
Rød Ungdom, og spesielt magasinet deres - Rebell (tidligere 

N umm~r 3 Årgang 1 1. april 1989 
Rute 80), er tema i dette nummeret. 

SIDE 2, 6 OG 7 

INNHOLD 
POLITIKK 
Er AKP(m-1) spedalske? Dette er spørsmålet 
Arne Lauritzen stiller i lederkommentaren. 
Partiprofilen i dette nummeret er Anne Kath-
rine Fuglem, leder i Rød Ungdom. · 

SESIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
Er 1. mai bare arbeiderklassens dag? Skal 
AKP-ere holde seg vekk fra talerstolene? In
tervju med Sissel Hallem og Tone Beate 
Windingstad fra Oslo Faglig Utvalg og Frode 
Bygdnes, faglig leder i AKP. 
Offentlig sektor i kamp, skriver faglig sekre
tær Anette Glenne om. 

SE SIDE 3 

KVINNEKAMPEN 
Er 6-timers dagen et urealistisk krav? Les Ja
ne Nordlunds intervjurunde! 
«Kvinneproblemer» i valgkampen? Er kvin
nene et problem? Spør leder av Kvinneutval
get, Eli Aaby. 

SE SIDE4 

W.llt\.\.t lØfflllJtl\ 
Bøllekurs-revolusjonen heter artikkelen til 
Asta Haaland. 
«Det funka!» skriver Roger J. etter å ha vært 
på Stå-sammen kurs nylig. 

SE SIDE 5 

RØD UNGDOM 
Vi har snakket med to femteparter av redak
sjonen i REBELL, tidligere Rute 80. 

SE SIDE 6 067 

VALGKAMPEN 
- Kvinnekampen er i ferd med å erobre et 
nytt område i politikken: Det parlamentaris
ke. Det skriver Taran Sæther. 

SE SIDE 8 

AKTUELT 
Les om «Løvestikket på Rosenberg», om tys
ke kamerater som har vært på besøk, og en 
kronikk om korporativismen av Frode Bygd-
nes. 

SE SIDE 9 

AKTUELT 
- Jeg er bare berettiget til å kritisere Klasse
kampen når jeg engasjerer meg, sier Jane 
Nordlund, smørsyredebattant og aktiv i Rin
geklubben i Oslo. Hørt om den, forresten? 

SE SIDE 10 

DEBATT 
- Såvidt jeg forstår Sigurd Allern er hoved
problemet i ! .mai-taktikken «sensuren» og 
«de tunge faglige tillitsvalgte», skriver Arne 
Rolijordet. 1. mai-debatten går videre. 
Stalin-debatten fortsetter. 
Hva slags parti trenger vi? AKP i Bamble 
spør. 

SE SIDE 11 

R
ute 80 ha_r skiftet navn 
til REBELL. 
- Vi syntes vi trengte 
en nytt navn, nå som 

80-åra går mot slutten. Et navn 
. som bedre plasserer oss i terren
get. 

Det sier Katrine Malmo i RE
BELL-redaksjonen på OPP
RØRs spørsmål. 

REBELL-redaksjonen er en 
allsidig gjeng som spiller på 
mange strenger. At ungdom har 
mange forskjellige vises også ty
delig i REBELLs spalter. Inten
sjonene deres om å skrive om 
omtrent alt som foregår blant , 
ungdom lykkes de med. Og helst 
skriver de om ting som ligger 
utenfor Rød Ungdoms fire veg
ger. Takhøyde er et stikkord i 
REBELL. 

- Vi skal ikke være noe me
nighetsblad for de allerede frels
te, men sette i gang tanker og 
skape diskusjoner blant ung
dom, sier Leif Steinholt, avtrop
pende redaktør. 

- Ja, REBELL skal ikke fun
gere som noen utvidet løpesed
del for Rød Ungdom, supplerer 
Katrine Malmo. Men vi har sjøl
sagt en. ideologisk plattform og 
er Rød Ungdoms ansikt utad. 

REBELL sliter økonomisk, 
men har satt i gang en stor verve- · , 
kampanje - 400 nye er målet -
da er man «sjølberga». 

Neste nummer av REBELL 
kommer rett før 1. mai og er et 
«revolusjonsnummer». Det er 
jubileer i år: 200 år siden den 
franske revolusjonen, 40 år si
den siden den kinesiske. 

