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FORORD

Dette er ment som et studieopplegg til hjelp for de
som har tenkt å avtjene sin verneplikt som politisk
militærtjeneste. Med politisk militærtjeneste menes
at man går helhjertet og organisert Inn for å være
politisk aktiv i Forsvaret for på denne måten å bekjempe den ensidige politiske påvirkning soldatene
blir utsatt for.
Politisk militærtjeneste og politisk militærnekting
er to alternative måter for den enkelte til å arbeide
for de samme politiske mål. Det står ikke prinsipielt
i motsetningsforhold til hverandre, men er supplerende
arbeidsfelter. En styrke ved politisk militærtjeneste
er at man kommer i et kameratslig miljø blandt medsoldater. Man er ingen utenforstående debattant som
har liten kontakt med soldatene eller har manglende
kjennskap til de lokale forholdene.
En svakhet ved politisk militærtjeneste er at det
lett kan utvikle seg til å bli en behagelig måte " å
gå minste motstands vei" på. Gode intensjoner og
fromme ønsker er ikke nok, det kreves organisert innsats av den enkelte og vilje til å løpe en risiko
minst like stor som den politiske militærnektere
utsetter seg for.
Det kreves derfor grundig skolering før og under
militærtjenesten. Legg derfor arbeidet 1 dette

studiesirkelopplegget.
Opplegget bør gjennomføres av de som skal inn til
tjeneste om et halvt års tid eller lengre; og senere
tas med inn for å starte nye grupper blandt soldatene.
Antakelig bør opplegget modifiseres endel etter
personlige interesser, behov og den situasjon deltakerne er i. Soldater som ikke har fulgt noe opplegg før de kom inn bør selvsagt også prøve å
starte sirkler etter opplegget.
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Studiefedrene for de enkelte grupper bør melde fra
til studieforbundet (eller den politiske ungdomsorganisasjon ) om gruppens antall og planer videre
framover. Det bør også sendes Inn skriftlig rapport
med kritikk av opplegget ( for senere endringer ) og
framtidige og nåværende adresser til deltakerne.Vi
anser det som viktig fordi det er forutsetningen
for et effektivt organisert arbeid og utsending av
materiale og informasjon til/fra den enkelte videre
framover.
Dette heftet inneholder litteraturhenvisninger for
hver gang og veiledende spørsmål til deltakerne.
I tillegg hører det med 4 litteraturhefter ( merket
"hefte" ) spesielt laget for studiesirkelen. Dette
er gjort for å minske omkostningene for den enkelte.

