjonen mot Verdensbank-møtet i København ble det observert deltagere bl. a. fra Frankrike,
Tyskland, Holland, Sverige, Østerrike, og Sveits. Fra Sverige
kom det anslagsvis omtrent 200 deltagere.
La oss bare et øyeblikk tenke på hva en slik aksjon som
den i København måtte koste . Det tas med her fordi det gir
et visst inntrykk av hvorledes pengene kommer inn.
Aktivistene der, som i Norge, har en betydelig trykkerikapasitet hvor man gjennom oppdrag også fra mange andre
hold kan frembringe overskudd. Plakater, løpesedler og
spesialtrykk flyter i strømmer fra disse trykkerier. Ikke få
selges og skaper et betydelig overskudd. Så kommer da
økonomisk støtte fra studenthold, eksempelvis der nede fra
Danske Studenters fellesråd og Studentrådet.
Køhenhavnaksjonen understreker at vi må regne med
Olli.rerte demonstrasjoner med voldsinnslag når »kjernen»
finner det hensiktsmessig. Slike aksjoner kan bli farlige. I
København ble det eksempelvis funnet kastevåpen av typen
poteter innsatt med barberblad o. 1.
SUF-ledelsen vil også være interessert i demoralisering av
visse deler av ungdommen fordi disse på rampebasis kan

28

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

· være en god støtte under aksjoner.
Endelig må vi ta i betraktning den betydning den faktiske
maktp?sisjon på vårt og andre universiteter gir SUF-ledelsen.
I Norge manifesteres den gjennom Faglig Studentfront, og
de lokale grupper. Vesentlig rolle spiller det også at SUF
såvidt lenge har hatt makten i Det Norske Studentersamfund og derved disponerer betydelige pengemidler. Vi kan
ikke nu lenger se bort fra at Chateau Nøff, Det Norske
Studentersamfunds nye hus, vil bli overtatt av et styre av
Rød Front og at SUF følgelig vil få en høyborg av
betydelige dimensjoner i Norges hovedstad. Vi får håpe de
konservative studenter nu vil erobre makten i Studentersamfundet.
Selv om det ikke er mange vil dog alle efter hvert komme
ut i samfunnslivet, og makter ledelsen til enhver tid å holde
. kontakt, vil nye læresteder, skoler og organisasjoner få et
sterkere preg av venstre-ekstreme krefter. Dette har i ikke
liten grad skjedd i Sverige og betydd meget for utviklingen
der hittil.
Med trusel om bråk og vanskeligheter kan også en radikal
fordreining foretas. Vaktsomme øyne var sikkert klar over
at da FN's 25-års jubileum skulle feires også gjennom
fjernsyn ved en festtilstelning på Nationaltheatret, så ble
denne avsluttet med en ungdomsdiskusjon om FN. I denne
var det en venstre-ekstrem ung mann som dominerte.
Efterpå opplyste så programmet at vi skulle få kommentarer til disse uttalelsene fra stortingsmann Thyness og
andre. Disse uteble. Det sies at de militante gruppene hadde
truet med å skandalisere forestillingen ved bråk hvis ikke
stortingsmennene ble kuttet ut. Riktig eller ikke. Det kan vi
vel aldri helt greie å få bragt på det rene fordi forsiktigheten
så kommer inn i bildet hos dem som nok i flere situasjoner
burde synge ut.
Eksemplene kunne forfleres i det uendelige, men det er
sikkert ikke nødvendig.
Sees denne utviklingen i fremtidsperspektiv er det forsåvidt en mager trøst at radikale ekstreme gruppers organisasjoner, for eksempel i boken »År 2000» laget av Herman
Kahn og Anthony Wiener, Hudson Institute, ansees som et
relativt normalt, men ubehagelig innslag i samfunnsutviklingen fremover mot år 2000. Denne karakteristikk da
under forutsetning av at gruppene ikke i gitte situasjoner

makter å lamme samfunnsmekanismen så sterkt at det gir
muligheter for ganske bred destruksjon eller maktutøvelse.
Med det forhold at seriøse fremtidsforskere regner disse
innslagene som sannsynlige gjør ikke situasjonen mindre
alvorlig.
Det tas med her kun for å understreke at hva vi nu
opplever ikke kan ansees avviklet innenfor en relativt snau
ramme av tid.
Skal imidlertid disse revolusjonære og anarkistiske angrep
begrenses i antall og virkning er i hvert fall følgende
nødvendig:
For det første må SUF-ledelsen og deres hjelpere tas
alvorlig.
For det annet må alle følge godt med i det som skjer i
innland og i utland. Tenke situasjonen overført til oss selv
og seg selv.
For det tredje må arbeidsgivere og tillitsmenn være
oppmerksomme. Det samarbeide som hittil er utviklet får
en tilleggsdimensjon.
For det fjerde må det legges vekt på å bedre de forhold på
arbeidsplassene som har skapt misnøye og kan gi muligheter
for utnyttelse. Nytter det ikke å overkomme vanskelighetene umiddelbart må det i hvert fall sørges for en klar
fo.rståelse av hvorfor så ikke kan skje.
For det femte må 'det legges vekt på raskt å søke
opplysninger, råd og veiledning.
For det sjette er ro og tenksom vurdering viktig. Overilede
mottiltak, forholdsregler tatt i ergrelse eller sinne kan skape
·
komplikasjoner.
Noen få av dem som har henvendt seg her, har snakket
om harde midler, politi-innsats o. I.
Jeg føler det maktpåliggende å understreke at venstreekstreme krefter som SUF-ledelsen er, må - så langt det
overhodet er mulig - møtes med andre midler enn de selv
bruker. De ville være lykkelige over mottiltak som da
umiddelbart ville utløse en kampsituasjon.
Men viktigere er det at vår holdning må være bestemt av
vår tro på at vi vil vinne frem med den ro, den tålmodighet
og den tenksomhet som hittil har preget forsvaret mot disse
krefter i vårt land. Selvfølgelig må politiet stoppe ulovligheter. Det jeg vil understreke er at vi ikke er tjent med noen
slå-igjen-mentalitet. Vi må bevare en styrke og et samarbeide som gjør oss sikre i forvissningen om at ekstreme krefter
vil bli avvist og forhåpentlig efter hvert vil visne bort.

