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Med hovedvægten på en behandling af organisationens interne

politiske og organisatoriske brydninger 1968-71.

Af Ejner Friis Pedersen

Indledning
1960erne var for det såkaldte »nye venstre«, der i slutningen af 1950erne frem-
stod i bevidst afstandtagen fra både Socialdemokratiet og Danmarks Kommuni-
stiske Parti, en konstitutiv fase. For det »nye venstres« udvikling af formulerede

politiske argumenter og dannelsen af fraktioner inden for en socialistisk teori-
ramme var Socialistisk Ungdoms Forum (SUF) i l960erne - først som Sociali-
stisk Folkepartis ungdomsorganisation fra 1962-67, dernæst som Venstresociali-
sternes fra 1968-71 - en central organisation.

Denne artikel (note 1) tilsigter at behandle SUFs politiske udvikling i perioden
fra organisationens dannelse i 1961 og frem til organisationens tilslutning til den
trotzkistiske 4. Internationale ijanuar 1971. Hensigten med undersøgelsen har
først og fremmest været at fremdrage og analysere de faktorer, der var be-
stemmende for de interne politiske og organisatoriske brydninger i SUF i pe-
rioden 1968-71: hvorfor behandlingen af SUF i perioden 1961-67 mere er blevet
en oversigtspræget redegørelse for organisationens dannelse og politiske udvik-

ling i de første seks år.

Den organisations-interne synsvinkel, som jeg har lagt på min undersøgelse af
SUF får endvidere den konsekvens, at SUFs eksterne virksomhed kun er be-
handlet, for så vidt som den har relevans for den interne politiske udvikling.
Når jeg som nævnt har valgt at undersøge SUF i tiden 1968-71, skyldes det bl.a.
også det forhold, at SUF i denne periode blev det organisatoriske udgangspunkt

- udklækningssted om man vil - for en del aktive venstrefløjsfolk, der siden er

gået i andre politiske retninger (og hermed ind i andre organisationer) på den
danske venstrefløj: »Revolutionære Socialisters Forbund«, Forbundet »Socia-

listerne«, »Kommunistisk Arbejderparti« (før Kommunistisk Forbund (marxi-
ster-leninister) for blot at nævne nogle. SUFs interne politiske og organisatori-
ske udvikling i tiden 1968-71 er'derfor samtidig en del af forklaringen på splittel-
sen, som har eksisteret på den danske venstrefløj siden slutningen af l960erne.

SUF 1961-67

Landsorganisationen SUF stiftedes den 6. september 1961. Den historiske bag-
grund for SUFs dannelse var dels de internationale og nationale forhold, der lå
til grund for Socialistisk Folkepartis (SF) dannelse i 1959, dels den pacifistiske og
neutralistiske strømning, som fra 1960 organiserede sig i Kampagnen mod
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Atomvåben (KmA). SUF opstod således som et produkt af den neutralisme

kombineret med socialistisk ideologi, der politisk kom til udtryk i SF og KmA.

Som følge heraf var SUFs ideologiske grundlag ved dannelsen i 1961: en neutra-

listisk socialisme. Denne neutralistiske socialisme indgik direkte i SUFs politiske
målsætning, der på 1. landsmøde afholdt den 14.-15. oktober 1961 formuleredes

i en formålsparagrafi lovene. Denne lød: »SUF har til formål at arbejde for

indførelsen af et socialistisk samfundssystem, for total dansk og international af-

rustning og for en selvstændig neutralistisk dansk udenrigspolitik. Inden for det

bestående samfundssystems rammer har SUF til opgave at varetage ungdom-
mens interesser«.2

l. landsmøde vedtog endvidere en udtalelse om SUFs politiske arbejdsgrund-
lag, d.v.s. SUFs politiske program. Heri uddybedes SUFs politiske formål og

synspunkter yderligere, idet det bl.a. hed: »Vi lever i en tid, der internationalt

præges af atompaddehattens dødsskygger, hvor prøvesprængninger hører til

dagens orden, hvor modsætningerne mellem de to magtblokke, ØST og VEST,

stadig skærpes Vi unge af i dag er arvtagere til den såkaldte velfærdsstat, som

først og fremmest kendetegnes af en stadig voksende oprustning, som er gen-

nemført af de gamle politiske partier Enhver ny generation rykker frem

med sit særpræg, formet af det samfund og de vilkår, som tidligere generatio-
ner har skabt. Vor generation har sit særpræg skabt af atomalderen og for-

brugersamfundets falske velfærd Vi ønsker at være med til at skabe: Et sam-

fund med den tryghed og retfærdighed, som kun socialismen kan give. Et sam-

fund fri for militær og atomvåben Vi føler, at den moderne socialisme er

vejen for Danmark og ungdommen. Vi er trætte af forældede doktriner og

partimaskineri. Vi vil i stedet have en åben og fri debat om tidens problemer.
Socialismens idé er så rigtig og stærk, at vi netop gennem fri debat, også med

vore modstandere kan nå frem til målet: et socialistisk Danmark Derfor

appellerer SUF til hele den danske ungdom: - Vær med i udbredelsen af kend-

skabet til den moderne socialisme gennem åbenhed og fri debat. - Ud af atom-

paddehattens skygge ...«3
På SUFs 2. landsmøde den 12. august 1962 skete der en præcision af organisa-

tionens politiske grundlag. Dette gav sig'udtryk i vedtagelsen af et politisk ar-

bejdsgrundlag, som officielt placerede SUF på marxismens grundlag. Om SUFs

syn på samfundsstnikturen hed det bl.a. heri: »SUF vender sig mod det kapitali-
stiske samfund og vil i overensstemmelse med marxismens principper arbejde
for at få det omstyrtet og erstattet af socialismen. - Vi ønsker et samfund, hvor

goderne fordeles retfærdigt på basis af den produktive indsats, byor plan og 0r-

den erstatter det kapitalistiske anarki, hvor alle, som arbejder, øver lige indfly-

delse på udnyttelsen af samfundets produktivkræftergennem indførelse af fuldt

industrielt demokrati, hvor solidariteten er det bærende princip for forholdet

mellem mennesker, og hvor bevarelse af freden er en fælles interesse for alle«.4

Naturligvis foregik der en vis politisk udvikling i SUF i de følgende år, men

generelt må det siges, at den politiske hovedlinie, der blev lagt i årene 1961-62

gennem vedtagelsen og præcisionen af det politiske arbejdsgrundlag - som på
den 7. kongres i maj 1967 blev udbygget til et ret omfangsrigt principprogram5
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-i store træk blev fulgt af SUF indtil den 9. kongres i april 1968, hvor 1967-prin-
cipprogrammet forkastedes som repræsentativt for organisationens politiske
linie. 1967-principprogrammet fulgte stort set den politiske hovedlinie, som blev
lagt i 1961-62, idet det mere udførligt, gennem specificerede programpunkter
om udenrigspolitik, udviklingslandene, økonomisk politik, socialpolitik etc., gav
udtryk for SUFs politiske formål, der som nævnt var » for indførelsen af et

socialistisk samfundssystem, for total dansk og international afrustning og for en

selvstændig neutralistisk dansk udenrigspolitik«
SUF var således ved sin dannelse i l96l en socialistisk ungdomsorganisation

med udprægede neutralistiske og paciñstiske islæt. I de følgende år, frem til
tiden efter den 7. kongres i maj 1967 - fra hvilket tidspunkt, SUF begyndte at

bryde med den neutralistiske socialisme som ideologisk grundlag - var det opgø-
ret med den ortodokse Moskva-kommunistiske tradition, samt tilslutningen til
den overvejende neutralistiske og paciñstiske bevægelse for afrustning, militær-
nægtning, solidaritet med »den tredie verden«, der kom til at præge organisa-
tionen. Dette generelle træk ved SUFs politiske udvikling i perioden fra organi-
sationens dannelse i 1961 og til foråret 1967 afspejlede sig i SUFs politiske initia-
tiver og aktiviteter.

Tilslutningen til den overvejende neutralistiske og pacifistiske bevægelse for

afrustning, militærnægtning, solidaritet med »den tredie verden« kom hoved-

sageligt til udtryk gennem SUFs eksterne politiske manifestationer, mens opgø-
ret med den ortodokse Moskva-kommunistiske tradition kom frem gennem
SUFs tilknytning til SF som dette partis ungdomsorganisation.

SUFs eksterne politiske manifestationer
Anvendelsen af demonstrationer og aktioner som politiske udtryksmidler spille-
de fra første færd en væsentlig rolle i SUFs udadvendte politik. I perioden
1961-67 deltog SUF, dels i samarbejde med andre venstreorienterede organisa-
tioner, dels som selvstændig initiativtager, i flere forskellige demonstrationer og
aktioner. Konkret rettede disse sig hovedsageligt imod: de politiske styreformer
i Spanien, Portugal og Sydafrika (kombineret med kampagner for boycot af
varer fra og turistrejser til disse lande), vesttysk-dansk militærsamarbejde,
Danmarks medlemsskab af NATO samt USAs militære engagement i Vietnam.
Desuden deltog SUF aktivt i KmAs atommarcher og øvrige politiske aktiviteter.

Det var i det hele taget de udenrigspolitiske problemer, der dominerede
SUFs politiske aktiviteter i perioden 1961-67. Generelt var der i SUF udpræget
enighed om demonstrations- og aktionspolitikkens mål, men i spørgsmålet om

midler var der ofte uenighed. En gruppe i SUF, med tilknytning til de køben-
havnske aktivist-grupper »Gruppe 6]« og »Socialistisk Aktion«, ønskede nem-

lig, i modsætning til det øvrige og mere paciñstisk-orienterede SUF, at SUF
alment skulle anvende mere militante udtryksformer i demontrations- og ak-

tionspolitikken.
Denne uenighed kom f.eks. til udtryk på SUFs 5. kongres den 18.-19. septem-

ber 1965, hvor SUFs generelle demonstrationspolitik kom til at dominere kon-

gresdiskussionen.6 Blandt de delegerede var meningerne delte i spørgsmålet om
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mere militante demonstrationsformer, men eftersom kongressen intet beslutte-

de i denne forbindelse, betød dette, at SUF i praksis ikke lagde sig fast på nogen

bestemt linie m.h.t. demonstrations- og aktionsformer.

Desuden markerede SUF sig udadtil i perioden 1961-67 gennem kravene om

anerkendelse af politisk motiveret militærnægtning, afskaffelse af mesterlæren i

lærlingeuddannelsenog indførelse af værkstedsskoler i stedet, ydelse af u-lands-

hjælp udelukkende til politisk progressive u-lande (feks. Cuba, Algeriet og

Nord-Korea) samt økonomisk og politisk støtte til de nationale frigørelsesbevæ-

gelser i »den tredie verden« (Vietnam, Latinamerika, Sydafrika etc.).

SUFs forhold til SF

Erkendelsen af at være opstået på baggrund af de internationale og nationale

forhold, der lå til grund for SF, førte til, at SUF i 1962 tilknyttede sig SF, som

dette partis ungdomsorganisation.
Den gruppe unge socialister, der var med til at danne SUF i 1961, var fra be-

gyndelsen enige om, at når man skulle starte en ny politisk ungdomsorganisa-
tion, så skulle det være på »et utraditionelt grundlag«,7Hermed mentes, at SUF

ikke skulle slægte de øvrige politiske ungdomsorganisationer på og blive »dik-

kende lammehale« til et politisk parti.8 Denne indstilling korn tydeligt frem i for-

holdet til SF.

Ud fra erkendelsen af, at SUF i det væsentligste kunne tilslutte sig SFs politi-
ske synspunkter, og at dette partis politiske virke var en medvirkende årsag til

SUFs eksistens, diskuterede SUFs 2. landsmøde af den 12. august 1962 mulighe-
den for et nærmere uforpligtende samarbejde med SF. Diskussionen mundede

ud i, at landsmødet vedtog at søge forhandling med SF for at blive anerkendt

som dette partis ungdomsorganisation.9
Denne beslutning førte i den følgende tid til forhandlinger mellem SUF og SF

om rammerne for et samarbejde, og efter godkendelse af henholdsvis SUFs

landsledelse og SFs hovedbestyrelse, blev der den 8. november 1962 indgået en

samarbejdsaftale.
Denne tog hensyn til SUFs ønske om at bevare sin fulde politiske og organisa-

toriske selvbestemmelsesret som SFs ungdomsorganisation, idet den udelukken-

de var af praktisk og organisatorisk karakter, og derfor ingen politiske forplig-
tigelser indebar for nogen af parterne. Om samarbejdets virkninger hed det så-

ledes i aftalen: »Ved vurdering af denne samarbejdsaftale bør der noteres, at

den er af praktisk karakter. Der er intet heri, som forpligter nogen af organi-
sationerne til at godkende ethvert politisk skridt, som 'måtte blive taget af den

anden organisation«.10
På SUFs 3. landsmøde den 31. august - 1. september 1963 tilføjedes det i love-

ne, at »SUF er SFs ungdomsorganisation med fuld politisk og organisatorisk
selvbestemmelsesret ifølge en samarbejdsaftale«,og gennem anerkendelsen af

samarbejdsaftalen på SFs 3. kongres i oktober 1963 blev SUF enstemmigt god-
kendt af de delegerede som SFs ungdomsorganisation.ll

Samarbejdet mellem SUF og SF blev i de følgende år frem til efteråret 1967,

hvor der blev indgået en ny samarbejdsaftale, som tilsigtede at styrke det politi-
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ske samarbejde, praktiseret på baggrund af bestemmelserne i samarbejdsafta-
len af 1962.

SUFs status som SFs ungdomsorganisation med fuld politisk og organisatorisk
selvbestemmelsesret, samt samarbejdsaftalens begrænsning til kun at omfatte

praktisk og organisatorisk samarbejde, er uden tvivl de væsentligste årsager til,
at det politiske samspil mellem SUF og SF fra første færd og faktisk helt frem til
SUFs officielle brud med SF på den 8. ekstraordinære kongres i januar l968

generelt må karakteriseres som dårligt.
Samarbejdet med SF var genstand for diskussion på samtlige kongresser lige

fra det 3. landsmøde i 1963 og til den 7. kongres i maj 1967. At det politiske sam-

spil mellem SUF og SF, set fra SUFs synspunkt, generelt var dårligt, fremgår
samstemmende af samtlige kongresberetnings- og -diskussionsreferater fra
1963-67.

F.eks. drøftede den 5. kongres i 1965 indgående forholdet til SF. I kongresbe-
retningen udtalte SUFs daværende landsformand Ole S. D. Hansen bl.a. flg. om

det dårlige forhold mellem SUF og SF:»... Den hårdeste kritik man kan rette

imod SF er egentlig, at man ikke er interesseret i SUF. Landsledelsen har aldrig
modtaget nogle positive forslag fra SF, udover at skaffe penge, hjælpe med salg
af SF-blade o.lign. - Nogen politisk inspiration fra SFs hovedbestyrelse eller for-

retningsudvalg er ikke observeret Jeg skal nævne, at den eneste gang man

har inviteret SUFs forretningsudvalg til en generel drøftelse med SFs forret-

ningsudvalg og det var desværre symptomatisk for vor beretningsperiode, at

anledningen til drøftelsen var, at SF var modstandere af, at en bestemt yderligt
placeret demonstrant måske stod foran optagelse i SUF Postulatet om, at SF

ikke rigtig interesserer sig for SUF, underbygges bl.a. i en mangel på interesse

for rekruteringen fra SUF. Vi har mange fine erklæringer fra partiet om ung-

dommen, og i valgkampen er der altid bud efter de unge, men derudover føres
der ikke bevidst rekruteringspolitik Hvis vi skal levere friskt blod til SF, må
SF også bestræbe sig på at være tillokkende for SUFerne«.12

På SUFs 6. kongres den 6.-8. mej 1966 klagedes der ligeledes over det dårlige
forhold. Landsformanden Hans H. Nielsen sagde bl.a. herom i kongresberet-
ningen: »Det skal slås fast, at samarbejdet om en lang række praktiske opgaver

løses ganske gnidningsløst Men rent politisk er samarbejdet ikke godt. Ikke

forstået på den måde, at man direkte modarbejder hinanden, men forstået på
den måde, at man ikke i partiets forretningsudvalg drager de unge i SUF med

ind i arbejdet for partiets politik. Som det blev sagt i den sidste SUF-beretning,
er det værste man kan sige om SFs holdning til SUF stadig, at man ikke interes-

serer sig for, hvad vi mener, og hvad vi gør Hvordan skal andre udenfor-
'

stående få interesse og respekt for SUF, når partiet ikke selv medvirker til op-

byggelsen af denne?«13

Det dårlige forhold til SF førte omkring årsskiftet 1966/67 bl.a. til, at SUF

p.g.a. almindelig organisatorisk stagnation indledte forhandlinger med SF, med

det formål, at integrere SUF i SF på en eller anden måde.14 P.g.a. øget medlems-

tilgang”,som var en følge af SFs fremgang ved folketingsvalget den 22. novem-

ber 1966 blev disse forhandlinger imidlertid stillet i bero for aldrig at blive gen-
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optaget. Årsagenhertil var begivenhederne i SF efter folketingsvalget i novem-

ber 1966. Et resultat af dette valg var skabelsen af det såkaldte »arbejderflertal«
bestående af SFs og Socialdemokratiets (SD) folketingsmedlemmer. Såvel un-

der regeringsforhandlingerne mellem SF og SD umiddelbart efter folketings-

valget i 1966, som i anledning af det indledte parlamentariske samarbejde mel-

lem SF og SD i marts 1967, fremhævede SUF især den fare, der var for en ud-

viskning af SFs selvstændige socialistiske og neutralistiske principper i forbin-

delse med dette nære parlamentariske forhold til SD.16 I særdeleshed betonede

SUF, at samarbejdet måtte manifestere sig i en ændring af Danmarks udenrigs-

og forsvarspolitik hen imod udmeldelse af NATO og afrustning. Dette syns-

punkt pointeredes især af SUFs 7. kongres i maj 1967, som i en udtalelse om

samarbejdet mellem SF og SD understregede dels nødvendigheden af en ny-

orientering i forsvars- og udenrigspolitikken, dels at den afstand mellem SF og

SD som SFs principprogram var et klart udtryk for måtte manifestere sig i det

parlamentariske samarbejde.17 Derfor gav SUF sin fulde tilslutning til en politik
ført på SFs principprograms grundlag. I konsekvens af denne holdning til SFs

parlamentariske politik stillede SUF sig derfor på »venstrefløjens« side under

fraktionskampen i SF mellem partiets 5. og '6. ekstraordinære kongres i 1967.