Lykke til med en politisk militærtjeneste.
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RETTLEDNING FOR STUDIESIRKELOPPLEGGET
VI vil foreslå endel mulige forandringer i opplegget:
6. gang kan sløyfes i spesielle tilfeller.
Begrunnelsen for dette forslaget er et generelt
ønske om en så begrenset og kortfattet studiesirkel
som mulig, og hensynet til at mengden litteratur
utenom studieheftene skal være liten og billig.
I. gang tar vi opp den generelle politiske basis for
sosialistisk arbeide og tenkemåte. Det er svært viktig
å ha denne bakgrunnen, men samtidig er det klart at
en så kortfattet gjennomgåing som dette ikke er nok.
Bare Den materialistiske dialektikk alene er nok
stoff til en studiesirkel.:M•nsikten med å ha det med
er å peke på disse aspektene med tanke på videre
fordypning og selvstudium senere. "Om praksis av
Mao Tsetung er tatt med som supplerende lesning, og
vi råder folk til å lese gjennom den.
Mange vil imidlertid ha rimelig innsikt i
dialektikken slik at det kan være en løsning for
3 hoppe' over t. gang og starte direkte opp
enkelte
med NATO.
2. og 3. gang tar vi opp NATO og alliansepolitikken.
Dette •r en av de viktigste deler av studiesirkelen.
"Norge en Natobase" er her den viktigste littera turen som først og mest grundig må diskuteres.
3. gang kan man bruke, enten til en supplerende
og utfyllende diskusjon, og da går "Krigsstaten Norge?"
ut, eller til en videreføring på de problemer
"Krigsstaten Norge?" og "Totalforsvaret og NATO"
reiser.
6. gang om "Militær yrkeselite" er ment som en innføring 1 militær tankegang for å avsløre hva den
"upolitiske militæreliten" egentlig representerer
og hvordan den legger grunnlaget for indoktrineringen av soldatene. Dessuten tar vi opp militærforskningen, et spørsmål som er uhyre viktig og
omfatter store ressurser og Investeringer, også i
3
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Norge. Allikevel vil vi foreslå at denne gangen først
utgår hvis gruppen må skjære ned på innholdet. Tildels
kommer problemene med "yrkeseliten" inn i det øvrige
materialet indirekte.
7. gang tar for seg politisk militærnekting og alternative forsvarsformer. Dette er et stort problemområde. En utvidelse til to ganger kan muligens være
nødvendig. Hvis gruppen velger en slik løsning vil
vi foreslå at avsnittene som er anvist i Adam
Roberts "Hele folket i Forsvar" kommer med.
8. og 9. gang tar for seg "Sessvollmorapporten" og
det videre praktiske arbeidet."Se ssvollmorapporten"
er dels ment som en videreføring av disse tingene
over på praktisk arbeide 1 Forsvaret. Rapporten
er i seg selv et eksempel på hvordan man kan kan
legge opp arbeidet. Den viser også godt endel feilvurderinger som er lett å gjøre. 9. gang blir et
viktig spørsmål hvordan studiegruppen skal videreføre det arbeidet som er begynt og hvordan den
skal holde kontakten framover. Selvfølgelig vil
det ofte bli aktuelt å utvide sirkelen med flere
ganger til praktisk arbeidde; eventuelt videreføre gruppen som en aksjonsgruppe i Forsvaret.
Etterhvert vil våre erfaringer her øke betraktelig.
Foreløpig er det sparsomt med litteratur om dette.
En kort og ufullstendig artikkel er skrevet i
studieheftet. Om kort tid vil det også "den lille
røde bok for soldatene", som kan bli til noen hjelp.

ANTALL GANGER I ALT:
MAKSIMUM: II ganger.
MINIMUM:

7 ganger.
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Tema: Generell politisk bakgrunn,
en oversikt.
Mao 'Nei- ung: "Om motsigelsene"
Litteratur:
(Dialektikk,42 s. eget hefte.)
Fr. Engels: "Om autoriteten"
(3 s. hefte.)
K. Marx:"Pariserkommunen"
(3 s. hefte.)
Totalt antall sider ca. 48.
Supplerende lesning:Mqso Tsetung: "Om praksis"
(17 s. eget hefte.)
V.I.Lenint
"Staten og revolu Sidelesning:
sjonen" (Ny Dag)
H. Mercuset"Det endimensjonale
menneske" (Pax)
R. Luxemburg:"Jeg er,Jeg var,
Jeg blir" (Pax)
Diskusjonsspørsmål: I. Hva er hovedmotsigelsen i
Norge og hva er underordnete
motsigelser?
2. Diskuter motsigelsen mellom
borgerskap og proletariat;
hvilken kamp kan føres; hva
består kampen mellom dem i;
hvordan kommee militærvesenet inn?
3. Hvordan er samspillet mellom
teori og praksis, hvordan er
dette spesielt viktig i arbeidet
innen Forsvaret? (Til "Om praksis")
Hvorfor
ble Pariser-kommunen
4.
styrtet; hva var dens hovedprinsipper.
5. Drøft påstandene:"avskaffelse av
autoritet er en umulighet" og
anarkistene er reaksjonære"?
1.
I.2L2

"
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2. og 3. gang.
Litteratur:

Tema: Nato og alliansepolitikken.
H.P.Gleditsch og Sv.Lodgaard:
"Krigsstaten Norge?"; et
sammendrag (16 s. eget stensil,senere bok på Pax).
K.Enheim og R.Edvardsen:
"Totalforsvaret og Nato",
Paxhefte 8/68.(3 s. hefte).
"Fakta om Forsvaret 1967",
"Norsk basepolitikk","Om
atomvåpen i norsk forsvar" og
"Kjemisk krigføring" (44-s.
hefte).
K. Enholm:"Norge en Natobase"
(51 s. Pax)
Av denne boken leses avsnittene:
inniedning,lntegrert kommandosystom.Natos lfrastrukturutbyg ging, Toppmøtet i Parls.mal
1960,Polaris-strategien, Overføring av kommando-myndighet
1 fredstid, Nord-Norge "et felles Nato-problem", Norge og
rustningsindustrien, Atomstyrker for Nato, Atomstyrker
for Nato, Nadge-planen og
Nato ut av Norge.
Totalt antall sider ca. 70,
hvorav 19 2. gang.

NB! "Norge en Nato-base" og "Fakta om Forsvaret" behandles
2. gang.
"Krigsstaten Norge?" og "Totalforsvaret og Nato"
behandles 3. gang — tilsvarende spørsmål 1 til 5.
Sidelesning:

David Horowitz:"Den kalde
krigen" (Pax), "USA og den
den kalde krigen" (Pax).
Lars Porsholt:"Truer Sovjet
vesten"? (Pax)
Red. av Sørebø:"Ja eller nei
til Nato" (Det norske samlaget.)

www.pdf-arkivet.no/soldat/

2015

6

Diskusjonsspørsmål:

2. gang:

3. gang.

I. Forklar oppbyggingen av kommandosystemet 1 Nato. Hvilken motsetning er det mellom dette og
Norges offisielle innenrikspolitikk?
2. En av forutsetningene for at Norge
kunne tiltre Nato, var at utenlandske baser ikke skulle anlegges.
På hvilke måter er denne forutsetning* blitt brutt? Nevn et eksempel på hvordan Norge ble utnyttet til å tjene USAs interesser
i denne forbindelse?
Hvilke
interesser er Nato med på
3.
å verne? Nevn eksempler på hvordan
imperialismen ble fremmet ved
hjelp av Nato?
4. Drøft norsk industris deltakelse
1 Nate-samarbeidet.
5. Hvilken rolle spiller Vest-Tysk{
land og USA i Natos atompolitikk?
6. Hva er Nadge-planen? Hvilken betydning kan Nadge-systemet ha for
en større integrasjon av Norges
7. forsvar i Nato? Hvordan bør vi
arbeide for best mulig å skape
debatt om disse spørsmålene
blandt medsoldatene?
8. Hva skiller personlig vold fra
strukturell vold? Knytt det til
alliansepolitikken idag.
9. Hva medfører endringene i bestemm elsene om salg av våpen til andre
land; uthuler Nato-medlems skapet disse bestemmelsene? Eventuelt hvordan?
lo. Hva foreslår "Krigsstaten Norge?"
som virkemiddel for reelt fredsarbeid? Er dette politisk mulig
for Norge idag?
II. Drøft "Totalforsvaret og Nato"s
7
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syn på Indoktrineringen av
norsk opinion i Nato-spørsmålet;
hvordan kommer rekruttskolen inn?
12. Drøft konsekvensene av at Nato
engasjerer seg på ikke-militære
felter som f.eks. forskningspolitikk (stipendier, møter o.l.),
handelspolitikk, u-landenes situasjon, kontaktformer med øst-Europa
og forurensningsproblematikken?