HVEM ST ÅR BAK HETSEN I NÅ?
I september 1970 hadde Verdensbanken - imperialismens verdensbank - møter i
København. NÅ gir en relativt grundig beskrivelse av det som skjedde under møtene
- progressive organisasjoner slo seg sammen og organiserte demonstrasjoner mot
Verdensbanken. Om alt det NA forteller fra disse demonstrasjonene er sant, tviler vi
på. Men det stemmer forbløffende godt overens med et annet organ som nokså
utførlig har beskrevet de samme demonstrasjoner, ne:mlig Den norske Creditbanks
»etterretningsorgan».
Om forberedelsene til demonstrasjonene
skriver bl.a. NÅ: »I september 1969 samlet
venstre-radikale grupper seg. De hadde lenge
vært på jakt etter et felles mål for sin
virksomhet. Verdensbankens møte ble utpekt.
Det skulle hindres eller forstyrres.
Grupper av maoister, venstresosialister,
anti-Vietnam, trotskyister osv. ~kulle bilegge
striden seg imellom mot den felles fiende.
Men samarbeidet knirket, først i juni i år
lyktes det å _sette ned et råd på 30 representanter fra i alt ni organisasjoner. Aksjonens

hovedkvarter skulle være studentrådets lokaler i Krystallgaten 14-16. Den egentlige
hovedbase ble imidlertid Rådhusstredet 13, en
eiendom tilhørende København kommune,
leiet ut til kulturdepartementet - som har
disponert den til ungdomsarbeide.»
Om de samme forberedelsene skriver DnC i
oktober 1970:

»Allerede for ca. et år siden startet forberedelsene med sikte på å lamme verdensbank·
møtet. Den danske venstrefløy hadde Oengre
tid søkt etter et prosjekt som kunne samle

kreftene i en felles aksjon . . . (Den venstre·
fløy som her er henvist til omfatter bl. a.
grupper som maoister, venstresosialister, anti·
Vietnamgrupper, trotskyister osv.) Til tross
for intense forberedelser så lang tid i forveien,
ble det først i juni måned dannet et arbeidsutvalg med til sammen 30 medlemmer. Under
selve urolighetene ble det opprettet et hemmelig hovedkvarter for demonstrasjons/edel·
sen i sentrum. Dette var studentrådets lokaler
i Krystallgaten 14-16. Det var i det hele tatt
et gjennomgående trekk i de danske urolig·
heter at studentene spilte en stor rolle. Det
virkelige hovedkvarter ble likevel ikke ovennevnte sted, men Rådhusstredet 13, nærmere
kjent" som "Husen,. Dette er en eiendom som
tilhører København kommune som er leiet ut
til Kulturministeriet. Ministeriet har igjen stilt
det til rådighet for forskjellige slags ungdomsaktiviteter . . . "
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Om opplysningskampanjen foran demonstrasjonen skriver NÅ:
»Brosjyrer ble delt ut på arbeidsplasser. Blad
solgt på gatehjørnene. Alt fortalte om
Verdensbanken som et imperialistisk kapitalistisk organ. Som i Norge har også de danske
aktivister god tilgang på trykkerikapasitet.
Skapt delvis v!ld oppdrag for utenlandske
ambassader som gjør trykkeriene til en lukrativ forretning. Propagandaen tok sikte på å
danne en fordømmende holdning til Verdensbanken, som skulle gi sympati for senere
gatekamper. De skulle vise det danske politi
og militære som den imperialistiske monopolkapitalens håndlangere. Oppdemmet bitterhet
fra tidligere tapte slag skulle nå få sin utløsning mot politiet. Det ble kontaktet aktivister
i andre land. Det kom folk fra Frankrike,
Tyskland, Holland, Sverige, Østerrike og
Sveits. Anslagsvis 200 fra Sverige, 1 00 fra de
andre land til sammen.»
Om det samme skriver DnC:

».. . Dette dannet utgangspunktet for en
strøm av propaganda mot Verdensbanken.
Som kjent har aktivistene som i Norge en
betydelig trykkerikapasitet hvor man gjennom
oppdrag fra andre lands makter klarer å
frembringe store overskudd . ..
Målet for opplysnin.9skampanjen var å gi
den danske befolkning et ufordelaktig inntrykk av Verdensbanken - at denne var et
amerikansk ledet kapitalistisk/imperialistisk
instrument for å utsuge og utbytte de underutviklede land. Kampanjen var samtidig et
forsøk på å skape en følelsesmessig basis for
en bred oppslutning fra befolkningens side i
de demontrasjoner og aksjoner av forskjellige
slag som parallelt ble planlagt iverksatt under
selve møtet .. .
Videre siktemål var å få en massiv konfrontasjon med politiet eller ordensmakten, et
ønske som uten tvil er diktert av et behov for
i/hevn» for en rekke nederlag de samme
grupper har hatt ved demonstrasjoner de
senere år.