Under denne fraktionskamp havde SUF nemlig sammenfaldende synspunkter
med »venstref1øjen«,eftersom begge parter var af den opfattelse, at SF stod

over for faren for at udviske sin position som et selvstændigt socialistisk parti,
og at det derfor var nødvendigt, at SF fastholdt sine selvstændige principper,
d.v.s. SFs principprogram. Da SFs »venstrefløj« sprængte sig ud af SF på den 6.

ekstraordinære kongres i december 1967 og dannede partiet Venstresociali-

sterne (VS), fulgte SUF denne, og i fuldstændig overensstemmelse med den

holdning SUF havde indtaget under fraktionskampen i SF, afbrød SUF derfor

samarbejdet med SF og tilsluttede sig VS som dette partis ungdomsorganisation
på den 8. ekstraordinære kongres den 7. januar 1968.18

SUF 1967-68

Efter den 7. kongres i maj 1967 opstod der uenighed i SUF på det udenrigspoliti-
ske område. Uenigheden afspejlede den radikalisering, som var karakteristisk

for store dele af det såkaldte »nye venstre« i slutningen af 1960,erne.

En væsentlig faktor til denne radikalisering er uden tvivl at finde i det ind-

tryk, som opsvinget i den såkaldte »koloniale revolution« i 1960,erne fremkald-

te hos det »nye venstre«,
I løbet af 1960'erne var der især i Latinamerika, Indokina samt i dele af Afri-

ka (f.eks. Portugals kolonier og Sydafrika) opstået nationale og sociale frigørel-

sesbevægelser, som gennem væbnet opstand og guerilla-krig bekæmpede de ek-

sisterende politiske regimer, der ofte mere eller mindre direkte støttedes af

USA militært.

Først 'og fremmest Vietnam-krigen, hvor USA var direkte militært engage-

ret, kom i løbet af 1960,erne til at fremstå som det tydeligste eksempel på »den
tredie verdens koloniale revolution« for det »nye venstre«,
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I forhold til kernevåbenproblematikkenog den dermed forbundne paciñsme
og neutralisme, som var karakteristisk for det »nye venstre« i begyndelsen af

1960'erne, forårsagedeVietnam-krigen en radikal ny politisk situation. Den sat-

te nemlig på skarpeste vis den paciñstiske og neutralistiske kernevåbenproble-
matik ud af funktion. Vietnameserne anviste det »nye venstre« en alternativ re-

volutionær strategi til den neutralistiske kernevåbenstrategi:folkekrigen, især
som den var udarbejdet af Mao Tse-tung og general Giap. Indtrykkenc af, at

alle USAs kernevåben ikke kunne forhindre nationens militære fiasko i Viet-

nam, samt af et lille og fattigt folks succesrige kamp - med kommunister i forre-
ste række - mod verdens rigeste og militært set stærkeste stat, bidrog til, at en

væsentlig del af det »nye venstre« i slutningen af 1960,erne forkastede den paci-
fistiske og neutralistiske kernevåbenproblematik til fordel for »den tredie ver-

dens« revolutionære socialisme, specielt den i Kina og Vietnam.

SUF, gua en del af det »nye venstre«, påvirkedes også af opsvinget i »den
tredie verdens koloniale revolution«, Generelt set, kom tiden efter den 7. kon-

gres og frem til den 9. kongres i maj 1968, hvor SUF definitivt brød med den
neutralistiske socialisme og placerede sig på den revolutionære socialismes

grundlag, til at udgøre en periode, hvor SUF gjorde op med den neutralistiske

socialisme, som havde været organisationens politiske grundlag siden dens dan-
nelse i 1961.

Uenigheden på det udenrigspolitiske område i SUF efter den 7. kongres kom
således dybest set til at afspejle en modsætning mellem den officielt erklærede

neutralistiske socialisme og en revolutionær socialisme, der under indtryk af
»den koloniale revolution« voksede frem i SUF. Mens den neutralistiske socia-

lisme var udtryk for en pacifistisk reaktion på kernevåbenoprustningenog en

neutralistisk afstandtagen fra »øst-vest«-konflikten, såvel nationalt som interna-

tionalt, afspejlede den revolutionære socialisme 'en fuldstændig forkastelse af

pacifismen og neutralismen til fordel for en klar politisk anknytning til de natio-

nale og sociale frigørelsesbevægelsersvæbnede kamp i »den tredie verden«.

SUFs 7. kongres skarpe fordømmelse af USAs militære engagement i Viet-

nam, solidaritetstilkendegivelsen med det vietnamesiske folk og opbakning af

den danske Vietnam-indsamling på »giro 1616« til fordel for »Den demokrati-
ske Republik Vietnam« (Nord-Vietnam) og »Den nationale Befrielsesfront«

(FNL) vidnede om en begyndende anknytning til »den tredie verdens« revolu-

tionære socialisme. 19 Den uenighed, der opstod i organisationen m.h.t. SUFs

stillingtagen til Mellemøsten-konflikten i maj/juni 1967, Kina og den kinesisk-

sovjetiske konklikt, illustrerede til fulde, at organisationen, eller i hvert fald til

at begynde med en fløj af SUF, orienterede sig bort fra det neutralistiske socia-

listiske grundlag og hen imod et revolutionært socialistisk.
Desværre tillader pladsen ikke, at jeg går i enkeltheder ang. denne uenighed,
så jeg skal derfor nøjes med kort at angive hovedtrækkene i uenigheden om

SUFs stillingtagen til Mellemøsten-konflikten i maj/juni 1967.
I sommeren 1967 blev Mellemøsten-konflikten det politiske problem, der blev

diskuteret mest i SUF. I forbindelse med konflikten spaltedes SUF i en fløj, der
ikke tog stilling for nogen af konfliktens parter, men gik ind for en international
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sikring af freden i Mellemøsten og en fredelig sameksistens mellem Israel og de

arabiske lande, samt en pro-israelsk og en pro-'arabisk fløj. Den pro-arabiske
fløj argumenterede med, at Israel reelt førte en territoriel erobringskrig, der

havde til formål at samle størstedelen af verdens jøder i en ren jødisk stat i det-

gamle Palæstina (zionismen), og det på bekostning af en tvangsforflytning af den

derboende arabiske befolkning. På baggrund heraf mente den pro-arabiske
fløj, at SUF som princip skulle erklære, at jødernes problem ikke løstes ved at

tvangsforflytte arabere. Derfor skulle SUF bl.a. tilslutte sig de Palæstina-arabi-

ske partisanorganisationers krav om dannelse af et fælles Palæstina for jøder og

arabere. Den pro-arabiske fløjs anknytning til Palæstina-arabernes partisan-
organisationer, der betragtedes som en national og social frigørelsesbevægelse

på linie med »Den nationale Befrielsesfront« iVietnam, vidnede om den begyn-
dende modsætning mellem den officielt erklærede neutralistiske socialisme,
som bl.a. kom frem hos den fløj, der ikke tog stilling for nogen af konfliktens

parter, og en revolutionær socialisme, der støttede sig til »den tredie verdens«

revolutionære frigørelsesbevægelser.

SUFs 9. kongres den 11.-12. april 1968
På den 9. kongres brød SUF med den neutralistiske socialisme som ideologisk
grundlag. Dette kom til udtryk gennem vedtagelsen af en ny formålsparagraf,
som lød: »SUF arbejder på marxismens grundlag for indførelsen af et sociali-

stisk samfundssystem med den menneskelige frigørelse som mål. Da kampen for

socialismen i Danmark er en uadskillelig del af den internationale kamp for so-

cialisme, stiller SUF sig solidarisk med de revolutionære socialistiske bevægel-
ser i alle dele af verden. SUF vil samle ungdommen om en politik, der sprænger
rammerne for det kapitalistiske samfund«.2° Den tidligere formålsparagraf,
der var vedtaget på SUFs l. landsmøde i 1961, lød: »SUF har til formål at arbej-
de for indførelsen af et socialistisk samfundssystem, for total dansk og interna-

tional afrustning og for en selvstændig neutralistisk dansk udenrigspolitik. Inden

for det bestående samfundssystems rammer har SUF til opgave at varetage
ungdommens interesser«.21 Mens den tidligere formålsparagraf afspejlede, at

SUFs ideologiske grundlag var en neutralistisk socialisme, markerede vedtagel-
sen af den nye formålsparagraf -

gennem placeringen af SUF på marxismens

grundlag, solidaritetstilkendegivelsen med de revolutionære bevægelser i alle

dele af verden samt erkendelsen af den nære sammenhæng mellem den danske

og den internationale kamp for socialismen - at SUF havde brudt med den neu-

tralistiske socialisme som ideologisk grundlag og stillet sig på et marxistisk og

revolutionært socialistisk grundlag. SUFs brud med en neutralistiske socialisme

som ideologisk grundlag må imidlertid ikke betragtes som en isoleret foreteelse

på den 9. kongres, men skal ses på baggrund af den politiske udvikling, SUF

havde gennemløbet i tiden op til den 9. kongres., Som tidligere omtalt var denne

udvikling karakteriseret ved en begyndende anknytning til »den tredie ver-

dens« revolutionære socialistiske bevægelser samt en stigende erkendelse af, at

der var en sammenhæng mellem den danske og den internationale kamp for so-
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cialisme. Set på baggrund af den politiske udvikling op til den 9. kongres kom

vedtagelsen af den nye formålsparagraf således til at markere, at den revolutio-

nære socialisme var slået igennem i SUF som ideologisk grundlag.
På den 9. kongres afspejlede bruddet med den neutralistiske socialisme sig

desuden deri, at kongressen besluttede at igangsætte en revision af SUFs prin-
cipprogram, der var vedtaget på den 7. kongres i 1967, idet den erkendte, at

SUFs principprogram nu ikke længere var repræsentativt for SUFs ideologi-
ske grundlag.22

Endvidere vedtog kongressen en politisk resolution”, der i såvel indhold som

formuleringer også illustrerede, at SUF havde forladt den neutralistiske socia-

lisme. Resolutionen konstaterede, at »imperialismen« var den største trussel

mod »menneskeheden«, og at det derfor var »den venstresocialistiske bevægel-
ses« vigtigste opgave at bekæmpe ethvert udslag af »imperialistisk politik«
Eftersom denne kom skarpest til udtryk i USAs militære engagement i Vietnam,
tilsagde SUFS 9. kongres sin fulde støtte til »Den nationale Befrielsesfronts«

»fortsatte væbnede kamp« samt stillede sig i det hele taget »kompromisløst soli-

darisk med verdens kæmpende folkeslag i deres anti-imperialistiske kamp«.
Ifølge resolutionen førtes der samtidig »en forbitret kamp mod den hvide racis-

me og dens fundament - kapitalismen« inden for USAs grænser, og »den seneste

udvikling i forbindelse med drabet på Martin Luther King24 har endnu engang
modbevist ikke-voldspolitikken som brugbar i racekonflikten«. I denne sidste

formulering lå der en klar afvisning af pacifismen, og efter kongressen under-

stregedes denne afvisning yderligere derved, at en gruppe pacifister simpelthen
udmeldte sig af SUF.

Alt i alt afspejlede den 9. kongres således, at SUF, fra at have været en neu-

tralistisk socialistisk organisation, nu var blevet en revolutionær socialistisk

organisation, der byggede på marxismens grundlag.

SUF 1968-71

Den 9. kongres, placering af SUF på et marxistisk og revolutionært socialistisk

grundlag manifesterede den venstredrejning, SUF havde gennemløbet i perio-
den op til den 9. kongres. Imidlertid var den 9. kongres”manifestation af denne

venstredrejning ikke udtryk for en egentlig politisk afklaring iblandt SUFs med-

lemmer, forstået som hele SUFs tilslutning til en ganske bestemt politisk tendens

inden for marxismen. Dette hang sammen med, at der i SUF eksisterede flere

forskellige marxistiske tendenser, feks. tretzkisme og maoisme. Som socialistisk

organisation betragtet, og som ordet »Forum« i organisationsnavnet bl.a. hen-

tydede til, var SUF derfor karakteriseret ved at være et forum, hvor forskel-

lige marxistiske tendenser brødes og samarbejdede.
_

SUFs indre politiske udvikling i tiden efter den 9. kongres og frem til den 12.

ekstraordinære kongres i januar 1971, hvor den interne politiske afklaring til-

endebragtesgennem SUFs tilslutning til den trotzkistiske 4. Internationale, præ-

gedes af en politisk afklaringsproces, d.v.s. udviklingenhen imod SUFs tilslut-

ning til en ganske bestemt marxistisk tendens. Den politiske afklaringsproces af-
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spejlede sig deri, at de politiske modsætninger, som i tiden indtil den 9. kongres
havde været latente til stede imellem de forskellige marxistiske tendenser i SUF,
nu kom åbent til udbrud. På det organisatoriske område kom dette konkret til

udtryk i en række fraktionskampe, i hvilke de forskellige marxistiske tendenser

åbenlyst stredes.
I det flg. vil de væsentligste aspekter i denne interne politiske afklaringspro-

ces blive behandlet. Med det formål at lette forståelsen skal der imidlertid for-
inden gives en kort redegørelse for hovedtrækkene i de forskellige tendensers/
faktioners ideologiske og politiske synspunkter. v

I perioden 1968-71 eksisterede der flg. fraktioner og tendenser i SUF: 1) en

maoistisk KF (mb-fraktion, 2) en trotzkistisk fraktion, 3) en maoistisk KAK-

tendens, 4) en venstrekommunistisk Bordiga-tendens og 5) en Forum-tendens.

KF (ml )-frakti0nen
KF (ml)-fraktionen omfattede de SUF-medlemmer, der tilhørte den maoistiske
organisation »Kommunistisk Forbund (marxister-leninister)«. Fraktionen
etableredes i SUF i løbet af efteråret 1968, og den arbejdede for at udbrede KF

(ml)s politiske synspunkter og ideologiske grundlag i SUF, med det formål, at

gøre SUF til KF (ml)s ungdomsorganisation.
KF (ml) stiftedes den 15. september 1968 i København med Benito Scocozza

som formand. 25 Endvidere deltog Hans H. Nielsen, SUFs landsformand fra
1966-68, i dannelsen af KF (ml).26

I sit principgrundlag27 definerede KF (ml) det som sin opgave at forberede
dannelsen af et revolutionært kommunistisk parti, der skulle have til opgave »at

gå i spidsen for lønarbejderklassen i dens kamp mod monopolkapitalen, gennem
den socialistiske revolution sønderbryde borgerskabets statsmagt, oprette løn-
arbejderklassens statsmagt, proletariatets diktatur, og føre klassekampen igen-
nem til enden med det kommunistiske klasseløse samfund som slutmålet«. Indtil
dannelsen af dette parti ville KF (ml) søge at opfylde partiets rolle, og i sit arbej-
de ville KF (ml) ideologisk bygge på »marxismen-leninismen,Mao Tse-tungs
tænkning«, Organisatorisk var KF (ml) opbygget efter »den demokratiske cen-

tralismes principper«, og politisk solidariserede KF (ml) sig med »alle folk og
bevægelser, som kæmper mod imperialisme for national frigørelse, med alle
folk, som bygger socialismen, og med det internationale proletariat i dets kamp
mod kapitalisme for socialisme«. Desuden skal det nævnes, at rehabiliteringen
af Stalin var et teoretisk hovedmål for KF (ml), og i denne forbindelse anså KF

(ml) det som en af sine hovedopgaver at afsløre og bekæmpe »sovjetrevisioni-
sternes samarbejde med imperialismen og forsøg på at genindføre kapitalis-
men i en række af de lande, som har gennemført folkedemokratiske og sociali-
stiske revolutioner«, I relation til den kinesisk-sovjetiske konflikt var KF (ml)
således en regulær pro-kinesisk organisation.

