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MILITÆRKUPP 
~NORGE? 

·I. 

Du vil kanskje bli forundra over denne 
tittelen. Mili!ærkupp i Norge - det er da 
helt utenkelig! Men er det helt utelukka 
at et slikt kupp kan skje? 

Militærjuntaer har tatt makta i mange 
land, nå sist i Chile. I Italia har det gått 
sterke rykter om at militæret forbereder 

seg på kupp. Ifølge den såkalte Promet
hus-planen som ble avslørt for noen år 
siden har NATO laget 'planer for militær 
maktovertakelse i alle medlemslanda. På 
»prioriteringslista» for slike kupp sto Italia 
øverst. Norge var nummer to. 

" 
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Forsvaret øver seg 
mot folket 

Ingen h~vder at militærkupp står på 
dagsordenen · i dag. Men forsvarsledelsen 
driver øvelser der motstanderen er den 
såkalte·»indre fiende». 

Du tilhører kanskje sjøl denne indre 
fienden. For hvem er det som er blinka ut 
som fiende? Jo, det er vanlige folk : 
Arbeidsfolk, ungdom under utdanning og 
NATO-motstandere. 

Øvelsene som er avslørt 

»Good Heart», »Strong Ekspress», »Firm 
Sand», »Wintex-73» - forsvarsledelsen har 
ikke gjort noe forsøk på å nekte for at 
disse øvelsene har vært holdt. Det hadde 
ikke vært lett å nekte heller. Dokumen
tasjonen av de avslørte telegrammene har 
vært for overveld,ende. Ikke minst gjelder 
det den siste øvelsen som avisene på 
venstresida har avslørt, Firm Sand -
Wintex-73. 

Hvem har ansvaret? 

De ansvarlige for Wintex-73 har prøvd å 
vri seg unna eller å sparke ansvaret over 
på andre. 

Avisa Klassekampen har bevist at 
ansvaret ligger i · toppledelsen. Forsvarets 
Overkommando er direkte ansvarlig. Med
skyldige er Direktoratet for sivilt bered
skap, Justisdepartementet og Forsvars-

departementet. Men alle disse er jo under
. lagt Regjeringa. 

Hvem angripes nå? 
Etter åt forsvarsledelsen er blitt så 

grundig avslørt, skulle en jo tro at noe ble 
gjort for å forandre på saker og ting. 
Forsvarsminister Fostervoll har riktignok 
bedyret at det skal nedsette en komite . 
Men den har ingen hørt noe mere om. I 
stedet er det forsvarsledelsen som går til 
angrep. 

Tillitsmannsordninga 
skal knuses! 

Soldat og tillitsmann Narve Trædal er 
tiltalt for å avsløre øvelsestelegrammer i 
forbindelse med Firm Sand. Det fikk 
snøballen til å rulle. Trædal ble arrestert 
og skal for retten 21. februar. En støtte
komite er dannet for å stoppe prosessen 
mot Trædal. Forsvarsledelsen angriper nå 
alle som støtter Trædal. Ledelsen ønsker 
ham dømt for å prøve å gjenopprette 
littegrann prestisje. Samtidig ønsker 
sterke krefter i Forsvaret å knuse tillits
mannsordninga. 

Tillitsmannsapparatet har vist seg nyttig 
for soldatene i kampen deres for bedre 
kår. På lang sikt kan aktive tillitsmenn og 
en brei• progressiv bevegelse blant sol
datene bli mer enn brysomt for offi
serene. Det vil ikke være lett å gjenw 
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føre et kupp hvis soldatene går imot som 
en mann. 

Hemmelig studieopplegg »avslørt» 

Du har neppe unngått å legge merke til 
at Arbeidernes Kommunistparti (marxist
leninistene) og ungdomsorganisasjonen 
Rød Ungdom er, blitt skyteskive for for
svarsledelsens kanoner i det siste. Et 
såkalt hemmelig studieopplegg er blitt 
»avslørt». Dette er et reint PR-knep for å 
dempe kritikken .i samband med Wintex-

relsen og Trædalsaka. Studieopplegget 
mneholder ingenting nytt om politikken 
vår. Alt har vært kjent tidligere. Opp
legget sier heller ingenting ulovelig. 

Forsvarsministeren 
snakker usant! 

Fostervoll har sagt at krefter »som de som 
står bak studieopplegget» kan »misbruke» 
tillitsmannsordninga. Sammen med For
svarets Overkommando er han på krigs
stien for å få svartmalt tillitsmennene. 