Det ble under møtet observert deltakere fra
bl.a. Frankrike, Tyskland, Holland, Sverige,
Østerrike og Sveits. Man antar at det fra
Sverige skjønnsmessig deltok omtrent 200
deltakere. Fra de andre landene til sammen
ca. 100 ... 11

Videre skriver NÅ bl.a.:
»Politiets radionett ble avlyttet, og deres
disposisjoner kjent av de som ledet demonstrantene. De sto i kontinuerlig radiokontakt
med sine hovedkvarter . .. . politiet foretok en
razzia i Svaneveien 18, maoistorganisasjonens
hovedkvarter. Der ble det beslaglagt et stort
antall bensinbomber og diverse kasteskyts,
som klart viste organisasjonens deltakelse.»
Om det samme forteller DnC:
Aktivistene hadde etablert egen radioforbindelse mellom sitt hovedkvarter og lederne
som opererte ute på gatene. Politiets radiosamband ble 11tappet11 slik at aktivistene til
enhver tid holdt seg orientert om forflytninger m. v. fra politiets side.
Dette vanskeliggjorde i høy grad politiets
motstøt og operasjoner forøvrig.
De danske politimyndigheter foretok 21 /9
på grunn av forskjellige omstendigheter en
razzia i hovedkvarteret til maoistorganisasjo•n en KUF i Svaneveien 18. Her ble det
beslaglagt bensinbomber og forskjellige slags
kasteskyts som klart indikerte at organisasjonen var sterkt engasjert i urolighetene • .. »
NÅ's hensikt med å fortelle oss om demonstrasjonene er å skape hets mot progressive:
»Men den danske opinion tok avstand fra
opptøyene, Verdensbankens møte ble langtfra
ødelagt og heller ikke Verdensbankens renomme.
Men Skandinavia fik!< en demonstrasjon av
hvilke krefter som kan settes i sving, og hvor
hensynsløst de går frem når de velger et mål.
Det viste at det ligger fanatisme og organisasjonstalent bak et angrjjp på det bestående
som vi ikke visste var tilstede.»
Og det gjør de som vanlig ved å beskrive
demonstrantenes personligheter for oss: hen-
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synsløse og fanatiske. Og som vanlig nevnes
heller ingenting om det demonstrasjonen var
rettet mot - Verdensbanken. At denne banken fungerer som et redskap .for imperialismen.
At lederne for banken har uttalt at banken vil
arbeide for å støtte privatkapitaliiske tiltak hvis grunnlaget for profitt er t il stede. At den
vil motarbeide stater som forsøker å utvikle et
sosialistisk, kollektiVI samfunnssystem.
Tilbake til likhetspunktene mellom NÅ og
DnCs beskrivelse av de revolusjonære: NÅ
forteller bl.a. om SUF(m-1) :
»Sentralstyret har uinnskrenket makt, og
disponerer sine medlemmer etter ønske.
Alle medlemmer må godtas av styret. Alle
må gjennomgå et kurs tør de blir opptatt. Et
kurs med opptagelsesprøve som viser at kandidaten har de rette tanker og de korrekte
assosiasjoner på Mao-kinesiske reflekser.
Til pliktene hØrer kontingentinnbetaling.
Noen penger har SUF også fått fra Studentersamfundet. Men ingen av delene forklarer et
forbruk som er moderat anslått til et minimum på 2-300 000. Det er uvisst hvor
pengene kommer fra.»
DnC skriver :
" • .• Styret sitter med nærmest uinnskrenket makt over medlemmene og disponere
deres arbeidskraft etter skjønn. Alle medlemmene må godtas av styret før de er lovlig
opptatt. De må også forplikte seg til en minst,
aktivitet ved å følge nødvendige kurs og
seminarer i aktuelle emner .••
En betydelig del av medlemmenes inntekter
betales inn til et fond som skal dekke nødvendige fellesutgifter . ..
Selv om noe bevilges gjennom Studentersamfundet og meget betales av medlemmene,
dekker ikke dette de årlige utgifter som kan
anslås til 200-300 000 kroner i året som et
minimum. Det har hittil ikke lykkes å finne ut
hvor disse pengene kommer fra.i>
NÅ skriver videre om SUF(m-l)s arbeidsfelt
og nevner der universitetet:

»HVA VIL DE?

Kontrollen ved universitetene tar sikte på to
ting: Få forskningen rettet i samfunnskritisk
retning, og menn som forsker, som lett godt11r
de marxist-leninistiske løsninger på problemene de finner •..
De vil kontrollere nyansettelser så bare de
som tenker riktil! får de jobbene som lyses
ledig.»
Og DnC skriver:
// ... Ved universitetene er målsetningen to
delt. For det første ønsker de å lede all
undervisning og forskning inn i et spor der
samfunnskritikken utgjør hovedelementet . ..
Ansettelser bør skje på politisk grunnlag der
kun de progressive kan komme i betraktning.//
Flere likhetspunkter: NÅ om SUF(m-lls

faglige virksomhet :
ARBEIDERNE OGSÅ

Det var den 2. og 3. november Norges
Kommunistiske Parti på en kongress i Oslo
samlet venstrekreftene til et fremstøt mot
Arbeiderpartiet. Blant dem var SUF og Faglig
Studentfront. Det ble vedtatt et program på
seks punkter. Det siste og viktigste IØd:
Fagbevegelsen forberedes på alle trinn til
anvendelse av nødvendige kampformer og
undervises i erfaringene av de moderne former
for streikekamp i andre land.»
DnC forteller :

»... Begynnelsen til SUF og FSF's engasjement på dette felt synes å gå tilbake til en
konferanse som NKP's faglige utvalg avholdt
2. og 3. november 1968 i Oslo. Konferansen
hadde 70-80 deltakere. Blant disse var observatører fra SUF og FSF. Konferansen var et
ledd i NKP's bestrebelser på å samle misfornøyde elementer innen norsk fagbevegelse til
en tverrpolitisk opposisjon mot den sosialdemokratiske ledelsen. En rekke krav for
»fagopposisjonem, ble vedtatt på konferansen.
Kravene ble inndelt i seks punkter. Det som i
denne sammenheng er av interesse er punkt
nummer seks som har følgende ordlyd: //Fagbevegelsen forberedes på alle trinn til anvend-

else av nødvendige kampformer og undervises
i erfaringene av de moderne former for
streikekamp i andre land.»
Det er helt klart at NÅ har hentet stoffet til

denne reportasjen fra DnC's notater. Og bedre
bevis på at det er monopolkapitalen som står
bak, trenger en vel ikke. Som tidligere nevnt
forvaltet DnC i 1970 5742 millioner kroner.