OPPRØR har også snakket , 
med Claus Jervell, sentralstyre
medlem i Rød Ungdom. Han 
mener det er viktig å prioritere 
arbeidet på de videregående sko
lene. 
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Nicolay B.Johansen, Anita Hanebo, 
Rune E. Ytreberg, Katrine Malmo, 
LeifSteinholt: Rebeller. 

FOTO: MAYA GLASER 

90~åras 

- Vi blir fler! 
Det er Asta Haaland som rapporterer fra 

Sandnes. Bøllekurs er metoden for å 
rekruttere. Kursdeltakerne lærer poli

tikk for å forandre verden - og betydninga av å 
stå sammen, bli med i AKP. Et sterkt politisk 
og kameratslig samhold forteller Rosenbergar
beiderne Svein Bendiksen og Kåre Totland 

om. Vi har noe å tilby nye medlemmer, et kol
lektiv og en politikk for kli,tssekamp. Det 
jobbes aktivt over hele landet for å styrke laga, 
rekruttere og opprette nye lag. Det er ikke all
tid resultatene er like overveldende som i 
Sandefjord. Der har de dobla seg i løpet av fire 
måneder. Andre er dempa eller deppa. 

OPPRØR vil i dette nummeret _: og fram
over - sette søkelyset på kamerater og lag som 
har erfaringer man kan bli konstruktive opti
mister av. 
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OPPRØR 
Månedsavis utgitt 

av AKP(m-l)og RV. 
Ansvarlig utgiver: 

Sentralstyret i AKP(m-1) 
ved Arne Lauritzen. 
Redaktør: Erik Ness. 
Redigering/layout: 

Truls Larsen 

NYTTFRA 
SENTRAL
STYRET 

• En delegasjon fra AKP, ledet av 
Siri Jensen, har nettopp kommet 
tilbake fra Kina. Det var Kinas 
Kommunistiske Parti (KKP) som 
hadde invitert til et fjorten dagers 
besøk med diskusjoner og samta
ler. 

Delegasjonen hadde samtaler 
med et med et medlem av politiby
rået, representanter for sentralko
miteen og politiske ledere i flere 
byer og provinser. Hovedvekten 
var lagt på Kinas økonomiske opp
bygging og problemer, samt inter
nasjonale spørsmål av felles 
interesse. 

Delegasjonen besøkte fabrikk
og jordbruksområder i Beijing, 
Wuhan, Shanghai og Hangchow. 

Klassekampen vil følge opp med 
artikkelserie. 

En AKP-delegasjon ledet av Siri 
Jensen har nettopp vært i Kina. 

• Det nye prinsipp-programmet 
og vedtektene for AKP(m-1) er nå 
klart. De kan bestilles fra partikon
toret. Prisen er 40 kroner. 

• Sommerleiren på Østlandet blir 
fra søndag 9. juli til lørdag den 
15. juli. Når dette skrives er stedet 
ikke 100 prosent klart, men nært 
opp til 95 prosent. Det blir Hudøy 
utenfor Tjøme. Ei kjempeøy - et 
ferieparadis av de sjeldne! Med
lemmer av sommerleirkomiteen 
har vært på befaring - og kom en
tusiastiske tilbake. Vi er lovet 
avklaring fra Oslo Kommune innen 
1. april. Følg med og merk datoen! 
Sommerleiren i år heter «Rød Som
merferie 1989». 

Følg med i Klassekampen og nes
te nummer av OPPRØR for over
sikt over sommerleirene over hele 
landet, priser og temaer. 

Sommerleirstedet Hudøy er et fe
rieparadis! 

POLITIKK 

De spedalske 
I påska traff jeg et par kamerater 

som hadde vært på langferie i 
USA for endel år siden. I Bayou- . 
land i Lousiana hadde de besøkt 

USAs eneste hospital for spedalske. 
Og som overalt ellers i USA vår det til
bud om omvisning. Det var en nyttig 
omvisning, for som den ene kameraten 
sa: «Vi fikk avkledd en god del myter 
om sjukdommen, og vi oppdaga også 
at det finnes kur og medisin mot den, 
men det er et spørsmål om økonomiske 
ressurser». 