• 
Han har påstått at AKP (m-1) står bak et 
tillitsmannsmøte som er innkalt i Nord
Norge. J?et er løgn. Partiet og Rød Ung
dom har fått medlemmer valgt til tillits
menn. Det synes vi er bra. Men det betyr 
ikke at våre medlemmer kan trikse og 

r 
mikse som de ·vil. Soldatene er voksne 
folk som tenker sjøl. AKP(m-1) kan ikke 
»manipulere» tillitsmannsapparatet. Vi 
kan og vil heller ikke »infiltrere» det. 
Valgene skjer på demokratisk vis. Bare 
hvis våre medlemmer har tillit blant sol
datene kan de bli valgt for å forsvare 
soldatenes interesser. Så enkelt er det. 

Offiserskorpset slår 
på stortrommit 

I offiserskretser er det nå kommet så 
langt at en må ty til tjueri for å bekjempe 
soldatene. Det var en offiser som stjal det 
berømmelige studieopplegget fra en sol
dat. Dokumentet havnet raskt hos jour
nalist Per Øivind Heradstveit som var 
kjapp i vendinga til å benytte det i 
propagandaen. Offiserene er til og med 
gått så langt at de griper inn og får 
sensurert morgenkåserier i radio! En slik 
innblanding i sivile saker vil kunne tn,1._e de 
demokratiske rettighetene vi har her 
Norge. Det lukter junta-fakter lang lei! 

Vil vi forsvare Norge? 

Du er ikke aleine om det hvis du spør: 
Men vil egentlig AKP (m-1) og Rød 
Ungdom forsvare Norge l,lvis landet blir 
angrepet? Sjøl om mange lurer på dette 
(fordi propagandaen mot oss har vært 
hard), så er svaret enkelt : Ja, vi vil 
forsvare Norge. Vi er for militært forsvar. 
Når det reaksjonære ukebladet NA be
skriver oss som »nordmenn som vil falle 
Norge i ryggen» så er det grov, grov hets. 
Vi planlegger ikke å bryte ned hæren for 
å hjelpe utlendinger til å ta makta her i 
landet. Vi har stemplet USA, Sovjet
unionen og Vest-Tyskland som imperia
listmakter. Hvis noen av disse, eller andre 
land, skulle angripe Norge vil vi kaste oss 
inn i kampen for å slå dem tilbake. 

Ingen tillit til dagens hær 

Men vi har ingen tillit til dagens hær. 
Hvordan kan vi ha tillit til en hær som 
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øver seg i kupp mot folket? Vi har 
programfestet å avskaffe det borgerlige, 
statlige voldsapparatet i Norge. Det vi vil 
stille i stedet er en folkehær. Vi har ingen 
drømmer om at det kan skje over natta. 
Som kommunister har vi alltid hevdet at 
norske arbeidsfolk må forsvare seg mot 
eventuelle militærkupp med våpenmakt. 

Kamp nå! 

Kampen i dag må gå ut på at alle 
progressive går sammen for å stoppe 
forsvarsledelsens angrep på tillitsmanns-

ordninga, for å stoppe rettssaka mot 
Trædal, for å kreve full offentlig gran
sking av øvelsene. Her står ikke AKP(m-1) 
og Rød Ungdom aleine på skansen. Disse 
parolene har tilslutning blant svæt mange : 

INGEN MILITÆRØVELSER MOT 
FOLKET! 

STOPP PROSESSEN MOT NARVE 
TRÆDAL' 

FULL GRANSKING AV FOR
SV ARSØVELSENE! 

FORSVAR SOLDATENES TILLITS
MANNSORDNING! 

"---.A 

Saka mot Narve Trædal
forsøk på en klassedom 

Den 21. februar blir Narve Trædal stilt 
for retten i Bodø. Han er tiltalt etter 
paragrafer som kan gi 5 års fengsel. Hvis . 
han blir dømt ut i fra dette vil det i 
tilfelle bli en klassedom. Det vil være en 
oppmuntring for de reaksjonære i offi
serskorpset til å ture fram som de har 
gjort. Det vil være et slag mot de demo
kratiske rettighetene vi har tilkjempet oss 
i Norge. Det vil være et slag mot sol
datene, mot arbeidsfolk, mot hele den · 
progressive bevegelsen. 

Stopp prosessen! 

Trædal så det som sin plikt å avsløre de 
ulovlige øvelsestelegrammene under Firm 

Sand. Ifølge norsk lov har soldater rett til 
å offentliggjøre hemmelige meldinger der
som det foreligger såkalt »skjellig grunn». 
Er det noen som har hatt slik »skjellig 
grunn», så er det Narve Trædal! Derfor 
må prosessen stoppes. 

Aksjoner og demonstrasjoner 

Det skjer ikke av seg sjøl. Nå gjelder det 
at så mange som mulig blir med. D0 
gjelder deg også. Slutt opp om støtte
aksjonene og demonstrasjonene under 
rettssaka mot Trædal! La ikke offisers
korpset få viljen sin gjennom. La oss ikke 
tåle en klassedom mot ert ærlig soldat! 
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