Den trotzkistiske fraktion

Den trotzkistiske fraktion omfattede de SUF-medlemmer, der tilhørte organi-
sationen »Revolutionære Socialister, dansk sektion af 4. Internationale« (RS).
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Fraktionen havde eksisteret i SUF siden SUFs dannelse i 1961, og den arbejdede
for at udbrede 4. Internationales politiske synspunkter og ideologiske grundlag i

SUF, d.v.s. gøre SUF til en trotzkistisk organisation.
4. Internationale blev grundlagt i 1938 af bl.a. Leo Trotzkij (1879-1940) og

byggede ideologisk på »erfaringerne fra den russiske revolution og det oprin-

delige program for 3. Internationale, som det var blevet forsvaret af venstre-

oppositionen i den kommunistiske verdensbevægelse«z
2” 4. Internationale var

organisatorisk opdelt i nationale sektioner, og som socialistisk verdensparti var

organisationens højeste myndighed: verdenskongressen, som vedtog den gene-

relle politiske linie for de nationale sektioner. I nogle lande fremtrådte de natio-

nale sektioner som officielle partier, f.eks. »Socialist Workers Party« i USA. I

andre, f.eks. de europæiske, arbejdede trotzkisterne i l960”erne i større eller

mindre grad inden for de eksisterende socialistiske og kommunistiske partier.
Politisk arbejdede 4. Internationale bl.a. for »at forberede og gennemføre

den socialistiske revolution i Europa, at forsvare og støtte de revolutionære be-

vægelser i Asien, Afrika og Latinamerika, at styrke de anti-stalinistiske kræfter

i arbejderstaterne og at genindføre det socialistiske demokrati, samt at forsvare

arbejderstaterne (Sovjet, Kina, Nordvietnam, de socialistiske lande i Europa)
mod imperialismen«.29Desuden var rehabiliteringen af Trotzkij et teoretisk

hovedmål for 4. Internationale.

I Danmark havde der eksisteret en lille trotzkistisk bevægelse siden l930”er-

ne. Foruden at have deres egen organisation arbejdede de danske trotzkister

bl.a. i 1940”erne og 1950”erne inden for Socialdemokratiet og DKP, samt i

1960,erne inden for SF, VS og især SUF for at udbrede 4. Internationales politi-
ske synspunkter og ideologiske grundlag. Denne særlige politiske arbejdsform
kaldtes af trotzkisterne for »entrisme«. Ifølge RSs love var organisationens for-

mål »som sektion af 4. Internationale, og på marxismen-leninismens grundlag, at

arbejde for socialismens indførelse i Danmark, og at støtte revolutionære og

socialistiske bevægelser i udlandet«.30

KAK-tendensen

KAK-tendensen omfattede de SUF-medlemmer, der tilsluttede sig den af

»Kommunistisk Arbejdskreds« (KAK) udarbejdede »snylterstatsteori«.KAK-

tendensen arbejdede' for at udbrede »snylterstatsteorien«i SUF, men var så

vidt vides ikke organisatorisk tilknyttet KAK.

KAK var en regulær prokinesisk organisation, og baggrunden for KAKs

dannelse var DKPs holdning til den kinesisk-sovjettiskekonflikt. Efter siden de-

cember 1963 at have fungeret som en lukket organisation etablerede KAK sig

på et møde den 25. juni 1964 som en åben organisation. Samtidig valgtes en be-

styrelse på syv medlemmer, deriblandt Gotfred' Appel, der blev KAKs egentlige
leder, og Benito Scocozza, som senere forlod KAK p.g.a. uenighed.

Teorien", som også hed »superprofitteorien«og »teorien om den bestukne

arbejderklasse«, gik i sin korthed ud på fig.: Gennem “udbytningenaf landene i
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»den tredie verden« henter de kapitalistiske lande, herunder Danmark, ekstra-

profitter - »superprofitter« - hjem. I de kapitalistiske lande, som gennem deres

udbytning er »snylterstater«, bruges disse ekstraprofitter til at pacificere -

»bestikke« - arbejderklassen gennem højere løn, flere sociale goder etc. Der-
med bliver arbejderklassens direkte økonomiske interesser knyttet til det kapi-
talistiske systems beståen, og de revolutionære frigørelsesbevægelser i »den
tredie verden« bliver således en trussel for både kapitalist- og arbejderklasse i
de kapitalistiske lande.

At arbejderklassen i et land som Danmark er »bestukket« får en række kon-
sekvenser. Kampen for f.eks. højere løn knytter arbejderklassen hårdere til det

kapitalistiske system. Systemet bringes ikke i nogen krise gennem et sådant krav,
eftersom det i stor udstrækning kan opfyldes, først og fremmest gennem øget
udbytning af »den tredie verden«. Opfyldelsen af lønkrav i de kapitalistiske
lande betyder således, at man bryder den internationale solidaritet med de ud-

byttede lande i »den tredie verden«, - En anden konsekvens, af at arbejderklas-
sen er »bestukket«, er, at revolutionære situationer i de kapitalistiske lande
først kan opstå, når kapitalistklassen er blevet berøvet muligheden for at »be-
stikke« arbejderklassen, d.v.s. hente ekstraprofitter hjem. En sådan situation vil
ifølge teorien opstå, når den socialistiske revolution er gennemført i »den tredie
verden«, Opgaven for de revolutionære organisationer i de kapitalistiske lande
består derfor udelukkende i aktivt at støtte og yde solidaritet med de revolutio-
nære frigørelsesbevægelseri »den tredie verden«. I sin argumentation for teo-
rien søgte KAK især at underbygge denne med citater af Marx, Engels, Mao

Tse-tung og i særdeleshed Lenin.

Bordiga-tendensen
Bordiga-tendensen repræsenteredes hovedsageligt i SUF ved landsledelsesmed-
lemmet Gustav Bunzel, der tilhørte organisationen »Det Internationale Kom-
munistiske Parti« (IKP). IKP grundlagdes af bl.a. den italienske venstrekommu-
nist Amadeo Bordiga (1889-1970), og IKPs ideologiske grundlag var »den histo-
riske materialisme og den kritiske kommunismes principper, som de blev for-
muleret af Marx og Engels i Det kommunistiske Manifest, Kapitalen og andre af
deres fundamentale værker, grundlag for dannelsen af den kommunistiske In-
ternationale i- 1919, af Italiens Kommunistparti i 1921 og af Det internationale
Kommunistpartis teser af 1951«.32 Desuden karakteriseredes IKP ved 1) at
hævde at Sovjetunionen og alle de såkaldte socialistiske lande var kapitalistiske,
2) at være modstander af al parlamentarisk valgdeltagelse og 3) at være mod-
stander af alle former for socialistiske frontdannelser.

Forum-tendensen

Forum-tendensen omfattede de SUF-medlemmer, der ikke havde taget stilling
for en bestemt marxistisk tendens. I modsætning til de øvrige tendenser i SUF
var Forum-tendensen derfor en heterogen politisk gruppe. Det eneste punkt,
der faktisk var karakteristisk og fælles for Forum-tendensen, var den opfattel-
se, at SUF skulle være et »forum«, hvor forskellige marxistiske tendenser brø-
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des og samarbejdede, samt at SUF skulle have sin egen politiske udvikling og selv

gennem erfaringer hæve sit teoretiske og organisatoriske niveau.

Perioden mellem den 9. og den 10. kongres
I tiden mellem den 9. og den 10. kongres prægedes SUFs indre politiske udvik-

ling af modsætningen mellem KF (mb-fraktionen og det øvrige SUF. KF (ml)-
fraktionen etableredes i SUFs forretningsudvalg, landsledelse og afdelinger
(især i København-, Gladsaxe-, Nyborg- og Århus-afdelingerne)i løbet af efter-

året 1968, og i tiden frem til den 10. kongres i maj 1969 afspejlede modsætningen
mellem KF (mb-fraktionen og det øvrige SUF sig i en række politisk/organisa-
toriske konflikter.

Programudvalget
På den 9. kongres blev det som nævnt besluttet at igangsætte en revision af SUFs

principprogram af 1967, fordi dette ikke længere var repræsentativt for SUFs

ideologiske grundlag. Som følge af denne beslutning nedsatte landsledelsen på

landsledelsesmødetden 9.-10. november 1968 et progr'amudvalg.33 KF (ml)-
fraktionen fik imidlertid flertal i udvalget, og på det første møde i udvalget i no-

vemberv1968 brugte KF (mb-fraktionen sit flertal til at supplere udvalget med

KF (ml)s formand Benito Scocozza, der et par uger i forvejen var indmeldt i

SUF.34 Da de øvrige medlemmer af udvalget, d.v.s. mindretallet i udvalget, pro-

testerede mod denne supplering, afviste KF (mb-flertallet at diskutere spørgs-

målet, og udvalgs-mindretallet besluttede derfor at forelægge landsledelsen

spørgsmålet.
På landsledelsesmødet den 4.-5. januar 1969 diskuteredes spørgsmålet,med

det resultat, at et flertal i landsledelsen -imod KF (ml)-fraktionens landsledelses-

medlemmer - besluttede at vælge et nyt programudvalg. Udvalget fik en »balan-

ceret« politisk sammensætning, idet det kom til at bestå af Hans H. Nielsen og

Ole Koch fra KF (mb-fraktionen, Ole Thorbek og Poul Erik Grønholt Nielsen

fra den trotzkistiske fraktion, samt Arne Johansen fra Forum-tendensen.35

I tiden frem til den 2. marts 1969, hvor programudvalgets forslag til program

for SUF forelå, afholdt programudvalget en række møder, hvor der diskute-

redes og formuleredes udkast til program for SUF. Generelt karakteriseredes

disse møder af en skarp modsætning mellem de trotzkistiske og maoistiske ud-

valgsmedlemmer. I det endelige programudkast”,som udsendtes til diskussion

iblandt SUFs medlemmer i løbet af marts måned, afspejlede den politiske uenig-
hed i udvalget sig. Programudkastet var opdelt iflg. afsnit: Forord - Indledning -

Kapitalismen - Staten og Revolutionen - Det marxistisk-leninistiske parti - Ret-

ningslinierne for SUFs aktuelle kamp. Bortset fra udkastet til afsnittet om Kapi-
talismen, som der var enighed om i udvalget, forelå der til de øvrige afsnit for-

skellige udkast fra dels Hans H. Nielsen og Ole Koch - d.v.s. KF (mb-fraktionen
- dels Ole Thorbek og Poul Erik Grønholt Nielsen - d.v.s. trotzkistiske fraktion

-mens Arne Johansens stillingtagen vekslede mellem selvstændige udkast og til-

slutning til enten de trotzkistiske eller de maoistiske programudvalgsmedlem-
mers udkast.
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Københavnsafdelingemgeneralforsamling
Omkring årsskiftet 1968/69 indmeldte en del medlemmer af KF (m1) sig i SUFs

Københavnsafdeling.I kraft af disse indmeldelser sikrede KF (m1) fraktionen sig
flertallet på Københavnsafdelingens generalforsamling i februar 1969 og vedtog
her et politisk grundlag - der afspejlede KF (ml)-fraktionens politiske linie - for

Københavnsafdelingens fremtidige arbejde, og som kun forelå i eet eksemplar
på generalforsamlingen.37 Dette var en fuldstændig ny praksis i SUFs historie,
idet bestyrelsen, der forelagde forslaget, ikke i forvejen havde bebudet, at den
ville fremsætte et sådant forslag, hverken på møder i forvejen og end ikke i ind-
kaldelsen til generalforsamlingen. Endvidere sikrede KF (ml)-fraktionen sig to-

talt bestyrelsen for Københavnsafdelingen på generalforsamlingen, hvilket skul-
le vise sig at få betydning i forbindelse med SUFs 1. maj-arrangement i 1969.

l. maj-arrangementet 1969

Siden dannelsen i 1961 havde SUFs landsorganisation hvert år afholdt et 1. maj-
møde på Nytorv i København. Dette møde havde altid været arrangeret af for-

retningsudvalget, og for at følge denne tradition op begyndte forretningsudval-
get i slutningen af marts 1969 at forberede 1. maj-mødet i 1969.

I begyndelsen af april kom det imidlertid frem, at Københavns-afdelingen
planlagde dette møde i samarbejde med KF (m1), uden at forretningsudvalget
var blevet informeret herom.

Der blev derfor indkaldt til et ekstraordinært forretningsudvalgsmødeden
7. april 1969, med det formål, at fremskynde forretningsudvalgets udformning
af et 1. maj-arrangement.38 På dette møde fortalte Kirstine Münster (KF (ml)-
fraktionen), der sad i både forretningsudvalget og Københavnsafdelingens be-

styrelse, om Københavnsafdelingens1. maj-arrangement. Hun oplyste bl.a., at

Københavnsafdelingens bestyrelse havde modtaget et brev fra KF (ml), der fo-

reslog et fælles l. maj-arrangement. Bestyrelsen havde herefter indledt et sam-

arbejde med KF (m1) og afsluttet forberedelserne til et fælles 1. maj-møde med
KF (m1), bl.a. havde man diskuteret sig frem tilfælles paroler. Kirstine Münster

sagde samtidig, at hun ikke havde ønsket at orientere forretningsudvalget før 1.
maj-mødet med KF (ml) var endeligt planlagt, fordi hun' ikke ønskede, at forret-
ningsudvalget, d.v.s. SUFs landsorganisation, skulle have indflydelse på mødets
karakter. Endeligt oplyste hun, at plakaterne til mødet allerede var gået i tryk-
ken (hvilket senere viste sig ikke at være rigtigt), og der var således ikke nogen
mulighed for at ændre arrangementet, der var end ikke mulighed for, at for-

retningsudvalgetkunne tilslutte sig arrangementet.
Når Københavnsafdelingens bestyrelse således ikke havde informeret forret-

ningsudvalget om 1. maj-mødet med KF (m1), før dette var en realitet - hvilket i

praksis betød, at forretningsudvalget var udelukket fra at få indflydelse på ar-

rangementet - bundede dette uden tvivl i en berettiget formodning om, at for-

retningsudvalget på forhånd ikke ville acceptere af afholde et 1. maj-møde ude-
lukkende med KF (m1). Bestyrelsen ønskede derfor forståeligt nok at holde for-

retningsudvalget udenfor forberedelserne til 1. maj-arrangementet, før disse
var nøje fastlagte.
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Samtidig gav l. maj-arrangementets planlægningdet indtryk, at Københavns-

afdelingens bestyrelse tilsyneladende var blevet et simpelt redskab for KF (ml).
Det fremførtes således af de øvrige tilstedeværende forretningsudvalgsmed-
lemmer - Ole Thorbek, Poul Erik Grønholt Nielsen og Hans Daugård - at Kø-

benhavnsafdelingens bestyrelses planlægning af 1. maj-mødet med KF (ml),
udenom forretningsudvalget, stred imod ethvert princip for organisations-
arbejde, idet forretningsudvalgets og landsledelsens kompetence som SUFS

højeste myndighed imellem kongresserne herved var omgået. Desuden viste ar-

rangementet klart, at Københavnsafdelingens bestyrelse var mere loyal over

for KF (ml) end over for SUF, og endvidere stred arrangementet imod een af

Hans H. Nielsen foreslået landsledelses-vedtagelse om samarbejde med andre

organisationer, der fastslog, at i tilfælde af samarbejde med VS, KF (ml) og RS,
da skulle alle tre organisationer tilbydes samarbejde. Konsekvensen af Køben-

havnsafdelings-bestyrelsens l. maj-arrangement kunne blive, at SUF måtte ar-

rangere to 1. maj-møder.
Enden på mødet blev imidlertid, at forretningsudvalget enedes med Køben-

havnsafdelingens bestyrelse om et fælles møde den 15. april 1969 for at søge en

løsning på problemet. På dette møde39 opstillede bestyrelsen ultimativt det krav,
at hvis forretningsudvalget ønskede at deltage i l. maj-arrangementet, så skulle

det være på bestyrelsens grundlag, d.v.s. udelukkende i samarbejde med KF

(ml). Da forretningsudvalget på mødet gjorde det klart, at det under ingen om-

stændigheder kunne tilslutte sig bestyrelsens grundlag, var et samarbejde om et

1. maj-møde umuligt, og mødet blev afbrudt.