4. gang. Tema: Regler for politisk virksomhet i Forsvaret.
Litteratur:

Ktf-bestemmelsene (Kunngjøring
til Forsvaret. Spesielt:
Avd. I, nr. 5B 1961 s. 89-90.
Dessuten:

Avd. I,nr. 6B 1961 s. 110.
Avd. I,nr. 3B 1961 s. 30.
Avd. I, nr. 4B 1963 s. 62.
( 4 sider heftet).
Militær straffelov (22. mai med endringer av 26. nov. 1954), spesielt
S 47 og S 49 (utdrag fra"Måndbok for
soldaten" 6 sider heftet.)
Debattutkast til lov om politisk
virksomhet i Forsvaret", underskrevet
av Sosialistisk Folkepartis Ungdom,
Kommunistisk Ungdom, Norges Unge
Venstre, og støttet av Arbeidernes
Ungdomsfylking. Tillegg: Rettspraksis
ad. militær straffelov (eget (eget
stensil 6 sider heftet.)
Utdrag av av "Forhandlinger i Stortinget nr. 59", s. 469-473 + div.
utdrag. — Om stortingsdebatten ved
E. Førdts Interpellasjon 13/11-69.
(4 sider heftet).
Totalt antall sider ca. 20.
Diskusjonsspørsmål:I. Hvem har fastsatt Ktf- bestemmelsene
8
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om politisk virksomhet; hva betyr
disse i praksis?
2. Hvilke politiske begrensninger ligger
i et hvert regelutkast — under de
nåværende maktforhold i samfunnet?
3. Hva er Forsvarets politiske hovedfunksjoner, og hvilke av disse kan
vi håpe på å påvirke direkte gjennom
nye regler og øket politisk aktivitet
innen Forsvaret? Hva skiller indoktrinering fra informasjon?
4. Hva slags begrensninger
vil gjøre reglene ubrukelige og
hjelpe til å beskytte en borgerlig
informasjonsindoktrinering?
5. Hvorfor er de foreslåtte rådene av
så stor betydning?
6. Hvordan er militær straffelov blitt
benyttet politisk, hvordan benyttes
den idag?
7. Kritikk av arbeidet innen studiegruppa.

5. gang.
Litteratur:

Tema: Håndbok fer soldaten, proposisjoner m.m.
"Håndbok for soldaten" (UD 17-I), utdrag.
HvortOr eT Forsvart (s.16 13).
Norges Forsvar idag(s. 24-29).
Totalforsvaret (s. 31).
(18 sider heftet.)
"Tillitsmannen slik han arbeider 1 Forsvaret"
utdrag, i 1 %leer flettet)
Ombudsmannsnemda, utdrag av dokument nr. 3
-

(1959J40)
Stortinget, utdrag ( i side heftet).
Stertin spropesisjon nr. I (1969/7Q)
usetnnstilling S. nr. 7 (1969170).
Utdrag av utvalgte kapitler (14
sider heftet).
Totalt antall *Ider ca. 32.
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Diskusjonsspørsmål: I. Er tillitsmannsordningen en
demokratisk forbedring eller er
det et umyndig informasjonsorgan
uten betydning,opprettet for å
"smøre" Forsvaret på Forsvarets
egne premisser?
2. Kan tillitsmannsordningen politiseres, er det noen hensikt i
å arbeide innen ordningen?
3. Hvilken funksjon har ombusmannen
(og ombudsmannsnemda), hvem er
han (de) ansvarlige overfor?
4. Drøft endel punkter hvor håndboka
gir uttrykk for politiske særstandpunkter.
5. Hvilke interessegrupper er særlig
tjent med den politiske holdning "Håndboka" gir uttrykk for?
6. Drøft den økonomiske balanse i
budsjettet (1970); hvor kommer
Nato-bidragene inn? Hvor stor del
av budsjettet kommer soldatene
direkte tilgode?
7. Hva er motsetningen mellom
Arbeiderpartiet og de borgerlige
i kommentarene til budsjettinn=
stillinga; er uenigbetene vesentlige?

6. gang. Tema: Militær yrkeselite og militær tenkemåte.