«MAO-IMPERIALISMEN»
Trykksaken »Mao-imperialismen truer også Norge» ble i slutten av oktober spredd
på universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim, og på e~ del Oslo-skoler. D~tte var
på et tidspunkt da de fleste Oslo-avisene og en rekke aviser utover landet kJørte u!
artikkel etter artikkel med hets og grove insinuasjoner mot SUF(m-1) og krefter pa
venstresida.
Innholdet i »Mao-imperialismen» skulle tale

Denne lite talentfulle bløffen fra »demokratiske m-l'ere» som skulle ha dannet fraksjon i
SUF(m-1) og andre m-1-grupper, ble spredd av
folk tilknyttet avisa ABC.
ABC er ei avis som er finansiert av shippingannonser, som støtter amerikanernes krigføring i Vietnam og forsvarer NATO-kuppet i
Hellas.
»Mao-imperialismen» ble trykt i Oslo av et
firma som kaller seg »A/S Bryne» hvor sjefen
- Bryne - har gode kontakter med visse deler
av Oslo Unge Høyre, særlig kretsen som står
Saigon-juntaens løpegutter i Norge - »Komiteen for Sydøst-Asia» - nær. »På denne
bakgrunn virker det ikke særlig troverdig når
representanter for trykkeriet har uttalt til VG
at de hadde 'glemt' å påføre trykkeriets navn,
noe som er påbudt, samt 'glemt' hvem som
var oppdragsgivere». (Klassekampen nr.
12/1970).
Dagbladet har sine egne teorier om hvem
som står bak trykksaken. I forbindelse med
avsløringa av Creditbank-notatene antydet de
at det hele var betalt av Creditbanken. Det er i
hvert fall klart at det står betydelige kapitalkrefter bak trykksaken, trykking og distribusjon må ha kommet på minst 10 000 kroner.
Altså ikke noe amatør-påfunn.

for seg sjøl. Her sies det rett ut det andre bare
tør antyde, om streikene, om infiltrasjonen,
om provokasjoner. Her har vi hetsen i sin
åpneste, groveste og mest konsekvente form.
Nytt i denne trykksaken er at norske
marxist-leninister skulle delta i narkotikasmugling fra Kina. Denne groteske påstanden
er det politimester Johan Gjerde fulgte opp i
sine påstander om at åen palestinske geriljaorganisasjonen Al Fatah finansieres gjennom
hasj-smugling.
Viktigst er det å bite merke i de løgnaktige
påstandene om at marxist-leninistene driver
systematisk registrering og at SUF(m-1) finansieres fra Kina. Dette er påstander som har
gått igjen i nær sagt alle dagsavisene i Oslo i
høst, og er viktige kort for borgerskapet i
forsøket på å illegalisere SUF(m-l). Å gjøre
det å være anti-kapitalist og revolusjonær
ulovlig, er et av de første målene til .kreftene
bak hetsen - monopolkapitalen. Seinere kommer turen til andre som er uenige. »Maoimperialismen» passer inn i dette opplegget.
Derfor skal vi ikke bli overrasket om et nytt
nummer dumper ned en dag. Dette nummeret
var banalt, og lett gjennomskuelig, det neste
kan bli lurere.
Derfor skal vi være på vakt.
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DEMOKRATISKE ML-ERE DANNER
FRAKSJON I SUF(M-L) OG ANDRE
ML- GRUPPER

Vi er ei gruppe marxist-leninister som har danna ei hemmelig gruppe innafor marxist-leninistrørsla i Norge. Vi er for demokratiet, derfor går
vi imot den nådeløse sentralismelinja, som er
den herskende i SUF(m-1) idag. Vi går imot
diktatur- og terrorlinja til Tron Øgrim og Pill
Steigan. Vi er irrot at SUF(m-1) er et redskap
for Kinas imoerialistiske og ekspansjonistiske
politikk.
Vi arbeider for å gjøre alle marxist-leninister
oppmerksom på at vi blir utnytta som brikker
i Folkerepublikken Kinas maktpolitiske spill
verden over.
Vår fraksjon har medlemmer fra de fleste ledende organer i ml-organisasjonen. Hovedtyngda
har vi i lokallaga og sympatisørgrupper. Vi
har samla opplysninger om hele ml-rørsla.
Materialet &r satt sammen og bearbeida sentralt i gruppa vår,
Vi trur at"Vi er sterke nok til å gjøre ml-organisasjonen demokratisk. Vi er ikke redde for
terroristene i ml-organisasjonen. Hvis terroristene prøver å finne ut hvem som er med i vår
fraksjon, kan ganske mange ledende ml-ere
bli straffet av norske domstoler. Vi har et annet flak klar til utdeling. Flaket inneholder
topphemmeligherer om ml-organisasjonen, og
vil bli utdelt straks vi trues. Det er sjølsagt
at vi må være anonyme utad. Fraksjonsvirksomhet er utålelig i ml-organisasjonen idag.
Får voldsmennene i SUF(m-1) vite våre navn,
vil vi få en smertefull behandling. Vi oppfordrer våre venner til demokratisk årvåkenhet.

ser det som sin internasjonalistiske plikt å
støtte folkets Kina, og folkets Albania. KKP og
APA står i dag i spissen for verdens marxistleninistiske rørsle som SUF(m-1) er en del av.»
Ledelsen i ml -organisasjonen er underlagt direktiver fra Folkerepublikken Kina. Vi er lei av de
spyttslikkende akademske revolusjonsteoretikeres lederskap i vår organisasjon.
Bladet »Kina idag» utgis, som vi alle veit, av
kultur og opplysningsavdelingen ved Folkerepublikken Kinas Ambassade i Oslo. Trykkinga
av dette bladet foregår 50"1 kjent i ml-trykkeriet, A/S Duplotrykk. Dette betaler Kina rikelig for. Kina gir penger til ml-organisasjonen i
Norge på ulovlige mater også. Særlig etter at
Statens studiestøtte til SOR blei stoppa, blei
pengestrømmen fra Kina stor. Vi krever at
vår organisasjon avviser blodpengene fra Kina.
Vi vil ikke være kinesiske lakeier. Enkelte
ledende kadere får også personlig økonomisk
»støtte» fra Kina, dette er rein opportunisme.
Sjøl om disse har tjent pengene ved å gi opp·
lysninger til Kina, om forhold i Norge, kan vi
ikke godta dette. Forræderi mot borgerskapets
Norge kan og bli forræderi mot oss.