Konsekvensen heraf blev, at SUF-København og KF (ml) arrangerede et 1.

maj-møde på Nytorv i København med bl.a. Benito Scocozza og Kirstine Mün-

ster som talere. Dette var et klart brud på loyaliteten i SUF, da SUF som lands-

organisation ikke kunne arrangere et 1. maj-møde under disse betingelser uden

samtidig offentligt at tage afstand fra Københavnsafdelingen.

Københavnsafdelingensdelegeretvalg
KF (ml)-fraktionens ultimative holdning over for forretningsudvalget i forbin-

delse med 1. maj-arragementet gav det øvrige SUF en fornemmelse af, hvilke

metoder KF (ml)-fraktionen ville tage i anvendelse for at gennemføre sin politi-
ske linie, såfremt den sikrede sig et flertal blandt de delegerede på den forestå-

ende 10. kongres, der var berammet til den 24.-26.maj 1969. Eftersom det (hvad
der bl.a. kom til udtryk i Hans H. Nielsens og Ole Kochs programudkast) var

KF (ml)-frakti0nens erklærede mål, at SUF skulle tilslutte sig »marxismen-

leninismen, Mao Tse-tungs tænkning«, hvilket i praksis ville betyde, at SUF blev

KF (ml)s ungdomsorganisation,stod det derfor klart for det øvrigeSUF, at så-

fremt SUF fortsat skulle kunne rumme flere forskellige marxistiske tendenser,
så gjaldt det om at forhindre, at KF (ml)-fraktionen fik flertal på kongressen.

Udfaldet af Københavnsafdelingens delegeretvalg, der fandt sted den 6. maj
1969, var i denne forbindelse særdeles afgørende, idet Københavnsafdelingens

delegerede udgjorde lidt under halvdelen af det samlede antal delegerede på
kongressen. Vandt KF (ml)-fraktionen delegeretvalget i Københavnsafdelingen,
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betød dette, at KF (ml)-fraktionen ville få flertal på kongressen, idet de delege-
rede fra SUF-København sammen med de delegerede fra SUF-Gladsaxe og

SUF-Nyborg, der var rene KF (mb-afdelinger, da ville udgøre et flertal. Ville

det øvrige SUF, som ikke sympatiserede med KF (ml)s politiske linie, derfor

forhindre, at KF (ml)-fraktionen fik flertal på kongressen, var der ingen anden

udvej end at organisere det nødvendige flertal til delegeretvalget, hvilket lyk-
kedes. Forud for delegeretvalget den 6. maj foregik der nemlig en intensiv med-

lemshvervning til Københavnsafdelingen, med det formål, at forhindre KF (ml)-
fraktionen i at vinde delegeretvalget. Gennem »hemmelige« forhandlinger mel-

lem medlemmer af VSs og SUFs forretningsudvalg om indmeldelse af VS-med-

lemmer i Københavnsafdelingen, og gennem den trotzkistiske fraktions mobili-

sering af medlemmer af RS og den trotzkistiske aktivistgruppe »Revolutionær
Aktion«, indmeldtes der i løbet af april 63 nye medlemmer i Københavnsafde-

lingen.”
Udfaldet af Københavnsafdelingens delegeretvalg den 6. maj blev, at KF (ml)-

fraktionen ingen delegerede fik valgt til SUFs 10. kongres. Dette betød, at KF

(ml)-frakti0nens muligheder for at opnå et flertal for sin politiske linie på kon-

gressen hermed var udelukket. KF (ml)-fraktionens strategi, der tydeligt nok

gik ud på at erobre SUF for KF (ml)s politiske linie på den 10. kongres, var såle-

des slået i stykker. Dette kom bl.a. til udtryk gennem KF (ml)-fraktionens reak-

tion på delegeretvalgets udfald.

I anledning af delegeretvalgets udfald rettede Københavnsafdelingens besty-
relse den 9. maj en forespørgsel til landsledelsen, hvori den betegnede delege-
retvalgets udfald som et kup og rent ud opfordrede landsledelsen til at erklære

delegeretvalget for ugyldigt.41
På landsledelsesmødet den 10.-11. maj diskuteredes forespørgslen fra besty-

relsen for SUF-København. Da et flertal i landsledelsen den 10. maj afviste be-

styrelsens brev og vedtog at udsætte den videre behandling af forespørgslen til

dagen efter den 11. maj, for herved at give flertallet mulighed for nøje skriftligt
at give udtryk for sin vurdering af situationen i Københavnsafdelingen, fore-

lagde KF (ml)-fraktionens fire landsledelsesmedlemmer - Hans H. Nielsen, Ole

Koch, Kirstine Münster og Flemming Rasmussen - en erklæring, hvori de på
linie med SUF-Københavns bestyrelse betegnede delegeretvalget som »et kup«,
samtidig med at de karakteriserede SUFs 10. kongres som en »falsk kongres«,
fordi den efter deres opfattelse ikke afspejlede SUFs aktive medlemsmæssige
sammensætning. På baggrund heraf fralagde de fire landsledelseSmedlemmer

sig ethvert medansvar for forberedelserne til kongressen, og Hans H. Nielsen

meddelte herefter på de ñres vegne, at de nedlagde deres mandater i landsledel-

sen og forretningsudvalget.42
På landsledelsesmødet den 11. maj afviste landsledelsen, dvs. det øvrige SUF,

gennem et brev til SUF-Københavns bestyrelse og en intern udtalelse til SUFs

medlemmer”, KF (ml)-fraktionens krav om at erklære delegeretvalget i SUF-

København for ugyldigt. Landsledelsen henviste formelt til, at den opfattede et

lovligt indkaldt delegeretvalgmøde i en afdeling som en suveræn myndighed i

forbindelse med valg af delegerede, såfremt de tilstedeværende opfyldte SUFs
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loves medlemskriterium (d.v.s. betaling af det fastsatte kontingent) og de af

landsledelsen vedtagne stemmeafgivningsregler (ifølge en landsledelsesbeslut-

ning havde alle medlemmer, der var indmeldt inden den 1.-5.-1969 stemmeret).
På baggrund heraf konstaterede landsledelsen, at delegeretvalget i Københavns-

afdelingen var foregået i overensstemmelse med disse betingelser, og den havde

derfor ingen kompetence til at underkende delegeretvalgsmødets resultat. Sagt
med andre ord, landsledelsen sanktionerede selvfølgelig de indmeldelser, den

selv havde taget initiativ til i løbet af april. Landsledelsen pointerede endvidere,
at det havde været nødvendigt at imødegå KF (ml)-fraktionens politiske offensiv

i SUF gennem en samlet optræden fra det øvrige SUFS side, for hvered at beva-

re mulighederne for »en fortsat åben og afklarende ideologisk debat« i SUF og
forhindre »et KF (mb-diktat«, der nødvendigvismåtte føre til en sprængning af

SUF. De fire KF (mb-medlemmers udtræden af landsledelsen opfattedes som et

udtryk for, at KF (ml)-fraktionen definitin havde opgivet at samarbejde med de

øvrige politiske tendenser inden for rammerne af SUFs landsorganisation.
Denne opfattelse viste sig imidlertid at holde stik. Efter at have nedlagt sine

mandater den 10. maj, afholdt KF (ml)-fraktionens udtrådte landsledelsesmed-

lemmer et møde den 11. maj for at drøfte situationen i SUF. I denne forbindelse

udsendtes en erklæring til SUFs medlemmer”, i hvilken KF (ml)-fraktionen be-

budede, at den ikke Ville lade sig »provokere til at sprænge sig ud af SUF«, men

tværtimod intensivere arbejdet for sin politiske linie. Desuden tog KF (ml)-
fraktionen afstand fra, hvad den benævnte »den falske kongres«, samtidig med,
at den opfordrede alle de delegerede og øvrige medlemmer, der ønskede, at

SUF skulle udvikle sig til »en revolutionær kamporganisation på det marxistisk-

leninistiske grundlag« - d.v.s. KF (ml)s grundlag - til at boykotte SUFs 10. kon-

gres. I stedet indkaldte KF (ml)-fraktionen de delegerede og øvrige medlemmer

af SUF, som kunne tilslutte sig hovedlinierne i Hans H. Nielsens og Ole Kochs

politiske programforslag, og som tog afstand fra SUFs lO. kongres, til en konfe-

rence i København i dagene den 24.-26. maj, d.v.s. parrallelt med SUFs 10. kon-

gres. På konferencen ville KF (ml)-fraktionen diskutere en række problemer,
bl.a. beretning fra det af landsledelsen udtrådte mindretal, politisk program for

»den marxistisk-leninistiske fløj« samt valg af ledelse for »den marxistisk-lenini-

stiske fløj«.45

KF (ml)-fraktionens indkaldelse til konference samtidig med SUFs lO. kon-

gres var et tydeligt bevis på, at den havde opgivet at samarbejde med de øvrige
marxistiske tendenser inden for SUFs rammer. I stedet for at møde op på SUFs

10. kongres og forsvare sine politiske synspunkter gennem diskussioner med de

øvrige marxistiske tendenser i SU F, valgte KF (ml)-fraktionen at indkalde til en

separat konference, hvilket gav det øvrige SUF det indtryk, at KF (mb-fraktio-
nen tilsyneladende kun ønskede at diskutere med det øvrige SUF, når den var i

flertal, samt at den, i modsætning til hvad den bl.a. hævdede, i virkeligheden øn-
skede at provokere sig til at blive sprængt ud af SUF, d.v.s. ekskluderet.“ I rea-

liteten betød KF (ml)-fraktionens indkaldelse til konference - med bl.a. vedtagel-
se af program og valg af ledelse på dagsordenen - afholdelse af en fraktionskon-

gres, der i praksis ville føre til, at KF (ml)-fraktionen grundlagde sin egen orga-

152



nisation inden for SUF. Samtidig var KF (ml)-frakti0nens underkendelse og op-

fordring til boykot af SUFs 10. kongres et helt klart brud på SUFs love, ifølge
hvilke kongressen var organisationens højeste myndighed.

Det øvrige SUF måtte naturligvis reagere på denne underkendelse af organi-
sationens højeste myndighed. På et ekstraordinært landsledelsesmøde den 15.

maj drøftedes den opståede situation, efter at KF (ml)-fraktionen havde indkaldt

til konference samt opfordret de delegerede til at boykotte SUFs 10. kongres. I

en udtalelse fra mødet” gjorde landsledelsen de delegerede opmærksomme på,
at det at lade sig vælge som delegeret til SUFs 10. kongres, for derefter at boy-
kotte denne gennem deltagelse i KF (r'nl)-fraktionens konference, ville være ens-

betydende med mandatsvig. Landsledelsen agtede derfor at indstille de delege-
rede, der gjorde sig skyldige i et sådant mandatsvig, til eksklusion på kongres-
sen.

Landsledelsens udtalelse suppleredes den 17. maj af en indstilling fra SUF-

Århusafdelingsbestyrelse og delegerede til SUFs 10. kongres, der opfordredes
til 1) at ekskludere Hans H. Nielsen, Ole Koch, Kirstine Münster og Flemming
Rasmussen, med den begrundelse, at disse fire havde indkaldt til en konference i

København samtidigt med kongressen samt opfordret de delegerede til mandat-

svig, og 2) at vedtage, at medlemskab af KF (ml) skulle være uforenligt med

medlemsskab af SUFJ*8

SUFs 10. kongres den 24.-26. maj 1969

På SUFs 10. kongres i Viby ved Århus vedtoges det at ekskludere Hans H. Niel-

sen, Ole Koch, Kirstine Münster og Flemming Rasmussen, samt de delegerede,
der ikke mødte op på kongressen, men deltog i KF (ml)-fraktionens konference
i København, d.v.s. de delegerede fra SUF-Gladsaxe og SUF-Nyborg. Desuden

besluttedes det, at medlemsskab af KF (ml) var uforeneligt med medlemsskab af

SUF.49 - Gennem eksklusionen af KF (ml)-fraktionen havde det øvrige SUF her-

med sat en stopper for KF (ml)s politiske og organisatoriske mål med SUF, der

som nævnt gik ud på, at SUF skulle tilslutte sig »marxismen-leninismen, Mao

Tse-tungs tænkning«, hvilket i praksis betød, at SUF blev KF (ml)s ungdoms-
organisation.

Med den klausul, at det politiske programs væsentligste funktion var, at det
skulle danne grundlag for et internt politisk skolingsabejde og udarbejdelsen af
et nyt principprogram, vedtog SUFs 10. kongres et såkaldt »politisk platforms-
program«5°, der - bortset fra enkelte ændringer foretaget på kongressen - var

identisk med Ole Thorbeks og Poul Erik Grønholt Nielsens programudkast,
d.v.s. et trotzkistisk præget program.

'

I konsekvens af at SUF i det vedtagne politiske platformsprogram stillede sig
på marxismen-leninismens grundlag og erkendte det som sin hovedopgave på
langt sigt at opbygge et marxistisk-leninistisk parti, vedtog kongessen en ny for-

målsparagraf, der lød: »SUF arbejder på marxismen-leninismens grundlag for

etableringen af et socialistisk samfundssystem«.51Som det vil erindres, placere-
de formålsparagraffen, vedtaget på den foregående 9. kongres, SUF på et

marxistisk og revolutionært socialistisk grundlag, hvilket bl.a. betød, at SUF
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teoretisk tilsluttede sig »den socialistiske revolution«. I forhold hertil afspejlede
den nye formålsparagraf, gennem placeringen af SUF på marxismen-leninis-
mens grundlag, at SUF havde udvidet sit teoretiske grundlag til bl.a. også at om-

fatte »den leninistiske partimodel« som et nødvendigt led i realiseringen af »den
socialistiske revolution«.

Desuden vedtog kongressen en række lovændringer,der samlet betød en or-

ganisatorisk stramning af SUF?2 F.eks. udvidedes betingelsen for medlemsskab
af SUF, der hidtil havde bestået i anerkendelse af de gældende love og betaling
af det fastsatte kontingent, til også at omfatte anerkendelse af det gældende pro-
gram. Dette betød i praksis, at man som medlem af SUF ikke måtte handle eller
udtale sig i modstrid med SUFs gældende politiske program.

Perioden mellem den 10. og den 11. kongres
Eksklusionen af KF (ml)-fraktionen på den 10. kongres betød en organisatorisk
svækkelse af SUF udadtil. Indadtil betød eksklusionen, at den trotzkistiske frak-
tion befæstede sin position som den eneste større samlede gruppe i SUF. F.eks.

udgjorde den trotzkistiske fraktions medlemmer og sympatisører et flertal i
den landsledelse, der var blevet valgt på den 10. kongres. Dette forhold fik be-

tydning for SUFs indre politiske udvikling i tiden frem til efteråret 1970, idet
denne periode prægedes af en stadig stigende modsætning mellem trotzkisterne

og de øvrige politiske tendenser i SUF.
I tiden mellem den 10. og den 11. kongres i maj 1970 karakteriseredes SUFs

indre politiske udvikling af modsætningenmellem på den ene side en alliance be-
stående af KAK-tendensen og Bordiga-tendensen, og på den anden side den
trotzkistiske fraktion. Modsætningen kom bl.a. til udtryk gennem KAK-tenden-
sens kritik af det på den 10. kongres vedtagne politiske platformsprogrem,gen-
nem uenighed i forbindelse med SUFs stillingtagen til 18-års valgret i juni 1969
samt i særdeleshed gennem den almindelige indre politiske udvikling i SUFs

Århusafdeling.Eftersom KAK-tendensen og Bordiga-tendensen udelukkende

gjorde sig gældende i SUFs Århusafdeling,blev det den indre politiske udvikling
i Århusafdelingen,der fik den afgørende betydning for konfliktens forløb, og da

Forum-tendensen ikke var repræsenteret i SUF-Århus, stod denne stort set

uden for forløbet af konflikten.

Den almindelige indre politiske udvikling i SUFs Århusafdeling
Konflikten mellem KF (ml)-fraktionen og det øvrige SUF, som prægede SUFs

indre politiske udvikling i perioden mellem den 9. og den 10. kongres, foregik
først og fremmest i Københavnsafdelingen. Kort tid efter den 10. kongres, hvor

denne konflikt afsluttedes, opstod der imidlertid en ny konflikt- denne gang med

Århusafdelingensom arena.