Litteratur:

"Svensk militår tånker"
Utdrag av følgende kapitler:
Den militåre eliten
Militårideologi-politisk konservatism.
Det militåre argumentet
(Prisma 54 sider)
Arnulf Kolstad: Militærforskning ved
10
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universitetene — en dokumentasjon".
(Vardøger 1/69, 11 sider heftet)
Totalt antall sider ca. 65.
Eiskusjonsspørsmål:l.Ihvilken betydning er offiserene en
"upolitisk yrkeselite", hvordan opprettholder eliten sin maktposisjon?
2.Hvilken politisk rolle spiller den
yrkesmilitære tankegang på soldatenes
klassestandpunkt og synet på allianse
og blokkpolitikken?
spiller forskning
3.Hvilken rolle
i den militære strategi? Nevn utviklingstendenser i USA, i Norge.
Er krigsforskningens "sivile nytte"
et argument for økt krigsforskning?
Er det mulig å være en upolitisk
forsker?

7. gang. Tema: Politisk militæenekting og alternative
forsvarsformer.
"Politisk militærnekting" (Pax 2/69)
Litteratur:
Følgende artikler:
Fra pasifisme til politisk militærnekting av Lars G. Lingås.
Tale i lagretten av Martin Tranmæl.
(3 sider heftet)
V.I. Lenin:Vårt militærprogram.
(Ny Dag, 10 sider heftet)
Oie Guevara:"Gerilja", utdrag:
Forord av Erik Nord (s. 7)
Geriljakrigens grunntrekk (s. 25)
Geriljakrigens strategi (s.34)
Geriljasoldaten som sosial reformator(s.63)
(Pax 25 sider)
Mao Tsetung:"Strategiske problemer i
geriljakrigen mot Japan':
(Ny Dag, 10 sider heftet)
Totalt antall sider 48.
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Sidelesning:

Adam Roberts:"Hele folket i forsvar"
Utdrag: følgende kapitler:
Ikke-voldelig motstandsteknikk
Ikke-voldelig forsvarsstrategi
(Pax 22 sider heftet)
Alternativer — 5 års fredsdebatt.
Utdrag:
Ikke-voldelig forsvar og fredspolitikk
(Pax 2 sider heftet)
Nei, vi elsker, (Pax 190 sider)
Kamp uten våpen, (Pax 190 sider)
Adam Roberts:"Hele folket i forsvar"
Utdrag:
"Gerilja" av Basil Lidell Hart
(Pax 8 sider heftet)

Diskusjonsspørsmål: 1. Hvilke motsigelser i verden idag
er det som de politiske militærnektere
oftest angir som grunn til at de nekter?
2.Har politisk militærnekting tradisjoner
å se tilbake på i norsk arbeiderbevegelse?
3.Er det nåværende militærvesen et hinder
for arbeiderklassens kamp, eventuelt
på hvilken måte?
4.Gi eksempler på hvordan monopolkapitalen
utnytter utviklingslanda, nevn hvilken
rolle militærvesenet spiller?
5.På hvilken måte har konflikter mellom
Norge og Sovjet oppstått?
6.Hvordan supplerer politisk militærnekting
og politisk militærtjeneste hverandre?
EVent. motsetninger?
7.Nevn former for ikke-voldelig motstand?
8.Diskuter eksempler på norsk sivil
motstand i den 2. verdenskrig.
9.Er ikke-voldsforsvar et hinder for
for gjennomføringa av av sosialismen i
et land; er den en riktig strategi?
10.Kan geriljakrigføring sies bare å
passe for utviklingsland?
12
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11.Hvilke forutsetninger kreves for at
geriljaforsvaret skal være effektivt;
hvilke politiske forutsetninger bygger
en geriljabevegelse på?
12. Kritikk/selvkritikk av arbeidet i
studiegruppa.

8. og 9. gang. Tema: Rekruttenes komiterapport,StKp
5-ii7ollmoen, og praktisk arbeide i
Forsvaret, strategier o.l.