FRAM FOR DET DEMOKRATISKE
MARXIST-LENINISTISKE PARTIET '.
NEI TIL USA-IMPERIALISMEN,
SOV JET"S SOSIALl\1PERJALJSME OG
MAO- IMPERIALISMEN !

DEMOKRATISKE ML-ERE FOREN
DERE!
LAG MOTSTANDSGRUPPER !
GJØR ML-ORGANISASJONEN
DEMOKRATISK

MAO-IMPERIALISMEN TRUER OGSÅ
NORGE!
I SUF(m- l)'s statutter vedtatt på 6. landsmøte,
står det i 1. kapitel. I. Allmenn politisk linje.
Om proletarisk internasjonalisme: »SUF(m-1)

ML- RØRSLASINTERNASJONALE
HEMMELIGE KONTAKTNETT :
Ml-rørsla er sentraldirigert fra Peking via ymse
undersentra. Slike sentra finner vi for eksempel
i Albania, på Cuba, i Sveits og Sverige.
MAO's illegale eksport av opium, heroin og
morfin til Europa går gjennom senteret i Albania. Hvor enkelte norske ml-medlemmer
kommer inn i MAO's narkotika-krig har vi tatt
med i »reservebrosjyrai>, som vi har nevnt foran.
Mye av hasjen som selges i Norge nå, er blanda
med opium fra Kina. Hov_edstrategene i MAOIMPE RIA LISMEN veit hvilket virkningsfullt
våpen narkotika er til å svekke folk i land de
ønsker å kontrollere . MAO ønsker å herske

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

over hele verden. Når narkotikasalget også gir
MAO-IMPERIALISMEN store summer valuta,
500 millioner $ i året, er det forståelig at
MAO--IMPERIALISMEN bruker narkotikavåpenet. Men dette vil vi ikke være med på !
Når Tron Øgrim har lest dette kommer han og
hans lakeier til å skrike ut at det vi her har fortalt er det reine tøv. Dette er Tron's vanlige
måte å omgå sannheten på.
For ei tid sida blei dikter og bystyremedlem i
Oslo, Georg Johannesen, stempla som forræder.
Demonstrerende rnl-ere bar plakater med
»JUDAS JOHANNESEN».
Bakgrunnen skulle være at Johannesen hadde
gått imot ml-eres krav i ei konkret sak. Men
dette var en rein taktisk manøver, utklekt på
topplanet.
Årsaken til denne manøveren finner en i dette
forhold. I januar 1966 blei det holdt ei konferanse på Cuba av den så kalla »Trekontinentale
organisasjon for folkenes internasjonale solidaritet». l\brsk delegat var Georg Johannesen.
På Cuba blei sovjet-russerne utmanøvrert av
Kina og Cuba.
I tida før denne demonstrasjon
begynte det i visse kretser il gå rykter om at
Johannesen var med i en internasjonal undergrunnsorganisasjon, og at han hadde kontakt
med ledende ml-ere og senteret i Stockholm
Hvis ikke Johannesen skulle bli ubrukelig for
sine kontakter måtte ryktene stoppes. Et ledd
i dette var demonstrasjonen. Johannesen fikk
ordre om å »kompromittere» seg slik at han
kunne stemples som forræder og interessa avledes fra han. Manøveren var helt ut vellykka.
»JUDAS JOHANNESEN» kunne fortsette sin
undergrunnsvirksomhet .
Det er ikke bare Johannesen som reiser uten:
lands. Ml-ere over hele verden driver en intens
reisevirksomhet . Fra vårt land reiser ml-ere til
Sverige, Danmark, Finland, Vest-Tyskland,
Libanon, Jordan, Cuba, Albania og Kina, for å
nevne noen land . Folk fra disse landa reiser
også hit. Dette er ikke vanlige turistreiser, dette
er kurerer med rapporter og direktiver. Slike
ting kan sjølsagt ikke sendes med vanlig post.
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ML-ORGANISASJONEN E~ EN TERRORORGANISASJON.
Marxist-leninister over hele verden-øver vold
mot uskyldige_" Marxist-leninistiske palestinaarabere kaprer sivile fly og tar passasjerene som
gisler. I Vest-Berlin, Italia, Frankrike, Be-NeLux, Storbritannia (Nord-Irland) og Danmark
har ml-ere kastet mange bensinbomber.
Det er bare et tidsspØrsmål før regulære bygeriljatropper begynner å operere i Vest-.
Europa.
Disse folka er ikke amatører. Det drives trening
i nasjonale og internasjonale treningssentra.
Folk får opplæring i å drepe med og uten
våpen, i å lage bensinbomber, spikermatter,
barrikader, !<idnappingsteknikk m.m
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VI SKAL VINNE MAKTA MED
·DEMOKRATISKE MIDLER !
LA DEG IKKE TRUE TIL A BLI
VOLDSMANN!
11m11m11 I 11111111111m1u11 1111111111m11lllffllM'lllli~l~IIMllm111rn11m1111m1 llllllllllllllll llll llllll