Århusafdelingenhavde hidtil været ret homogen i den forstand, at det lokale

arbejde i meget høj grad var centraliseret omkring Gustav Bunzel. I den lokale
konflikt med KF (ml)-fraktionen, der i SUF-Århus samledes omkring lands-
ledelsesmedlemmet Flemming Rasmussen, havde det øvrige SUF-Århus således
stået samlet over for denne. Bl.a. i forbindelse med KAK-tendensens kritik af

154



det politiske platformsprogram, uenigheden om holdningen til parlamentaris-
men i forbindelse med SUFs stillingtagen til 18-års valgret begyndte i sommeren

1969 en differentiering i retning af anarkismen, trotzkismen og »snylterstatsteo-

rien«, mens GListav Bunzel udviklede sig i retning af »Det internationale Kom-

munistiske Parti«. Fælles for de fleste af afdelingens medlemmer, bortset fra

trotzkisterne, var en stærk anti-parlamentarisk holdning, der ved folkeafstem-

ningen om 18-års valgret i juni 1969 manifesterede sig i publiceringen af en løbe-

seddel, der var lig med et resolutionsforslag, Gustav Bunzel havde stillet og fået

forkastet på landsledelsesmødet den 7.-8. juni 1969, og som opfordrede til boy-
kot af afstemningen?3

Denne differentiering førte i løbet af efteråret 1969 til en stigende modsæt-

ning mellem på den ene side trotzkisterne og på den anden side KAK-tendensen

og Bordiga-tendensen, som udgjorde et flertal i afdelingens bestyrelse. Århus-

afdelingen blev således i løbet af efteråret 1969 kastet ud i en fraktionskamp, der

nåede sit højdepunkt, da KAK-tendensen og Bordiga-tendensen på en række

medlemsmøder i november 1969 i anledning af den såkaldte »trotylsag« fik ved-

taget og publiceret to løbesedler, som set ud fra trotzkisternes synspunkt inde-

bar en skandalisering af SUF.

I den såkaldte »trotylsag« i november 1969 arresteredes og fængsledes fire

SUF-medlemmer - som politisk repræsenterede en anarkistisk tendens i Århus-

afdelingen - af politiet (på foranledning af politiets efterretningstjeneste) for at

være i besiddelse af bl.a. 5 kg trotyl. De sigtedes bl.a. for forsøg på overtrædel-

se af straffelovens paragraffer 114 og 183 om henholdsvis voldelige anslag mod

samfundet og skade på andres person e11er formue ved sprængninger.
I anledning af disse fængslinger og »trotylsagens« videre forløb afholdt År-

husafdelingen i løbet af november 1969 en række medlemsmøder, på hvilke et

flertal bestående af KAK-tendensen og Bordiga-tendensen bl.a. vedtog to løbe-

sedler til støtte for de fængslede medlemmer. Disse to løbesedler karakterise-

redes generelt ved at være ret propagandist-iske i såvel form som indhold, idet

de i et svulstigt sprog kombinerede støtten til de fængslede SUF-medlemmer

med kraftige udfald mod det kapitalistiske samfund samt propaganda for den

voldelige socialistiske revolution.“

Begge løbesedler blev imidlertid vedtaget og publiceret imod trotzkisternes

stemmer, idet disse fandt, at løbesedlernes form og indhold indebar en »eklatant

skandalisering« af SUFÅ5 Specielt p.g.a. disse løbesedler udsendte den trotzkisti-

ske fraktion et oplæg til SUF-Århus” generalforsamling den 11. december 1969,

hvori den præciserede overfor SUF-Århus” medlemmer, at SUFs politiske
platformsprogram byggede på marxismen-leninismen, der i oplægget definere-

des som »en række teser, uddraget af arbejderklassens revolutionære prak-
sis«.56 Disse teser var ifølge trotzkisterne: 1) tesen om partiet som klassens

højeste organisationsform, 2) tesen om den permanente revolution, 3) tesen 0m

sovjet-(arbejderråds-)magten.De retningslinier, der indeholdtes i SUFS politi-
ske platformsprogram, byggede efter trotzkisternes opfattelse på alle disse tre

teser, og ethvert medlem af SUF var derfor forpligtet til i sin politiske praksis
at respektere dem alle. Overført fra det politiske platformsprogram til SUFs
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konkrete politiske praksis betød dette ifølge trotzkisterne: 1) at ethvert medlem
af SUF burde lade en .afsløringaf dels »de etablerede reformistiske partier«,
dels »det borgerlige statsapparat«, gå forud for en argumentation for »et parti
af den leninistiske type«. (På dette punkt var trotzkisterne fundamentalt uenige
med Bordiga-tendensen, der var af den opfattelse, at SUF skulle koncentrere
sig om propagandaen for oprettelsen af »det revolutionære kommunistiske
parti«57,2) at ethvert medlem af SUF i det anti-imperialistiske arbejde skulle gå
ud fra, at de koloniale revolutioner kunne få afgørende betydning for revolutio-
nen i de kapitalistiske lande, men at de aldrig ville kunne fuldføres, så længe ka-
pitalismen ikke var knækket i disse lande. Derfor skulle den anti-imperialistiske
agitation omhyggeligt sammenknytte den koloniale revolution med arbejder-
klassens kampe i de kapitalistiske lande. (På dette punkt var trotzkisterne tyde-
ligt i modsætningtil KAK-tendensen. Ifølge »snylter-statsteorien«fandt der for
det første ingen klassekampe sted i de kapitalistiske lande, eftersom arbejder-
klassen i disse lande var »bestukket«, og for det andet var fuldførelsen af de
koloniale revolutioner den afgørende betingelse for fuldførelsen af revolutio-
nen i de kapitalistiske lande), 3) at SUF skulle deltage i »mobiliseringenaf arbej-
derklassen bort fra de traditionelle faglige samarbejdsledelser hen imod en re›

volutionær basis-organisering, der bygger på de menige medlemmers aktivi-
tet«. Dette medførte, at SUF i sin politiske praksis skulle understrege nødven-
digheden af »en vekselvirkning mellem det revolutionære parti og arbejdernes
revolutionære basis-organisering«,Hvis SUF derimod negligerede basis-orga-
niSeringenved udelukkende at koncentrere sig om oprettelsen af det revolutio-
nære parti, isolerede man sig fra arbejderbevægelsenog havnede i »statskup-
teknikken«. Derfor måtte SUF heller ikke begynde at fremsætte paroler, som

det tilkom det revolutionære parti at fremsætte: »parolerne om den væbnede
opstand«. (Heri lå der en helt klar hentydning til de løbesedler, KAK-tendensen
og Bordiga-tendensen havde publiceret i forbindelse med »trotylsagen«,i hvilke
der jo netop propaganderedes for den voldelige socialistiske revolution). Op-
lægget sluttede af med at henstille til alle medlemmer af SUF at gøre sig klart, at

ovennævnte retningslinier indeholdtes i det politiske platformsprogram, og at
en anerkendelse af dette var en betingelse for medlemsskab af SUF.

Trotzkisterne fortolkede således retningslinierne i det politiske platforms-
program som en forpligtelse til at arbejde ud fra ovennævnte tre punkter i den

politiske praksis. Herved kom de i modsætning til KAK-tendensen og Bordiga-
tendensen, der som nævnt ikke var enige med trotzkisterne i ovennævnte tre

punkter - især til KAK-tendensen, som jo netop gennem sin kritik af det politi-
ske platformsprogram havde givet udtryk for, at den ikke anerkendte dette.
Når trotzkisterne de for samtidigt i deres oplæg gjorde opmærksomme på, at

en betingelse for medlemsskab af SUF var anerkendelse af programmet, var

dette uden tvivl direkte møntet på KAK-tendensen. Oplægget kunne derfor kun

opfattes som et oplæg til et opgør med KAK-tendensen og Bordiga-tendensen
på generalforsamlingen den 11. december.

At dette holdt stik, viste generalforsamlingens forløb. Op til generalforsam-
lingen blev der således på trotzkistisk initiativ indmeldt en række nye medlem-
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mer, hovedsageligt fra VSs studenterorganisation ved Århus Universitet, »So-

cialistiske Studerende«.58 Samtidig udsendte trotzkisterne en fraktionsskrivelse

med forslag til ny bestyrelsef9 Formålet hermed var helt klart at fravriste

KAK-tendensen og Bordiga-tendensen bestyrelsen på generalforsamlingen.
Den kom, som der var lagt op til det af trotzkisterne, til at forme sig som et op-

gør mellem på den ene side KAK-tendensen og Bordiga-tendensen og på den

anden side trotzkisterne. På generalforsamlingen forlod KAK-tendensen såle-

des SUF, efter direkte at være blevet opfordret dertil af trotzkisterne, som

henviste til, at KAK-tendensen gennem sin kritik af det politiske platformspro-
gram ikke opfyldte betingelsen for medlemsskab af SUF.60

Det kan dog ikke udelukkes, at KAK-tendensen selv overvejede at forlade

SUF på et eller andet tidspunkt. Med til billedet hører nemlig, at Karsten Hald

og Torben Spalk, der tilhørte KAK-tendensen, i begyndelsen af december 1969

nedlagde deres mandater i SUFs landsledelse, angiveligt i protest mod den

trotzkistiske fraktions dominans. I et brev til landsledelsen begrundede de bl.a.

deres udtræden med, at kun Århusafdelingenhavde og ville kunne spille en vis

rolle som revolutionær organisationfsl Hermed tænktes uden tvivl på KAK-ten-

densen, d.v.s. dem selv, og Bordiga-tendensen. Endvidere trådte de ud af lands-

ledelsen, fordi de fandt, at SUFs landsledelse var »et ret betydningsløstorgan ud

fra den revolutionære bevægelses helhedssynspunkt«,og fordi de mente »væ-

sentlige opgaver« kaldte på dem. Hvad der lå i »væsentlige opgaver« specifere-
des ikke yderligere i brevet, men eftersom de desuden fremhævede, at de til-

sluttede sig »snylterstatsteorien«,kan de »væsentlige opgaver« tolkes enten

som, at de udelukkende ville arbejde for »snylterstatsteorien«inden for Århus-

afdelingen, eller som, at de ville forlade SUF og etablere deres egen gruppe.
Trotzkisterne gav dem imidlertid intet valg på generalforsamlingen, og KAK-

tendensen udmeldte sig derfor af SUF.

Efter KAK-tendensens udmeldelse overtog trotzkisterne og deres sympatisø-
rer bestyrelsen. I den flg. tid foranledigede modsætningen mellem bestyrelsen
og Gustav Bunzel, der som nævnt repræsenterede Bordiga-tendensen, en strid

om et pengebeløb, der skulle indkasseres i forbindelse med en studiekreds,
SUF-Århus havde afholdt i efteråret 1969.

I efteråret 1969 havde SUF-Århus i samarbejde med »Den Marxistiske Stu-

denteropposition« (MSO, som bestod af Karsten Hald, Torben Spalk og Gustav

Bunzel) gennemført en studiekreds i marxistisk økonomi med Gustav Bunzel

som lærer.

Kort tid efter generalforsamlingenden 11. december 1969, afholdt den nye

bestyrelse et konstituerende møde, hvori Gustav Bunzel deltog i sin egenskab af

landsledelsesmedlem. På mødet spurgte bestyrelsen bl.a. Gustav Bunzel om,

hvornår afdelingens kasse kunne forvente at modtage pengene for studiekred-

sen, ialt 1200 kr. Bunzel svarede herpå, at han havde besluttet sig for, at penge-
ne for studiekredsen skulle deles mellem »Det Internationale Kommunistiske

Parti« i Århus, MSO, den udmeldte KAK-tendens og SUF-Århus. Bestyrelsen
fandt imidlertid dette uacceptabelt, og efter nogen diskussion pålagde den Gu-

stav Bunzel at sørge for, at 75 % af pengene tilfaldt SUF.
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Den 20. januar 1970 meddelte Gustav Bunzel bestyrelsen, at han ikke agtede
at rette sig efter bestyrelsens afgørelse: han ønskede overhovedet ikke at give
SUF-Århus andel i studiekredspengene. Bestyrelsen opfattede dette som »grov
illoyalitet« over for Århusafdelingen,og som følge heraf besluttede bestyrelsen
den 29. januar 1970 at suspendere Gustav Bunzel af afdelingen. Samtidig henstil-
ledes det til landsledelsen at konfirmere suspensionen gennem en suspension af

landsorganisationen og at følge denne op med en indstilling til eksklusion på
SUFs ll. kongres.62
På et medlemsmøde den 10. februar 1970 tillod bestyrelsen Gustav Bunzel i et

indlæg at redegøre for sin holdning i denne sag.63Gustav Bunzel fastslog her, at
der var tale om en politisk betinget suspension, og at bestyrelsen blot ville bruge
sagen omkring studiekredspengene til at få ham ud af SUF. Han sluttede af med
at bede om, at måtte forblive som medlem af Århusafdelingenindtil den 11. kon-

gres, da han var af den opfattelse, at »den revolutionære udvikling« i SUF-
Århus ville være afhængig heraf.

Efter en række indlæg fra de øvrige medlemmer, hvoraf kun ét medlem

(Niels Veirup) støttede Gustav Bunzel, besluttede medlemsmødet at afvise Gu-
stav Bunzels ønske om at forblive i afdelingen indtil den 11. kongres. Suspensio-
nen stod hermed ved magt, og den endelige afgørelse lå herefter hos landsledel-
sen.

På landsledelsesmødet den 21.-22. marts 1970 vedtog landsledelsen at suspen-
dere Gustav Bunzel af landsorganisationen indtil den 11. kongres og at indstille
til 'kongressen at ekskludere Bunzel.“ Landsledelsens konfirmation af Århus-

afdelingens henstilling var bemærkelsesværdigderved, at hverken Gustav Bun-

zel, som jo var landsledelsesmedlem, eller repræsentanter for Århusafdelingen
var til stede på mødet.
På SUFs ll. kongres' første dag, den 16. maj 1970, vedtoges det at ekskludere

Gustav Bunzel.” Forinden eksklusionen stillede Torsten Dinesen (Forum-ten-
densen) forslag om at udsætte eksklusionen til kongressens sidste dag, den 18.

maj, eftersom han havde oplysning om, at Bunzel ikke kunne komme og forsva-
re sig før da. Dette blev imidlertid afvist, og Gustav Bunzel blev således eksklu-

deret af SUF uden at få lov til at forsvare sig.

Trotzkistisk programforslag
Efter KAK-tendensens udmeldelse og suspensionen/eksklusionen af Gustav

Bunzel var der kun Forum-tendensen og den trotzkistiske fraktion tilbage i

SUF. Karakteristisk for konflikten mellem på den ene side trotzkisterne og på
den anden side KAK-tendensen og Bordiga-tendensen var - ligesom konflikten

mellem KF (ml)-fraktionen og det øvrige SUF, at den ikke var et politisk opgør
på basis af en velargumenteret politisk diskussion, men at den hovedsageligt
holdt sig indenfor en rent organisatorisk ramme.

Kort tid før SUFs ll. kongres i maj 1970 udbrød der imidlertid en konflikt
mellem Forum-tendensen og den trotzkistiske fraktion. Konflikten opstod i an-

ledning af et trotzkistisk programforslag, der i løbet af april 1970 udsendtes til
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diskussion iblandt SUFs medlemmer, og ligesom de forudgående konflikter ka-

rakteriseredes den også ved hovedsageligt at udspille sig indenfor en rent orga-

nisatorisk ramme.

Som det vil erindres, vedtoges det politiske platformsprogram på den 10.

kongres med den klausul, at dets væsentligste funktion var at danne grundlag
for udarbejdelsen af et nyt program for SUF. Med henblik på udarbejdelsen af

et sådant nedsatte landsledelsen på sit møde den 18. januar 1970 to program-

udvalg: ét for SUF-Århus, der skulle formulere programmets Indledning, og ét

for SUF-København, der skulle formulere selve Programme”6 Begge udvalg
besattes næsten udelukkende med trotzkister, og i april 1970 forelå det færdige

programforslag til diskussion i organisationen.
Programforslaget67 fremlagdes ikke med henblik på vedtagelse som SUFS

program på den nært forestående ll. kongres, men derimod med henblik på

vedtagelse som den 11. kongres' diskussionsoplæg til en efterfølgende program-

diskussion, idet landsledelsen på sit møde den 21.-22. marts 1970 havde besluttet

at henstille til kongressen, at denne vedtog at afholde en ekstraordinær kongres
i løbet af efteråret 1970, hvor hovedpunktet skulle være vedtagelsen af et nyt

program.68
Politisk set var der tale om et trotzkistisk programforslag. Forslaget bestod

af to dele samt et bilag, der indeholdt uddrag af dokumenterne fra 3. Internatio-

nales 2. verdenskongres i 1920. Den første del - Indledningen - omhandlede den

marxistisk-leninistiske bevægelses historie i det 20. århundrede, mens den anden

del - Programmet - indeholdt en socialistisk strategi og SUFs rolle i denne.

