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Til leserne

I forbindelse med noen politiske spekulasjoner om en "hemmelig
SV-fraksjon" i november 1976 ble VARDØGERs navn som et angivelig sentrum for fraksjonen trukket , inn av et par aviser (Dagbladet 17.11. og Bergen Arbeiderblad 18.11). Det er "Klassekampen" (16.11.1976) som er kilde for disse spekulasjonene.
I følge de politiske kriminalforfatterne i denne avisas redaksjon skulle denne fraksjo;:ien "forherede brudd på SV's landsmøte" våren 1977.
Historien ble umiddelbart dementert i Oslo-pressen og i Bergen
Arbeiderblad og karakterisert som "fri diktning". Seinere har
SV hatt sitt landsmøte o.g ingen slik hemmelig fraksjon har
slått til. Noen ytterligere dementi fra Vardøger er derfor
ikke nødvendig.
Vi nevner dette her for å understreke at VARDØGER fortsatt skal
være et uavhengig tidsskrift i den forstand at det ikke er
knyttet til noen organisasjon eller parti og heller ikke
mottar
noen annen form for økonomisk støtte enn de mange
frivillige støttebidrag som kommer fra våre lesere.
I VARDØGERs redaksjon fins både medlemmer av SV og partiuavhengige marxister. VARDØGER vil motsette seg ethvert forsøk på
å bli .trukket inn i fraksjonskamper, enten de nå forekommer i
virkeligheten eller i den politiske fantasi hos pressens politiske kommentatorer. Men vi har selvsagt intet i mot at VARDØGER gjennom sine teoretiske artikler øver innflytelse på den
politiske utviklingen i arbeiderbevegelsen. Det vil heller
ikke være til å unngå at VARDØGER gjennom sine artikler komm.e r
til å drøfte kritisk det teoretiske grunnlaget som navngitte
partier og andre politiske organisasjoner på"venstresida" står
for - uten at tidsskriftet dermed kaster seg inn i fraksjonskamper o.l .. Dette innebærer ikke noe annet enn at VARDØGER
som ethvert annet tidsskrift deltar i den åpne teoretiske og
ideologiske kamp som til enhver tid forekommer innenfor en
bredt sammensatt sosialistisk offentlighet.
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