Klassekampen» står det: »De_erfaringer vi vinner gjennom salget samles i et kartotek, hvor vi
noterer hvilke husstander som kjøper avisa, og
markerer positive eventuelt negative reaksjoner.»
Dette er ei lettvint og farlig linje som gir feilaktige og falske inntrykk av ml-rørslas støtte i
det breie lag av folket.
Registreringa er like ille som borgerskapets
kartlegging av progressive. Dette må. det bli
slutt på.
11111Ill 1111rn11 !I 11111~11111~111111~11111111111111111111111111 li 11111æ11 lli ll lll llm11~11m111

STANS BORGERSKAPETS OG
ML-RØRSLASINTENSE
OVERVAKING AV FOLKET !
m
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Ml-rørsla driver systematisk fotografering av
motstandere. Motstandere blir arkivert etter
»farlighetsgrad». ·På grunnlag av innhenta
opplysninger og egne vurderinger har ml-ledelsen satt opp ei likvider, 1gsliste over borgere
som er særlig farlige. Disse vil bli likvidert når
situasjonen krever det. Slike psykopatiske
ideer rm vi kjempe imot. Dette kan bare skade
rørsla. I morgen kan DU være på lista !
På arbeidsplasser, i forsvaret, på skoler, i politiske organisasjoner og lignende har ml-rørsla
agenter som driver fraksjonsvirksomhet,
spionasje og undergraving. Dette er sjølsagt
gjort etter pålegg fra Kina, og er et klart landsforræderi, som ikke tjener et demokratisk
marxist-leninistisk parti.

ut av Nato», »Aksjonen for politisk militærtjeneste -1970», »Solidaritetskomiteen for Vietnam», »Rød Front i D N S», »Palestinakomiteen i Norge», »Faglig Studentfront». Alle disse
frontene er klart kontrollert og styrt av
SUF(m-l)'s sentralkomite. Utad framstår.de
som oppretta av enkeltpersoner. Dette er sjølsagt rein taktikk, gjort for å lure folk JOm _ikkeer ml-ere inn i frontene. På denne !llAten kan
frontene gi inntrykk av oppslutning fra folk
med forskj\jllige politiske oppfatninger, mens
arbeidet i fronten drives på SUF(m-ll's premisser.
Som vi alle veit er rredlemskap i SUF(m-1)
hemmelig. Dette gir SUF(m-1) en stor »styrke».
SUF(m-1) planter sine medlemmer i andre
politiske organisasjoner, som for. eksempel
AUF, SFU og SVL. Disse folka får seinere
direktiv fr.a SUF(ml) om å melde seg inn i
frontene i egenskap av medlemmer i AUF, SFU
Qg SVL. Slik lager SUF(m-1) tverrpolitiske front
er ved hjelp av sine egne medlemmer. Dette
politiske muldvarparbeidet undergraver fullstendig tilliten til ml-rørsla, og gjør frontarbeidet til en hyklersk komedie.
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STOPP ML- RØRSLA'S
FORRÆDERISKE OG
UDEMOKRATISKE
INFILTRASJON!
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ML-RØRSLA'S AGENTVIRKSOMHET
LIKE ILLE SOM BORGERSKAPET'S !
Alle som kjenner SUF(m-l)'s statutter, veit at
alle ml-ere er agenter for rørsla. I »Klassekampen» nr. 6/1970, er dette omskrivi med ei oppfordring til »revolusjonær årvåkenhet».
Overvåkinga innad skal avsløre »borgerskapet's
agenter» og andre som driver ml-fiendtlig virksomhet. Dette har nå utarta til ei heksejakt.
Ledende kadere ser ml-fiender over alt, og
klarer ikke lenger å skille mellom venn og
fiende.
SpØrsmålet: 1Hvem er venn, hvem er fiende?»
kommer fra sentralkomiteen i SUF(m-1).
Altfor mye tid og krefter blir brukt til å
diskutere dette spØrsmålet. Denne diskusjonen
resulterer bare i at gjennomføringa av sosialismen sinkes. Dette er ei sløsing med kadrenes
arbeidskraft, som kunne vært nytta til skikkelig marxist-lenininistisk arbeid.
Enkelte ledende kadere har nytta bakvasking
og renkespill til å skaffe seg sjøl større makt. ·
Dette har skadet JTil-rørsla for lang tid.
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STANS MISTENKELIGGJØRINGA OG
HEKSEJAKTA I ML-RØRSLA!
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Overvåkinga utad skal gi ml-rørsla opplysninger om borgerskapets taktikk og strategi i klassekampen.og· avsløre borgerskapets agenter.
Overvåkinga utad tar også sikte på å finne ut
hvem som er våre venner, ml-sympatisører og
andre progressive. Dette er ei riktig tanke.
Overvåkinga utad har også utarta. »Klassekampen» selges på dørene. i det hemmelige
bladet, »Nyhetsblad for Oslo/Akershus SUF»
nr. 1/1969 s. 2, »Lær av Teisen SUF - spre

STANS ML-RØRSLA'S
LANDSFORRÆDERI !
~11m111 llllill~lllfilll~IIUllml~ll~llli llmlllmlllllllmWlllmllmlll llli ll~llmlmlrnlli ll~III lilllill