Indledningen karakteriseres bedst som trotzkistisk historieskrivning. Tesen,
der skal bevises, står allerede på den første side. Den går i sin korthed ud på
flg.: Betingelserne for en socialistisk revolution har været permanent til stede i

de højtudviklede kapitalistiske lande siden den 1. verdenskrig, idet disse lande

har befundet sig i en almindelig krisetilstand siden da. Når en socialistisk revolu-

tion imidlertid ikke har sejret i disse lande, og det kapitalistiske systems redning
gang på gang har vist sig at være »den borgerlige stats voldsapparat«med på-
følgende katastrofale nederlag for arbejderklassen, skyldes dette ene og alene

manglen på et revolutionært, d.v.s. marxistisk-leninistisk, parti, der har været i

stand til at lede arbejderklassens kamp over i en socialistisk revolution. - Med

udgangspunkt i den russiske revolution i 1917 og udviklingen i Sovjetunionen
foretages herefter i Indledningen en analyse af de historiske årsager til manglen
på et sådant revolutionært parti. I denne analyse kommer den specifikke trotz-

kistiske opfattelse af den marxistisk-leninistiske bevægelses historiske udvikling i

det 20. århundrede til udtryk, idet analysen indeholder de elementer, der nor-

malt henregnes til trotzkistiske, nemlig: 1) Den opfattelse, at de revolutionære

marxistisk-leninistiske partier skal organiseres internationalt med en centrali-

stisk ledelse, d.v.s. i 4. Internationale, der står som den revolutionære kommu-

nismes arvtager, idet den viderefører læresætningerne fra den russiske revo-

lution i 1917 og 3. Internationales fire første kongresser, 2) At give bureaukra-

tiet (forstået som et særligt socialt lag af parti- og fagforeningsfunktionærer,
der gennem varetagelsen af egne interesser har udskilt sig fra arbejderklassen)
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skylden for, at den socialistiske verdensrevolution ikke er slået igennem. Der er

her tale om to slags bureaukratier: a) det socialdemokratiske, der resulterede i
reformisme og klassesamarbejde, og b) det stalinistiske, der resulterede i »fre-

delig sameksistens« med de kapitalistiske lande p.g.a. Stalins teori om »socialis-
men i ét land«, 3) Teorien om den permanente revolution, der består af tre

dele: a) under de nuværende historiske betingelser, d.v.s. i den imperialistiske
periode, vokser den borgerlig-demokratiske revolution over i den socialistiske,
b) inden for nationalstatens rammer lader den socialistiske revolution sig imid-
lertid ikke gennemføre, og derfor vokser den over i verdensrevolutionen, c)
verdensrevolutionen fortsættes ikke alene i en geografisk dimension, men også i

en tidsmæssig - den er både international og permanent.
I Programmet, der har titlen »En socialistisk strategi«, kommer det trotzki-

stiske præg ligeledes til udtryk, idet det indeholder de elementer der normalt

betragtes som typiske i en trotzkistisk strategi for socialismens indførelse. Disse

er: 1) kombination af arbejderklassens dagsaktuelle krav for højere løn mv

med overgangskrav, d.v.s. krav, der ikke kan realiseres inden for det kapitalisti-
ske systems rammer, idet de dels underminerer grundlaget for det kapitalisti-
ske system, dels tenderer til at udvikle en dobbellmagt, der uundgåeligt fører til
en konfrontation mellem arbejderklassens magtorganer og borgerskabets
magtorganer, først og fremmest staten. 2) etablering af arbejderrâd,der re-

præsenterer alle arbejdere på en virksomhed. Arbejderrådenes funktion be-
står i at kontrollere kapitalen, d.v.s. arbejderkontrol (krav om arbejderkontrol
er et trotzkistisk overgangskrav) med virksomhedernes økonomiske forhold og

produktionens tilrettelæggelse. 3) etablering af en arbejdermilits, d.v.s. bevæb-

ning af arbejderklassen under arbejderrådenes ledelse til forsvar mod det bor-

gerlige statsapparat. 4) forvandling af de eksisterende bureaukratiske fagfore-
ninger til kamporganisationer for arbejderklassen. 5) etablering af et revolu-

tionært parti, bestående af de mest klasse bevidste arbejdere, samt organisering
af dette parti som et internationalt parti, hvor de nationale sektioners aktiviteter

er et led i hele det internationale partis aktiviteter. Opbygning af dette parti ef-

ter den demokratiske centralismes principper samt ret til at danne fraktioner inden

for partiets rammer.

Slutteligt behandles SUFs aktuelle opgaver i en sådan strategi. Programmet
ser det bl.a. som SUFs opgaver: 1) at opfordre arbejderklassen til kamp for

dagsaktuelle krav og samtidig kombinere disse med krav, der er egnede til at

skærpe klassemodsætningerne, d.v.s. overgangskrav, 2) at opfordre andre poli-
tiske og faglige organisationer til samling om krav, der kan mobilisere arbej-
derklassen, d.v.s. en socialistisk enhedsfront, 3) at udvikle nye kadrer og derved

skabe gunstige betingelser for etableringen af et revolutionært parti.
Det trotzkistiske programforslag blev imidlertid mødt med kritik fra Fo-

rum-tendensen, hvis første reaktion kom i form af et indlæg i SUFs interne or-

gan, »Internt Debat«, umiddelbart før den 11. kongres. Indlægget var forfattet
af Torsten Dinesen og havde den rammende titel: »Overgangsprogramtil 4. In-
ternationale«.69
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Uden at gå ind i en egentlig politisk diskussion af det trotzkistiske program-

forslags teser og synspunkter kritiserede Torsten Dinesen heri programforsla-
gets Indledning for bl.a. at anvende en subjektiv, demagogisk og uhistorisk bevis-

førelse. For hem at se var det trotzkistisk historieskrivning, med alle de fejl en

sådan har, og det bedste ville i det hele taget være om denne del af program-

forslaget blev forkastet. I modsætning hertil forekom Programmet ham så for-

nuftigt gennemtænkt og godt formuleret, at han tvivlede på, at det var pro-

gramudvalget selv, der havde forfattet det. For ham at se var det nemlig højst
sandsynligt oversat fra den trotzkistiske verdensorganisations dokumenter.

Torsten Dinesen opridsede herefter de konsekvenser, han mente, det ville få
for SUF, såfremt Programmet vedtoges. Han henførte bl.a. til, at der tidligere
havde været enighed om, at SUF skulle have sin egen politiske udvikling og selv

gennem erfaringer hæve sit teoretiske og organisatoriske niveau. Men nu var

den trotzkistiske fraktion blevet så tilstrækkeligt dominerende, at SUF skulle

gøres til en trotzkistisk organisation, før den endnu havde udviklet sig til en

marxistisk-leninistisk. I denne forbindelse beskyldte han trotzkisterne for at

have spillet med fordækte kort indenfor SUF, idet de ved at spille sammen med

forskellige partnere havde udspillet deres konkurrenter. Følgen af en vedtagel-
se af Programmet ville derfor blive, at SUF officielt tiltrådte 4. Internationales

program, og det ville da kun være et formelt spørgsmål om SUFs indmeldelse i
4. Internationale. Torsten Dinesen drog heraf den konklusion, at en evt. vedta-

gelse af det trotzkistiske programforslag ville betyde, at SUF ikke ville komme
til at spille nogen rolle mere, men i stedet isolere sig som en sekt.

Den holdning, Torsten Dinesen gav udtryk for i sit indlæg, må snarere ka-
rakteriseres som anti-trotzkisme end egentlig politisk og ideologisk kritik af
trotzkismen. F.eks. skitserede Torsten Dinesen ikke en alternativ politisk linie
til den trotzkistiske i sit indlæg. Denne anti-trotzkistiske holdning skal uden tvivl
ses på baggrund af Forum-tendensens opfattelse af SUF som en organisation,
hvor flere forskellige marxistiske tendenser skulle brydes og samarbejde. Set
ud fra denne opfattelse måtte det trotzkistiske programforslag nemlig fremstå
som et angreb på SUFs autonomi, eller udtrykt på anden vis, et forsøg på trotz-
kistisk »ensretning« af SUF. Følgelig måtte den trotzkistiske fraktion, ligesom
KF (ml)-fraktionen i sin tid havde gjort det for det øvrige SUF, fremstå som en

trussel mod Forum-tendensens organisationsopfattelse, og såfremt SUF skulle
fortsætte med at være et »forum« for forskellige marxistiske opfattelser, måtte
Forum-tendensen nødvendigvisreagere imod, at SUF stillede sig på trotzkis-
mens grundlag. Konflikten mellem Forum-tendensen og den trotzkistiske frak-
tion var hermed kommet til udbrud.

Den anti-trotzkisme, Torsten Dinesen gav udtryk for, forblev imidlertid ka-
rakteristisk for Forum-tendensens holdning i konflikten med den trotzkistiske

fraktion, og dette er bl.a. årsagen til, at konflikten stort set kom til at mangle et

egentligt politisk indhold og hovedsageligt kom til at forløbe indenfor en rent

organisatorisk ramme.

161



SUFs ll. kongres den 16.-18. maj 1970

Konflikten skærpedes yderligere i forbindelse med udfaldet af den 11. kongres.
SUFs ll. kongres afholdtes i København og karakteriseredes generelt ved at

være domineret af den trotzkistiske fraktion, som havde et klart flertal blandt

de delegerede. Dette flertal ñk afgørende betydning for kongressens forløb og
manifesterede sig tydeligt i kongressens beslutninger. På kongressen kom mod-

sætningen mellem Forum-tendensen og den trotzkistiske fraktion især til ud-

tryk i forbindelse beslutningerne vedrørende landsledelsens politiske og organi-
satoriske beretning, retningslinierne for SUFs fremtidige arbejde og den kom-

mende programdiskussion.
Under kongressens diskussion af det trotzkistiske programforslag, som frem-

lagdes med henblik på vedtagelse som den ll. kongres”oplæg til den kommende

programdiskussion, fremhævede Forum-tendensens delegerede, at selv om

forslaget var udsendt som organisationens objektive og uhildede programfor-
slag, så repræsenterede det ikke hele SUF, men alene den trotzkistiske tendens ii

SUF. Det blev endvidere fremført, at en vedtagelse af forslaget som grundlag
for den fremtidige programdiskussion i virkeligheden ville afgrænse denne, før
den var begyndt. At det var et kup, at ville forlange den politiske linie for pro-

grammet vedtaget før en egentlig diskussion havde fundet sted. Samt at en vedta-

gelse de facto ville gøre SUF til en trotzkistisk organisation. På baggrund heraf

gik Forum-tendensens delegerede imod, at kongressen vedtog det foreliggende
diskussionsoplæg, og de stillede derfor forslag om, at kongressen besluttede flg.:
»Da kongressen ikke har haft tilstrækkelig tid til at behandle programforslaget,
beslutter kongressen, at der ikke vedtages noget diskussionsoplæg. De fremlag-
te diskussionsoplæg indgår i den fortsatte programdiskussion«.7°

Forslaget forkastedes naturligvis af det trotzkistiske delegeretflertal, der

herefter vedtog programforslaget som den 11. kongres”oplæg til den kommen-

de programdiskussion.71 Denne vedtagelse betød, at SUFs fretidige program-

arbejde skulle videreføres på et trotzkistisk grundlag, d.v.s. på grundlag af flg.
to hovedteser, som indeholdtes i programforslaget: 1) Indledningens tese: Kapi-
talismen har historisk kunnet overleve i det 20. århundrede p.g.a. manglen på et

revolutionært, d.v.s. marxistisk-leninistisk, parti, der har været i stand til at

lede arbejderklassens kamp over i en socialistisk revolution. SUFs vigtigste op-

gave blev derfor at bidrage til opbygningen af et revolutionært parti. 2) Pro-

grammets tese: I den proces, der fører frem mod den socialistiske revolution,

spiller overgangskravene en central rolle. Det revolutionære partis opgave

blev derfor at formulere en række overgangskrav (feks. arbejderkontrol),
hvis egentlige indhold betød en skærpelse af klassekampen og en stadig mere

omfattende organisering af arbejderklassen (f.eks. i arbejderråd).Da disse to

teser imidlertid var identiske med 4. Internationales teoretiske grundlag, inde-

bar vedtagelsen af programforslaget som oplæg til den kommende program-

diskussion, at SUFs 11. kongres i realiteten havde besluttet, at SUF skulle ud-

vikle sig til en trotzkistisk organisation.
Alt i alt var den 11. kongres”udfald en ubetinget sejr for den trotzkistiske

fraktion. Dette manifesterede sig yderligere deri, at 'det bl.a. blev vedtaget at
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ændre organisationens navn fra »Socialistisk Ungdoms Forum« til »Socialistisk

Ungdoms Forbund«, som et udtryk for den politiske afklaring (forstået som af-

klaring i retning af trotzkismen), der var begyndt i den foregående kongres-
periode, samt i valgene til den nye landsledelse, idet trotzkisterne opnåede abso-
lut flertal i denne. I den nye landsledelse, der ialt bestod af 17 medlemmer og 5

suppleanter, tilhørte 12 medlemmer og 3 suppleanter således den trotzkistiske
fraktion.

Perioden mellem den 11. og den 12. kongres
Udfaldet af den 11. kongres betød, at den trotzkistiske fraktion i realiteten
havde overtaget den politiske og organisatoriske ledelse af SUF.

Den konklusion, Forum-tendensen drog heraf, formuleredes b1.a. af Torsten
Dinesen i et par artikler i »Internt Debat«.72 Han slog heri fast, at trotzkisterne
på den 11. kongres havde fået magten i SUF for ikke at afgive den igen, samt at

forestillingen om flere marxistiske tendensers diskussion og sameksistens i SUF
hermed endegyldigt var passe.
Ifølge Torsten Dinesen burde denne drejning i SUFs udvikling imidlertid ikke

stå uimodsagt, og uden yderligere at specificere hvad han hermed mente, op-
fordrede han alle SUFs medlemmer til nøje at overveje deres stilling til SUFs
fremtidige udvikling efter den 11. kongres.

1 tiden efter den 11. kongres manifesterede trotzkisternes overtagelse af
SUFs ledelse sig bl.a. i et nært samarbejde med den danske sektion af 4. Interna-
tionale, RS. Dette kom f.eks. konkret til udtryk gennem en fælles udtalelse til
dagspressen i forbindelse med venstrefløjens demonstrationer og aktioner mod
Verdensbankens kongres i København den 20.-25. september 1970”, gennem
SUFs tilslutning til RSS anti-imperialistiske solidaritetskomité: »Den Trekonti-
nentale Indsamling«74samt gennem planen om en sammenlægning af SUFs eks-
terne organ, »Klassekampen« (det tidligere »Debat«), og RSs organ, »Sociali-
stisk Information«.75

Dette samarbejde, i særdeleshed planen om en sammenlægning af »Klasse-
kampen« og »Socialistisk Information«, opfattedes af Forum-tendensen som

åbenlyse forberedelser til en fusion af SUF og RS.76 For at forhindre at en så-
dan fusion fandt sted, tog Forum-tendensen i løbet af september og oktober
1970 derfor initiativ til organiseringen af en anti-trotzkistisk fraktion i Køben-
havnsafdelingen.77Analogt til henholdsvis det øvrige SUFs organisering af et
flertal mod KF (ml)-fraktionen i forbindelse med SUF-Københavns delegeret-
valg i maj 1969 og trotzkisternes organisering af et flertal mod KAK-tendensen
og Bordiga-tendensen i forbindelse med SUF-Århus” generalforsamling i de-
cember 1969, etablerede Forum-tendensen også den anti-trotzkistiske fraktion
gennem indmeldelser af en række personer, der hidtil havde stået udenfor
SUF. I midten af oktober 1970 indmeldte 37 nye medlemmer, der næsten alle
havde en eller anden tilknytning til »De Danske Vietnamkomiteer« (DDV), sig
således i SUFs Københavnsafdeling.78Fomm-tendensens formål hermed var,
ved hjælp af disse nye medlemmer, at overtage Københavnsafdelingensbesty-
relse på dennes generalforsamling den 3. november 1970.
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Begivenhederne omkring Københavnsafdelingens

generalforsamlingden 3. november 1970

Antallet af nye medlemmer taget i betragtning syntes denne plan at skulle lykkes
for Forum-tendensen, idet trotzkisterne i forhold hertil kun udgjorde ca. 30

medlemmer i afdelingen. Det stod således klart, at Forum-tendensen ville få

flertal på generalforsamlingen.
Trotzkisterne var naturligvis foruroligede over disse indmeldelser. På et

landsledelsesmøde, afholdt den 31. oktober-1. november 1970, drøftede SUFs

landsledelse det betænkelige i de pludselige indmeldelser af en række personer,

der hidtil havde stået udenfor SUF. Et forslag om indførelse af kandidattid for

nye medlemmer, d.v.s. medlemsskab af SUF i en vis periode, f.eks. 6 måneder,

uden stemmeret og valgbarhed i organisationens kompetente forsamlinger, af-

vistes dog af landsledelsen, med den begrundelse, at strammere medlemskrite-

rier måtte være en følge af politisk afklaring. 79 Dette betød, at betingelsen for

fuldgyldigt medlemsskab af SUF, således som det var blevet besluttet på den 10.

kongres i maj 1969, stadigvæk bestod i anerkendelse af SUFs love og gældende

politiske program, samt betaling af kontingent. Da SUF imidlertid ikke havde et

gældende politisk program, men kun et diskussionsoplæg til et sådant, var den

eneste betingelse for fuldgyldigt medlemsskab, udover betaling af kontingent, i

realiteten en anerkendelse af SUFs love. Eftersom opfyldelsen af denne betin-

gelse blot var en ren formalitet, opnåede de nye medlemmer således ganske let

fuldgyldigt medlemsskab af SUF.