Litter a tur: Sessvollmorapporten m/tilleggsinnledning. (Eget hefte 20 sider)
Senere:"Den lille røde bok for
soldatene"
Eget tilleggstoff i heftet (ca.6 s.)
Kommentar:
Vi har et relativt lite erfaringsgrunnlag. Derfor er det spesielt
viktig å samle opp erfaringene fra
de enkelte gruppene slik at vår
kunnskap på dette viktige punkt
kan økes systematisk. Gruppelederen
bør derfor notere ned fra diskusjonen og legge referatet ved
sirkelopplegget, evt. sende det
inn til studieforbundet eller en
sentral koordinatorgruppe.
Vi foreslår at man 8. gang konsentrerer seg om Sessvollmorapporten
og 9. gang evt. 10. gang om det
videre praktiske arbeidet. Men
det er ikke nødvendig at dette skillet følges kategorisk.
Diskusjonsspørsmål for "Sessvollmorapporten":
1. Hva er bakgrunnen for komite—
oppnevninga; drøft denne strategien?
2. Drøft funksjonen av en offisiell
militær målsetting; hvordan kan man
komme fram til en forståelse av
forts. n. side
13
-
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forts. fra s. 13
Forsvarets reelle politiske målsetting?
3. Hva er Forsvarets reelle målsetting i konsekvens gjennom NATOmedlemsskap? Repeter forholdet
mellom militær og økonomisk imperialistisk makt. Hvorfor er dette
spørsmålet spesielt viktig å
diskutere for soldatene?
4. Hva menes med setningen:"I Norge
er derfor den norske soldat et
redskap mot arbeiderklassen den
dagen klassemotsetningene virkelig
skjerpes"? Nevn eksempler fra
historien. Diskuter samspillet
mellom den borgelige stat og Forsvaret.
5. Hva mener komiterapporten med en
frigjørende målsetting; hvilke
konkrete tiltak kan fremme en
slik målsetting?
6. Hvilke politiske virkemidler
nevner rapporten? Drøft spesielt
hvorfor innføring av "rekrutt(eller
soldat)-lønn alene kunne virke
konservativt. Drøft rapportens
mening om tillitsmannsordningen.
7. Ta opp til diskusjon soldatenes
økonomiske stilling. Hvordan kan en
kamp for bedre økonomiske kår føres,
og hvilken politisk sammenheng er
det viktig å setteden i?
8. Hva oppnår man spesielt med et
sivilt forsvar?
9. Drøft: "Vår konklusjon blir derfor
en interessekamp mot forsvarets
politikk, påvigcning og struktur.
Vi ønsker å løse verdens sosiale
motsetninger, ikke å undertrykke
dem med makt. Det norske forsvar
er idag på undertrykkernes side.
Hva er forutsetningene for en slik
: 14
idri:s. n. side
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Her mangler noe
tekst ...

INNHOLD HEFTE Is
side

Friedrich Engels: "Om autoriteten",

1
7

Karl Marx: "Pariser-Kommunen",
K. Enholm og R. Edvardsen:
"Totalforsvaret og NATO".

15

Fakta om Forsvaret: Norsk basepolitikk,
om atomvåpen 1 norsk forsvar,
kjemiske og biologiske
stridsmidler,

21

Kunngjøring til Forsvaret (KtF)
utdrag om regler for politisk
virksomhet.

22

Utdrag av militær straffelov,
(fra "Håndboka"),
Utdrag av stortingsdebatten -13t1I-69
om retningslinjer for politisk
virksomhet i Forsvaret,
Innstruks for Forsvarets Ombudsmannsnemd,
Håndbok for soldaten, utdrag,
(forts. 1 hefte 2),
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INNHOLD HEFTE 2:
Håndbok for soldaten,utdrag, (forts. fra
side
hefte I ),

45

Tillitsmannen, slik han arbeider I
Forsvaret,

61
64

Stortingsproposisjon nr. I (1969/70)
Budsjettinnstilling S. nr. 7 (1969/70)
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Martin Tranetal: Tale) i Isgretten,

82
92
95
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98
110
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