ML-RØRSLA'$ FORRÆDERISKE OG
UDEMOKRATISKE INFILTRASJON AV
ANDRE FORENINGER.
Medlemmene i SUF(m-1) er forplikta til~drive fraksjonsarbeid i andre ikke marxlstleninistiske organisasjoner. Dette går også klart
fram av statuttene.
Medlemskap i andre foreninger mi alltid god"kjen,tes av ledelsen i SUF(m-1). Når sentralkomiteen i SUF(m-1) finner det nødvendig,
blir rredlemmene pålagt å opprette fraksjoner
i andre foreninger. Fraksjonen er alltid underlagt SUF(m-1) som helhet. Fraksjonen skal
samvittighetsfullt utføre direktiver fra
SUF(m-1). Dette er utgangspunktet for mlrørslas forræderiske og udemokratiske infiltrasjon av andre foreninger. I dag har SUF(m-1)
i,:ifiltrert frootorganisasjoner, skoleverket,
fagorganisasjoner, politiske organisasjoner og
arbeidsplasser.
Vi vil her greie ut om infiltrasjonene i frontorganisasjoner. Infiltrasjonen på de andre områdene er like forræderisk og udemokratisk,
sjøl om det praktiske opplegget varierer.
Vi har to typer frontorganisasjoner. En som er
helt ut ml-kontrollert, og en som bare har noen
få ml-medlemmer. Eksempel på organisasjon i
den siste gruppa er »Vietnambevegelsen i.Norge».
Til den første gruppa hØrer fronter som »Norge

U'tQitt av demokratiske marx ist-leninister i Norge.
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FRAM FOR ET DEMOKRATISK
ML-PARTI
Vi har i denne brosjyra fortalt noen av de
tinga vi er uenige i. Vi mener det er vår plikt
som demokratiske ml-ere å gi beskjed om disse
forhalda.
Det har kosta oss mye tid og arbeid å samle inn
fakta. Mye er ikke nevnt, men vi mener det er
riktig å fortelle dette nå, fordi ml-rørsla er
iferd med å gå inn i en mye hardere fase.
Denne høsten er blitt brukt til å konsolidere
stillingen for ml-rørsla verden over. Dette viser
seg i en stadig sterkere internasjonal koordinering, og en stadig økende bruk av vold og terror.
Alvorlige eksempler på dette er opptøyene
under Verdensbankmøtet i København i høst
og ml-ere's kidnappingsaksjoner i Canada.
SUF(m-1) er programforplikta til li nekte for det
vi har fortalt. S~F_(m-1) er pålagt taushetsplikt av
Folkerepublikken Kina. Alle forsøk på tilbakev1s{ling av det vi ~r fortalt er rein løgn.
Det må være alle ærlige ml-ere's plikt å kjempe
imot og avsløre de trekka ved ml-rørsla som vi
har vært inne på. Slik vår stilling er, kan vi-ikke
kontakte alle. Derfor må alle demokratiske
ml-ere fortelle det de veit til flest mulig folk.
Men uten at en skader ideen om et marxistleninistisk samfunn. Det samfunnet vi skal skape
ved demokratiske midler.
Sky ingen anstrengelser for å kaste de antidemokratiske sentralistene ut av ledelsen i
SUF(m-1)!
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FRAM FOR ET DEMOKRATISK
ML-PARTI !
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IKKE BARE CREDITBANKEN

SUF(m-0 er en marxist-leninistisk organisasjon. Vi mener at bare gjennom en sosialistisk revolusjon er det mulig å skape et samfunn
der all utbytting er avskaffet. En slik revolusjon kan ikke gjennomføres før hele folket
reiser seg til kamp. Bare gje"nnom kamp mot
utbytterne kan utbytting avskaffes. Dette er
hovedlinja i arbeidet vårt, og den har vi aldri
lagt skjul på. Tvertimot, en viktig del av vår

propaganda i over to år har nettopp dreid seg
om dette.
Vi vil fortsette å gjøre vår politikk bedre og
bedre kjent for flere og flere. Gjennom
arbeidet vårt vil vi vise at det bare er denne
linja som kan vise veg ut av det kapitalistiske
uføret.
Men vi skal heller ikke glemme at monopolborgerskapet ikke sover. Det viser hets-

■ ■ ■

kampanjen i pressa. Vi har lagt fram en del
materiale for å belyse hetsen. I innleiinga ·
spurte vi hvilke krefter som står bak. Vi
mener svaret er klart: monopolkapitalen er
.:len drivende krafta bak hetsen. Forhåpentligvis har dette heftet bidratt til å påvise det. Det
er viktig å avsløre disse kreftene, som fører
kamp mot hele folket. Men vi må sjølsagt
heller ikke glemme at det ikke bare er
monopolene som overvåker:

Politiet tar bilder uansett
hva JUSTISMINISTEREN sier
Av LARS MARTIN WATHNE

- Hvorfor skal enhver side ved overvåkningspolitiets
virksomhet tåkelegges - på tross av at den på enkelte områder ligger klart opp i dagen?
Dette er blitt det sentrale spørsmål etter at justisminister Egil Endresen dementerte et oppslag i Morg;enposten om politiets fotografering ved demonstra'-ioner. Morgenposten sitter inne med materiale som
etter justisministerens dementi i et underlig lys.
Dette er hva vi skrev:
«SUF og kriminalpolitiet har erklært hverand!'e
0

krig - med fotografiapparater. Ved enhver større
politisk demonstrasjon blir deltagerne behørig fotografert og filmet av sivilkledde politifolk. >>
Dette var blant annet underbygget med bilder av
3 sivilkledde politifolk med foto- og filmapparater i
aksjon under en demonstrasjon i Oslo. Disse politifolkene er alle ansatt ved overvåkningsavdelingen
på Victoria Terrasse - en avd.eling som normalt ikke
befatter seg med ordensforstyrrelser.

J:.-- -.

To menn fra overvåkningspolitiet i aksjon med en Super-8 mm filmopptaker med zoom-linse, egnet til å filme både masseaksjoner og ta nærbilder
portretter. Bildet er tatt utenfor Tinghuset onsdag 2 7. mai. Mannen nærmest ,'111/kamera) er politioverkonstabel Paul Andersen, skjult bak ham
politibetjent Erling Sundvor.
Morgenposten skriver videre:
»Politiets 'hysj-hysj'-tjeneste ligger under
ordensvakten. Kriminalpolitiet toer sine hender.
- Vi driver ikke med sånt, vi driver åpenlyst, sier overbetjent Gunnar Brauti på Victoria Terrasse.
- Vi har både uniformert og sivil overvåk-

ing ved demonstrasjoner. Det er vår oppgave å
sørge for at det ikke oppstår noen form for
problemer sier politiadjutant Ole Dahl på
hovedpolitistasjonen.
- Hva brukes billedmaterialet fra demonstrasjonene til?
Det er en intern sak.
Er politiet klar over SUF's registrerings-
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virksomhet?
- Ingen kommentar, sier politiadjutan
Dahl.
Det er med andre ord ikke bare SUF som v
hemmelighet.»
arbeide

(Morgenposten 27. okt. 1970).