Forum-tendensen tolkede landsledelsens afvisning af kandidattid for nye med-

lemmer som manglende handlekraft og iniativ hos den trotzkistiske fraktion. På

et medlemsmøde for nye medlemmer i Københavnsafdelingen den 2. november

1970 erklærede Forum-tendensens talsmænd åbent, at det var deres hensigt at

udelukke trotzkisterne af Københavnsafdelingen'og anvende afdelingens res-

sourcer, d.v.s. SUFs økonomiske tilskud fra Københavns Kommune (ialt 12500

kr.) og lokaler i Suhmsgade 4, til »aktioner«. Det var endvidere Forum-tenden-

sens hensigt på et senere tidspunkt, når SUFs økonomiske tilskud og lokaler var

sikret, at udmelde afdelingen af SUFs landsorganisation.80
Da landsorganisationens økonomi og aktiviteter imidlertid var baseret på

SUFs økonomiske tilskud fra Københavns Kommune og lokaler i Suhmsgade 4,

som Københavnsafdelingen iøvrigt lejede af Københavns Kommune, ville for-

tabelsen af disse faciliteter få mærkbare følger for SUF. Overfor Københavns

Kommune var det nemlig formelt Københavnsafdelingen, der modtog disse faci-

liteter, og formelt altså Københavnsafdelingen og dens bestyrelse, der havde

dispositionsretten over dem. Reelt var det derimod SUFs landsorganisation,

repræsenteret ved landsledelse og forretningsudvalg,der disponerede over så-

vel tilskud som lokaler. Dette forhold var naturligvis i modstrid med de nor-

mer, Københavns Kommune havde opstillet for anvendelsen af faciliteterne,

men opfattedes i SUF som værende i fuld overensstemmelse med de interne

normer, hvorefter organisationen fungerede.
Det stod hermed klart, at det var Fomm-tendensens hensigt, gennem en

overtagelse af bestyrelsen på generalforsamlingen, at sikre sig den formelle ret

164



overfor Københavns Kommune til at disponere over tilskud og lokaler, samt at

løsrive afdelingen fra landsorganisationen.
Dette opfattedes af trotzkisterne som et rent organisatorisk anslag mod SUFs

landsorganisation. Da det samtidigt stod trotzkisterne klart, at en virkeliggøre]-
se af Forum-tendensens hensigter ville få vitale konsekvenser for SUFs frem-

tidige eksistens, gik de straks igang med at tage de nødvendige forholdsregler til
at forhindre Forum-tendensen i at overtage Københavnsafdelingens bestyrelse.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde, afholdt lige efter medlemsmødet den 2.
november 1970, vedtog et flertal i Københavnsafdelingens bestyrelse at suspen-
dere generalforsamlingen med den begrundelse, at en fundamental ændring af
SUFs ressourcer måtte forudsætte en generel diskussion i organisationen. Sam-

tidigt afholdt SUFs formandsskab et møde, hvor det besluttedes at indkalde til
ekstraordinært landsledelsesmøde den næste dag kl. 17.00 - altså få timer før
Københavnsafdelingens indvarslede generalforsamling - for på dette møde at

tage de nødvendige forholdsregler overfor Forum-tendensen.

På det ekstraordinære landsledelsesmøde den 3. november kl. 17.00 traf
trotzkisterne de nødvendige beslutninger mht. at forhindre Forum-tendensen
i at overtage Københavnsafdelingens bestyrelse på generalforsamlingen. Det
blev således vedtaget: 1) At suspendere de formodede initiativtagere til organi-
seringen af Forum-tendensens anti-trotzkistiske fraktion, som trotzkisterne i

øvrigt benævnte »den hemmelige fraktion«, fordi dens politiske målsætning og
program var hemmeligt. Det drejede sig om ialt 8 personer, nemlig: Torsten

Dinesen, Hans Daugård, Arne Johansen, Peter Bjerrum, Herluf Østergård,
Mogens Hansen, Svend Erik Christensen og Jørgen Strarup. 2) At sanktionere

Københavnsafdelingensbestyrelses beslutning om at suspendere generalforsam-
lingen. 3) At indføre 6 måneders kandidatmedlemsskab fra og med den 1. okto-
ber 1970.81 Desuden ændrede landsledelsen den berammede generalforsamling
i Københavnsafdelingentil et informationsmøde om SUFs situation i almindelig-
hed og Københavnsafdelingens i særdeleshed.

På den berammede generalforsamling, afholdt et par timer efter det ekstra-
ordinære landsledelsesmøde, udspillede det endelige opgør mellem Forum-
tendensen og trotzkisterne sig. Da landsledelsen gjorde de fremmødte medlem-
mer bekendte med de trufne beslutninger, nægtede Forum-tendensen, som i

øvrigt udgjorde et flertal af forsamlingen, at anerkende lovligheden af disse.
Forum-tendensen henviste således til, at landsledelsen var ulovligt indkaldt ifølge
landsledelsens forretningsorden, som ifølge Forum-tendensen foreskrev, at

landsledelsen skulle indkaldes med mindst tre dages varsel. Dette tilbagevistes af
trotzkisterne med den begrundelse, at den eksisterende landsledelse, valgt af
den 11. kongres, ikke havde vedtaget en forretningsorden, samt at der intet sted
i SUFs love stod anført, at landsledelsen skulle have en forretningsorden eller
var bundet af en tidligere landsledelses forretningsorden. Da der, ifølge trotzki-

sterne, således ikke eksisterede nogle regler om indkaldelsesfrist for landsledel-

sen, var det ekstraordinære landsledelsesmøde samme dag kl. 17.00 hermed

lovligt indkaldt og dets beslutninger lovlige.82
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Eftersom det herefter stod klart, at Forum-tendensens underkendelse af

landsledelsens beslutninger ikke ville blive taget til følge,valgte de suspenderede
medlemmer, tilhørende Forum-tendensen, at forlade mødet for at afholde »ge-

neralforsamling« andetsteds. Da størstedelen af Forum-tendensens øvrige del-

tagere i mødet imidlertid fulgte disse for at afholde »generalforsamling«,reage-
rede landsledelsen herpå, ved straks at suspendere alle, der anerkendte

Forum-tendensens »generalforsamling« som Københavnsafdelingens general-
forsamling. Motiveringen herfor var, at disse ved ikke at rette sig efter lands-

ledelsens beslutning om at udsætte generalforsamlingen havde overtrådt den

paragraf i lovene, der sagde, at landsledelsen var højeste myndighed mellem

kongresserne.83 Hermed var SUF reelt sprængt, idet konflikten mellem

Forum-tendensen og trotzkisterne nu ikke længere foregik inden for SUFs offi-

cielle organisatoriske ramme.

Konflikten fortsatte uden for SUFs officielle organisatoriske ramme. På

Forum-tendensens »generalforsamling« oprettedes der nemlig reelt en ny

SUF-Københavnsafdeling, idet »generalforsamlingen« bl.a. valgte »en bestyrel-
se« for afdelingen. Konsekvensen heraf blev, at der i realiteten kom til at eksi-

stere to bestyrelser for Københavnsafdelingen - én, repræsenterende den af

landsledelsen anerkendte afdeling, d.v.s. trotzkisterne, og én, repræsenterende
de suspenderede medlemmer af afdelingen, d.v.s. Forum-tendensen - som begge
påberåbte sig den formelle ret over for Københavns Kommune til at disponere
over det økonomiske tilskud og lokalerne i Suhmsgade 4.

Da Københavns Kommune naturligvis ikke kunne afgøre, hvilken af de to be-

styrelser, der var den retmæssige repræsentant for SUFs Københavnsafdeling,
anmodede den VSs repræsentant i »Københavns Borgerrepræsentation«,
Peder Boas-Jensen, om at afgøre problemet, eftersom SUF jo var VSs ung-

domsorganisation. Boas-Jensen lod imidlertid spørgsmåletgå videre til VSs ho-

vedbestyrelse, som herefter skulle træffe den endelige afgørelse.84 l fælles

erkendelse af at afgørelsen lå hos VSs hovedbestyrelse, indgik de to bestyrelser
for Københavnsafdelingen derfor et foreløbigt kompromis om anvendelsen af

SUFs lokaler på et bestyrelsesmøde for »Ungdomscentret i Suhmsgade 4« den

16. november 1970. Kompromisset gik ud på, at indtil VSs afgørelse forelå, så

skulle landsorganisationens afdeling (trotzkisterne) benytte SUFs kontorlokale,
mens Forum-tendensens afdeling skulle benytte mødelokalerne.”

Forholdet mellem SUF 0g VS

Konflikten mellem Forum-tendensen og trotzkisterne blev hermed kædet sam-

men med afklaringen af forholdet mellem SUF og VS.

I december 1967 var SUF med til at danne VS. SUF tillagde fra første færd

den politiske udvikling i VS stor betydning, hvad der bl.a. kom til udtryk i be-

stræbelserne på at integrere SUF i VS i januar-februar 1968.86 Da VS imidlertid

frygtede, at en integration af SUF i VS ville betyde forringede muligheder for at

fremme den venstresocialistiske politik flest mulige steder og fratage VS repræ-

sentation på ungdomspolitiske møder m.v., enedes man i stedet om, at SUF fort-
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sat skulle eksistere som en selvstændigpolitisk ungdomsorganisation i forholdet
til VS.87

På VSs 3. kongres den 23.-25. oktober 1970 blev det pålagt VSs nye hovedbe-

styrelse at undersøge mulighederne for etableringen af en forpligtende organi-
satorisk og politisk samarbejdsaftale mellem SUF og VS. Samarbejdet mellem
SUF og VS havde hidtil været baseret på en samarbejdsaftale af den 30. juni
1968, som var en uforpligtende organisatorisk og politisk samarbejdsaftale mel-
lem de to organisationer, idet den ikke forpligtede »nogen af organisationerne
til at godkende ethvert politisk skridt, som måtte blive taget af den anden organi-
sation«.88 Samarbejdsaftalens uforpligtende karakter samt det forhold, at SUF

gennem sin udvikling hen imod trotzkismen politisk set fjernede sig mere og
mere fra VS, gjorde, at samarbejdet mellem SUF og VS i løbet af den periode,
der var gået, siden det officielle samarbejde indledtes, nærmest havde været af
ren verbal karakter, idet der havde været meget lidt konkret samarbejde.
Noget egentligt kontinuerligt politisk og organisatorisk samarbejde havde der
således ikke været tale om. Samarbejdet havde nemlig stort set begrænset sig til
at omfatte gensidig repræsentation på dels VSs hovedbestyrelsesmøder og kon-

gresser dels SUFs landsledelsesmøder og kongresser, samt fælles-arrangemen-
ter af politiske demonstrationer, møder mv.

På baggrund af det dårlige samarbejde mellem SUF og VS besluttede VSs 2.

kongres af den 2.-4. maj 1969 derfor, at de to organisationer skulle forsøge at

opstille en ny og mere forpligtende samarbejdsaftale. Resultatet af dette, som af

samarbejdet i øvrigt, forblev af ren verbal karakter: nemlig en række resultat-
løse diskussioner i VSs hovedbestyrelse og i VS-bulletin. Disse diskussioner illu-

strerede, at SUF generelt set havde en statisk opfattelse af VS. Denne opfattelse
var bl.a. eksakt formuleret i SUFs politiske platformsprogram, vedtaget på den
10. kongres i maj 1969, hvori det om VS hed: »VS er i dag en forvirret blanding
af mange politiske tendenser, men SUF må i sine bestræbelser for at danne et

marxistisk-leninistisk parti udnytte de muligheder, der eksisterer for at udvikle
de revolutionære tendenser i VS«:59 SUF havde således kun interesse i at be-

skæftige sig med VS ud fra det aspekt, at SUF i sine bestræbelser for at danne et

marxistisk-leninistisk parti måtte udnytte de muligheder, der eksisterede for at

udvikle, hvad SUF opfattede som de revolutionære tendenser i VS. I konse-
kvens af denne holdning til VS deltog SUF bl.a. aktivt i etableringen af den så-
kaldte »leninistiske fraktion« inden for VS i løbet af efteråret 1970. Da det især
var denne definitive vurdering af VS, der kom til udtryk fra SUFs side90 under
diskussionerne med VS om en ny og mere forpligtende samarbejdsaftale i tiden
efter VSs 2. kongres, og da denne vurdering klart var i modstrid med VSs op-
fattelse af sig selv som et dynamisk parti, der måtte »have tid til at vokse op,
splittes og konsolidere sig«91,manglede ligesom det nødvendige grundlag for et

mere bastant samarbejde de to organisationer imellem, og diskussionerne her-
om endte derfor resultatløse. Som et resultat heraf, forelå der på VSs 3. kon-

gres to forslag til beslutning om VSs forhold til SUF. Et, der anbefalede, at VS
skulle afbryde samarbejdet, og et andet, der blev vedtaget, og som atter pålagde
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hovedbestyrelsen at forsøge at etablere en ny og mere forpligtende samarbejds-
aftale.

På et hovedbestyrelsesmøde i VS den 5.-6. december 1970, hvor hovedbesty-
relsen diskuterede VSs afgørelse i konflikten mellem Forum-tendensen og

trotzkisterne i SUFs Københavnsafdeling, blev forhandlingerne om en ny for-

pligtende samarbejdsaftale kædet sammen med denne afgørelse.92
På mødet vedtog hovedbestyrelsen et af Preben Wilhjelm stillet forslag, der

lød: »Hovedbestyrelsen pålægger forretningsudvalget inden nytår - i overens-

stemmelse med kongresbeslutningen - at undersøge, hvorvidt der kan etableres

en forpligtende samarbejdsaftale med SUF gennem forhandling med SUFs

landsledelse. Herunder må det klarlægges, hvorvidt der kan skabes overens-

stemmelse politisk og organisatorisk. - Hvad den aktuelle organisatoriske pro-

blematik omkring SUF angår, pålægger hovedbestyrelsen forretningsudvalget
at skaffe oplyst, om SUFs landsledelse vil afstå fra brug af bureaukratiske meto-

der til løsning af politiske problemer. Det vil bl.a. helt konkret sige, at forret-

ningsudvalget skaffer oplyst, hvorvidt landsledelsen vil tilbagekalde suspensio-
nerne af den gruppe, der havde flertal på den indvarslede generalforsamling i

november og efterkomme kravet om en ny generalforsamling«.
Som følge af dennebeslutning afholdt SUF og VS i den følgende tid en række

møder, ialt 5, ang. mulighederne for etablering af en politisk og organisatorisk
forpligtende samarbejdsaftale de to organisationer imellem. VS var på disse mø-

der repræsenteret ved en fast forhandlingsdelegation, bestående af Leif Han-

sen, Inge Henningsen og Preben Wilhjelm, mens SUF repræsenteredes ved

skiftende forhandlingsdelegationer, i hvilke flg. personer indgik: Lars Hutters,

Frede Jakobsen, Søren Otto Jensen, Erik Pedersen, Mogens Petersen, Ole

Thorbek, Jens Toft og Niels Toft.

Allerede på det andet møde, den 23. december 1970, stod det klart, at SUF

betragtede de anvendte metoder som korrekte og legitime samt ikke agtede at

tilbagekalde suspensionen af Forum-tendensen.93 Som svar på VSs spørgsmål
om ophævelsen af suspensionerne i SUF oplyste SUFs repræsentanter på mø-

det, at SUFs forretningsudvalg den 11. december 1970 havde sendt et brev til

Forum-tendensen, hvori man på baggrund af VSs hovedbestyrelses resolution

tilbød forhandlinger »med det formål at undersøge mulighederne for en løsning

af problemerne«.5'4SUFs forretningsudvalg havde endnu ikke modtaget noget

svar fra Forum-tendensen. På et spørgsmålfra Preben Wilhjelm om, hvad SUF

forestillede sig, der ville komme ud af brevet, svarede Ole Thorbek, at SUF for-

ventede at få klaring på, om Forum-tendensen ville overholde SUFs ll. kon-

gres”beslutninger, subsidiært en løsning på de materielle stridspunkter, d.v.s.

Københavns Kommunes økonomiske tilskud og lokale-problemet. Han oplyste
endvidere, at der var indkaldt til ekstraordinær kongres i SUF den 16.-17. ja-
nuar 1971, samt at de suspenderede medlemmer ville blive ekskluderet på kon-

gressen. Forum-tendensen ville således ikke få nogen som helst indflydelse på
kongressen, som altså ville blive vundet af trotzkisteme.

Det stod hermed klart, at SUF ikke ville efterkomme VSs hovedbestyrelses
resolution. Da SUF på de følgendemøder - den 30. de'cember 1970, den 8. og 15.
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januar 1971 - imidlertid fastholdt det korrekte og legitime i de anvendte meto-

der overfor Forum-tendensen, og da VS samtidigt gjorde det klart, at VS ikke

kunne medvirke til at legitimere den slags metoder til løsning af politiske kon-

flikter ved uden videre fortsat at acceptere SUF som sin ungdomsorganisation,
drog VS konsekvensen heraf, og gav i et brev (modtaget af SUF den 23. januar

'1971) SUF meddelelse om, at partiet afbrød de igangværendeforhandlinger om

en forpligtende samarbedeaftale?5 VS opsagde dermed den indtil da gældende ,

samarbejdsaftale med SUF og havde hermed brudt med sin ungdomsorganisa-
tion.

SUFs tilslutning til 4. Internationale

Den fraktionskamp, SUFs trotzkistiske landsledelse afsluttede på Københavns-

afdelingens berammede generalforsamling den 3. november 1970 ved reelt at

suspendere Forum-tendensen, var fuldstændig blottet for formulerede politiske
modsætninger og indskrænkede sig tilsyneladende til et slagsmål om SUFs øko-

nomiske tilskud fra Københavns Kommune og lokaler i Suhmsgade 4.

Den konklusion, trotzkisterne drog af konflikten med Forum-tendensen, var,

at de havde ventet alt for længe med deres politiske offensiv. Selv om de, i kraft

af den politiske og organisatoriske ledelse af SUF, så let som ingenting kunne

have bundet SUF organisatorisk til 4. Internationale og dennes danske sektion,

havde de alligevel ventet hermed for at give modstanderne af 4. Internationale,

d.v.s. Forum-tendensen, lejlighed til at formulere deres teoretiske og politiske
alternativ. Efter trotzkistemes opfattelse havde Forum-tendensen imidlertid

ikke udnyttet tiden til noget sådant, men havde i stedet gennem organiseringen
af en anti-trotzkistisk fraktion forsøgt »at ændre SUFs politiske generallinie
udelukkende gennem organisatoriske midler«.9° Som følge heraf samt i erken-

delse af, at der efter suspensionen af Forum-tendensen reelt kun var trotzki-

sterne og deres sympatisører tilbage i SUF, besluttede trotzkisterne sig derfor

for at tilslutte SUF 4. Internationale.

På et landsledelsesmøde den 14.-15. november 1970 blev det vedtaget at ind-

kalde til ekstraordinær kongres den 16.-17. januar 1971, idet landsledelsen er-

klærede, at SUF på denne kongres måtte tage stilling til trotzkismen, dvs 4.

Internationales historie, teoretiske grundlag, programmer og politiske praksis,
samt drage de organisatoriske konsekvenser heraf.97

Samtidig blev der taget skridt til en fusion af SUF 0g RS. På et ekstraordi-

nært landsmøde i RS den 12. december 1970 blev det således besluttet at opløse

RS, idet det blev pålagtRSs medlemmer at arbejde for, at SUF på sin ekstraor-

dinære kongres erklærede sig som »sympatiserendeorganisation af 4. Interna-

tionale«.98 Denne beslutning indebar, at SUF ville blive den fremtidige danske

sektion af 4. Internationale. I konsekvens heraf, vedtog SUFs landsledelse der-

for på et møde den 13. december 1970 at henstille til SUFs 12. kongres, at SUF

tilsluttede sig 4. Internationales program, dokumenter, strategi og statutter,

samt erklærede sig som »sympatiserendeorganisation af 4. Internationele«,

med de politiske og organisatoriske konsekvenser dette indebar.99
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SUFs 12. ekstraordinære kongres den 16.-17. januar 1971
På SUFs 12. kongres, som afholdtes i København, fulgte de delegerede lands-
ledelsens henstilling, idet de besluttede at tilslutte SUF trotzkismen. Kongressen
vedtog således enstemmigt: »SUF (tilslutter) sig 4. Internationales program, do-
kumenter, strategi og statutter og erklærer sig som sympatiserende organisa-
tion til 4. Internationale med de politiske og organisatoriske konsekvenser dette
indebærer. Gennem disse foranstaltninger vil SUF danne grundstammen og
være den drivende kraft i opbygningen af en ny dansk sektion af 4. Internatio-
nale og dermed tage det første skridt i retning af et revolutionært marxistisk
kadreparti, der er den uomgængelige betingelse for udviklingen af en politisk
strategi, byggende på den proletariske internationalisme, hvorved arbejder-
klassen endeligt frigør sig fra og nedbryder det kapitalistiske statsapparat og
etablerer proletariatets revolutionære diktatur gennem etableringen af den
proletariske statsmagt, arbejderråds- eller sovjetmagten«.l°° Hermed havde
SUF officielt tilsluttet sig 4. Internationale som »sympatiserende organisation«,
med de politiske og organisatoriske konsekvenser dette indebar.

Samtidig fandt konflikten mellem Forum-tendensen og trotzkisterne sin ende-
lige løsningpå kongressen, idet kongressen enstemmigt vedtog at ekskludere de
suspenderede medlemmer, tilhørende Forum-tendensen, med undtagelse af tre

medlemmer, som fik suspensionen opretholdt, og ét medlem, som blev gjort til

fuldgyldigt medlem af SUF.101
Efter eksklusionen af SUF gik Forum-tendensen aktivt ind i DDVs anti-impe-

rialistiske arbejde, og så vidt vides deltog en del af Forum-tendensens medlem-
mer senere i dannelsen af Forbundet »Socialisteme«.

Med SUFs tilslutning til 4. Internationale og trotzkismen på den 12. ekstra-
ordinære kongres afsluttedes den interne politiske afklaringsproces, som havde
fundet sted i organisationen siden den 9. kongres i april 1968. Når SUFs interne
afklaringsproces resulterede i SUFs tilslutning til trotzkismen, skal dette ses på
baggrund af det faktum, at den trotzkistiske fraktion, efter eksklusionen af den
maoistiske KF (ml)-fraktion på den 10. kongres i maj 1969, udgjorde den eneste

større samlede gruppe i SUF. Dette betød, at trotzkisterne efter den 10. kon-

gres reelt havde den politiske og organisatoriske ledelse af SUF. SUFs indre

politiske udvikling efter den 10. kongres prægedes derfor af en tættere og tæt-
tere tilknytning til 4. Internationale. Samtidig var det karakteristisk, at når de

øvrige marxistiske tendenser i SUF i tiden efter den 10. kongres forsøgte at

imødegå SUFs orientering henimod trotzkismen, så blev disse enten tvunget til
at forlade SUF (KAK-tendensen) eller simpelthen suspenderet/ekskluderet
(Bordiga-tendensen og Forum-tendensen), med det resultat, at SUF fra at have
været et forum for flere forskellige marxistiske tendenser, til sidst reelt kun be-
stod af trotzkister. Man kan derfor med god ret sige, at trotzkisterne gennem
SUFs officielle tilslutning til 4. Internationale på SUFs 12. ekstraordinære kon-
gres i januar 1971 vandt sig selv for trotzkismen.
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Zusammenfassung
»Socialistisk Ungdoms Forum« (Socialistisches Jugendforum) SUF wurde 1961 gebildet. SUF ent-

stand als ein Resultat des Neutralismus geharrt mit sozialistischer ldeologie, die in »Socialistisk

Folkeparti« (Sozialistische Volkspartei) SF und »Kampagnen mod Atomvåben« (Die Schlacht gegen
Atomwaffe) KmA zum Ausdruck kam. Folglich wurde SUFs ideologische Grundlage bei der

Bildung 1961: ein neutralistischer Sozialismus. Dieser neutralistische Sozialismus blieb charak-
teristisch für SUF bis 1967-68, wo SUF begann sich gegen eine marxistische und revolutionär

sozialistisce Grundlage zu orientieren. In dem Zeitraum 1961-67 zeigte SUFs neutralistische,
sozialistische Grundlage sich teils in SUFs externen politischen Tätigkeiten, die von aussen-

politischen Problemen beherrscht wurden, teils in SUFs Anschluss an SF 1962 als die Jugendorgani-
sation dieser Partei mit voll politischem und organisatorischem Selbstbestimmungsrecht. Haupt-
sächlich wegen des selbstständigen Standes SUFs im Verhältnis zu SF wurde das politische und

organisatorische Zusammenspiel zwischen SUF und SF - seit der Eingehung der Zusammenarbeit
1962 bisSUFs Bruch mit SF Januar 1968 - generel] schlechter. Während der Begebenheiten in SF
zwischen der Parlamentswahl November 1966 und dem sechsten ekstraordinären Kongress SFs
Dezember 1967, betreffs der parlamentarischen Zusammenarbeit SFs mit der Sozialdemokratie
betonte SUF besonders die Notwendigkeit teils von dem Festhalten an dem Prinzipprogram SFs

teils an einer Neurorientierung von Dånemarks Aussen- und Verteidigungspolitik, indem SUF sah
ein Gefahr darin, dass SFs selbstständige sozialistische und neutralistische Prinzippe verwischt
werden sollten in Verbindung mit dem nahen parlamentarischen Verhältnis SFs mit der Sozial-
demokratie. ln Konsequenz aus dieser Auffassung der parlamentarischen Zusammenarbeit
zwischen SF und der Sozialdemokratie, welche Auffassung mit der Link SFs zusammenfallend war,

stellte SUF sich an die Seite der Linken während der Fraktionkämpfe in SF zwischen dem fünften

und sechsten ekstraordinären Kongress 1967. Als die Linke SFs auf dem sechsten ekstraordinären

Kongress Dezember 1967 SF verliess und bildete die partei »Venstresocialisterne« (die Links-

sozialisten) VS, folgte SUF dieser, indem SUF auf einem ekstraordinären Kongress januar 1968 die
Zusammenarbeit mit SF unterbrach und sich an VS anschliess. Trotz eines verbreiteten Wunsches
in SUF danach, SUF in VS in der Zeit unmittelbar nach VSs Bildung zu intergrieren, wurde SUFs

Stand VS gegenüber inzwischen der selbe wie SF gegenüber: eine A'nknüpfung an VS als die Jugend-
organisation dieser partei mit voll politischem und organisatorischem Selbstbestimmungsrecht.
Zum Teil wegen SUFs innere politische Entwicklung gegen den Trotzkismus und zum Teil wegen
einer verbreiteten Enttäuschung in SUF von der politischen Entwicklung VSs, enfernte SUF sich

politisch immer mehr von VS, und es verursachte, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden

Organisationen generel] blieb wörtlich, indem es gab sehr wenig konkrete Zusammenarbeit. Ver-

schiedene Bestrebungen um die Zusammenarbeit zwischen SUF und VS zu verbessern blieben

inzwischen erfolglos. Als VS, nach einem erfolglosen Versuch dazu 1969, im Herbst 1970 wieder

ergrief Initiative zu Verhandlungen mit SUF über eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den

beiden Organisationen, wurden diese Verhandlungen mit dem Konflikt in SUF zwischen der

Forum-Tendenz und den Trotzkisten zusammengekettet, und dieser Konflikt drehte sich um SUFs

wirtschaftlichen Zuschuss von der Gemeinde Kopenhagen und um die Nutzniessung an die Räume

SUFs. In diesem Konflikt war die Forum-Tendenz unter andern von der trotzkistischen Leitung
SUFs suspendien worden, und als VS, im Gegensatz zn der trotzkistischen Leitung SUFs, die

Suspension nicht als legitim der Lösung des Konflikts betrachtete, konnte VS nicht länger SUF als

seine Jugendorganisation betrachten und unterbrach deshalb die Zusammenarbeit mit SUF Januar

1971.

Parallel zu SUFs wechselnden Parteizugehörigkeiten verlief ein interner ideologischer Klärungs-
prozess in der Organisation. Hauptsächlich unter dem Eindruck von dem Aufschwung in der so-

genannten »kolonialen Revolution« in »der dritten Welt«, besonders in Vietnam, begann SUF
1967-68 sich von dem neutralistischen Sozialismus als ideologische Grundlage zu entfernen und sich
an eine marxistische und revolutionår sozialistische Grundlage zu wenden. Es kam konkret zum

Ausdruck in interner Uneinigkeit über das aussenpolitische Gebiet, besonders in Verbindung mit
SUFs haltung zu dem mittelöstlichen Konflikt Mai/Juni 1967, China und dem chinesichen-sow-

jetischen Konflikt. Auf dem neunten Kongress SUFs April 1968 manifestierte diese Entwicklung
darin, dass SUF endgültig den neutralistischen Sozialismus verliess und stellte sich auf eine
marxistische und revolutionår sozialistische Grundlage.
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Der Anschluss SUFs an eine marxistische und revolutionâr sozialistische Grundlage auf dem

neunten Kongress war nicht Ausdruck einer eigentlich politischen Klärung, als SUFs Anschluss an

eine ganz bestimmte politische Tendenz innerhalb des Marxismus” verstanden. Es rührte davon her,
dass SUF als Organisation betrachtet ein Forum war, wo mehrere verschiedene marxistische

Tendenzen ringten und zusammenarbeiteten. ln der Zeitraum nach dem neunten Kongress wurde

die innere politische Entwicklung SUFs von einem politischen Klårungsprozessgeprägt, es heisst die

Entwicklung gegen den Anschluss SUFs an eine bestimmte marxistische Tendenz: den Trotzkismus.

Konkret kam dieser Klärungsprozess in einigen Fraktionskämpfen, worin die verschiedenen

marxistischen Tendenzen sich offen stritten.

Charakteristisch für den Verlauf der Fraktionskämpfen war nicht die VerWendung der poli-
tischen Diskussionsmethode sondern die Verwendung der organisatorischen und verwaltungs-
mässigen Methoden, wie zum Beispiel Suspensionen, Exklusionen und Anmeldungen von Personen

ausserhalb SUF.

Auf dem zwölften ekstraordinären Kongress SUFs Januar 1971 wurde der interne Klärungs-

prozess durch SUFs Anschluss an 4. Internationale und den Trotzkismus beendigt. Wenn die

interne Klärungsprozess SUFs aus SUFs Anschluss an den Trotzkismus folgte, n'ihrt es von der

Tatsache her, dass die trotzkistische Fraktion, nach der Exklusion der maoistischen KF(mI)-
Fraktion auf dem zehnten Kongress Mai 1969, machte die einzige grössere gesamte Gruppe in SUF

aus. Es bedeutete, dass die Trotzkisten nach dem zehnten Kongress reel die politische und organisa-
torische Leitung von SUF hatte. Die innere Entwicklung SUFs nach dem zehnten Kongress wurde

einem immer dichteren Anschluss an 4. Internationale. Gleichzeitig war es charakteristisch, dass

wenn die übrigen, marxistischen Tendenzen in SUF in der Zeit nach dem zehnten Kongress ver-

suchten SUFs Anschluss an den Trotzkismus entgegenzutreten, dann wurden diese entweder dazu

gezwungen, SUF zu verlassen (die maoistische KAK-Tendenzen) oder wurden einfach suspendiert/
exkludiert (die Bordiga-Tendenzen und die Forum-Tendenzen), mit dem Ergebnis. dass SUF, das

ein Forum mit mehreren verschiedenen marxistischen Tendenzen war, zum Schluss reell nur aus

Trotzkisten bestand. Man kann deshalb mit Recht sagen, dass die Trotzkisten durch SUFS offiziellen

Anschluss an 4. Internationale auf dem zwölften ekstraordinären Kongress SUFs Januar 1971 sich

selbst für den Trotzkismus einnahm.
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