MEN OGSÅ
SIPO
■ ■

■

anti-imperialistiske demonstrasjoner, i
demonstrasjoner mot NATO, mot EEC og
mot regjeringens økonomiske politikk, kort
sagt, r aksjoner av enhver type som stiller et
eller annet spørsmål ved det kapitalistiske
samfunnet,
blir deltakerne systematisk
fotografert. · Arvåkne kamerater har bitt seg
merke i hvem disse fotograferende iakttakerne
er, og noen har fått tatt bilder av dem. Ved
senere undersøkelser har det vist seg at de
enten er direkte ansatt i politiet, eller i
borgerlige aviser, pressebyråer, ellea begge
deler.
Hvor det blir av alle de portrettbildene som
disse fotografene tar, er det ingen som vil gi
noe svar på. En ting er i hvert fall sikkert, de
blir ikke brukt i pressa.
Under
demonstrasjonen
Stortinget
26. mars, gikk 3-4 fotografer rundt sammen
med
uniformerte
politifolk,
og
tok
systematisk bilder av de demonstrantene som
ble pekt ut for dem. Etter at de hadde brukt
over en halv time på dette, ble salen ryddet,
Hvor ble det av disse bildene? De ble ikke vist
i en eneste avis.
På denne J;iden står det noen bilder av slike
fotografer. Vi gjengir dem slik at det skal være
mulig for alle å lære hvem de er, og å unngå å
bli fotografert av dem ved en seinere

Politikonstabel

Overvåkningstjenesten, Paul

Andersen.

Johan Petter Rock Løwer, Overvåkningstjenesten, fotograferer demonstranter.

Politibetjent
Sundvor.

Overvåkningstjenesten, Erling

Lars Bjørn Midgaard, ansatt
politiet.

Overvåknings-

anledning.

Arne Iversen, fotograf for Morgenposten - og for Overvåkningspolitiet.

Fotograf for

Morgenbladet, ivrig portrettfotograf

imperialistiske

møter

og

på

anti-

aksjoner.

NOTER
1. »Monopolkapitalisme» viser til utviklinga i
kapitalismen mot at en stadig større del av
råvareutvinninga,- vareproduksjonen og omsetninga på markedet konsentreres under
færre og større konserner. Disse konsernene er
som regel infiltrert og kontrollert av sterke
bank- og finansgrupper. Eksempel: Creditbanken er en av · de største aksjonærene i
treforedlingskonsernet Union A/S i Drammensvassdraget, samtidig som småbedriftene i
dette konsernet har svære lån i banken.
Konsernet kontrolleres derfor fullstendig av
Creditbanken.
2. Dimitrovkomiteen : Komite som har arbeidet med oversettinga og utgivelsen av boka:
l>Om enhetsfronten og folkefrontens problemern, av den bulgarske kommunist-lederen
Georgi Dimitrov. Boka kom ut på norsk på

forlaget Oktober i jan. 71.
3. ML-gruppene: Landsomfattende marxistleninistisk organisasjon som ble dannet i 1970
med utgangspunkt i studiegrupper som oppsto
etter bruddet mellom SF og SUF. Mens
SUF(m-1) er en ungdomsorganisasjon, har
ML-gruppene eldre medlemmer.
4 . FSF (Faglig Studentfront):
Anti-kapitalistisk interesse-.
organisasjon for utdanningssøkende på universiteter og høgskoler . Finnes i dag på en
rekke utdanningssteder, og fungerer som en
slags fagforening for studentene. Ledet bl. a.
»lånekasse-aksjonene» (studentenes aksjoner
mot staten og lånekassa for å få kompensasjon
momsen), våren 1 970.
5. SOR (Sosialistisk opplysningsråd) : Studieorganisasjon hvor bl. a. de marxist-leninistiske

for
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organisasjoner er medlem.
6. Proletariatets demokratiske diktatur: Karl
Marx og andre sosialistiske teoretikere har
påvist at borgerskapets stat ikke er noe annet
enn borgerskapets apparat for å administrere
utbyttinga og _ å undertrykke proletariatet.
Etter at arbeiderklassen har tatt makta gjennom den sosialistiske revolusjonen, må den
organisere sin egen styreform, utfra det store
flertallet av folkets interesser. Denne styreform kalles proletariatets demokratiske diktatur, - demokrati for arbeiderklassen - diktatur for restene av den tidligere utbytterklassen
som vil kjempe for å gjene~obre makta. Ikke
før klassemotsetningene er opphevet vil proletariatets demokratiske diktatur gå over i det
statsløse, kommunistiske samfunnet (se forøvrig: Lenin, >>Staten og revolusjonen»).
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KOMINTERNS LINJE
I SPANIA 1936-39
WARSZAWA-OPPSTANDEN
1944

NY SERIE FRA FORLAGET OKTOBER!
Pi utg ivei scsp !anen har vi
foreløp ig fo lgcn<lc :

TILLEGGSMATERIALE TIL SPØRSMALET OM STA LIN

STREIK! Om økonomisk og politisk kamp,

Marxist-leninistene og kampen mot EEC.

OKTOOER-HEFTENE 1

Organ for Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene).

MARXIST-LENINISTISK ARBE.IDERAVIS

Trykt i o ffset hos A./S D11rl u lrykk
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