I middelalderens Europa var mytene 
rundt denne sjukdommen så massive 
at mennesker som fikk den ble erklært 
døde, og gjennom en offisiell døds
messe ble de kastet ut av samfunnet. I 
dag lever begrepet spedalsk videre 
bl.a. som et politisk uttrykk, den som 
er spedalsk må isoleres, ikke samar
beides med. 

Det ligger store muligheter for dis
kriminering ved å stemple andre som 
politisk spedalske, og mytene kan byg
ges opp ved å utdele karakteristikker 
som upålitelige, seiler under falskt 
flagg, osv. Det er også fort gjort å ta 
slike karakteristikker innover seg i 
sjølransakelsens lys, og på den måten 
bli delaktig i kriminalisering av seg 
sjøl. Dere skjønner sikkert hvor jeg vil 
hen. Er vi spedalske ? Er AKP spe
dalsk? Når vi jobber hardt og ansvarlig 
for å få til et nytt felles valgalternativ 

Hun er stødig i hele sin fram
treden og vesen. Hun er som 
ei kjegle du kan dytte på, 
men som aldri legger seg flat. 

Både tyngdepunkt og referansepunkt 
er på riktig sted. 

Det er en av gutta på Rød Ungdoms 
kontor,Jon Morten, som setter ord på 
hvem RU-lederen er. - Hun er en le
der som ikke på død og liv må ha 
kontrollen sjøl. Hun lar kreftene rundt 
seg vokse, og oppmuntrer til det. 

Det er sterke ord, og ikke dagligdags 
kost for en ml-leder å motta. 

- Stemmer det, Anka? 
- Jeg liker å jobbe sammen med 

folk. Er ingen ensom ridder på hest. 
Jeg liker å dra lasset i flokk. Da er jeg 
på topp. Det er den måten jeg forsøker 
ålede på. 

Telemontør 
Anka har tatt fagbrev som telemontør, 
de som klatrer i mastene sånn at telefo
nene våre virker. En ikke liten presta-

. sjon når vi vet at hun har gjort dette 
samtidig som hun de to siste åra har le
det ungdomsforbundet. 

- Det største problemet med ar
beidsfolk er at de er så realistiske. Det 
nytter ikke å komme med slagord. Jeg 
pleier å bruke eksempler fta jobben, 
fra åssen Televerket slø~er med pen
ger. Folk tenker konkret ned i det små. 

- Hva slags samfunn vi skal ha, må 
diskuteres og bestemmes av arbeids
folk. Ml-bevegelsen har for lite kunn
skap om åssen vi skal organisere 
sosialismen. Derfor ender vi for ofte 
opp med slagord. 

For RU betyr det at de må prioritere 
studier i marxisme og sosialistisk teori. 

Er AKP spedalske, spør Ame Laurit
zen i denne lederkommentaren. 

FOTO: OLA SÆTHER 

gjør vi dette kun i rein og skjær egenin
teresse? 

Fra forskjellig politisk hold, som 
med rette oppfatter et slikt vellykka 
nytt valgalternativ som en trussel, pro
duseres det nå slike myter for fullt. 
Sjølsagt vil AKP tjene på et slikt alter-

nativ, slik enhver organisasjon som er 
med der ting skjer, vil tjene på å delta. 
Men den viktigste årsaken til at vi en
gasjerer oss i dette arbeidet er for~i vi 
mener at et slikt valgfellesskap sann
synligvis vil bære kimen i seg til å bli en 
viktig del av den samla bevegelsen som 
må til for å stoppe en gallopperende 
reaksjonær utvikling av samfunnet. 
En slik bevegelse vil vi være med i, og 
det forbeholder vi oss retten til. Det 
skulle også bare mangle om vi ikke var 
oss vårt ansvar bevisst som politisk be
vegelse og la alle krefter til for å endre 
den rådende situasjonen. På alle om
råder av samfunnet hvor vi kan 
komme til, og hvor vi har krefter til å 
jobbe. 

Den parlamentariske arenaen er helt 
klart et viktig område. Hele hensikten 
med AKP er å jobbe for revolusjon, 
for en folkebevegelse for samfunns
forandring og samfunnsomveltning. 
Dersom alle de forskjellige opp
bruddsbevegelsene går sammen i en 
felles parlamentarisk bevegelse, enten 
i 1989 eller seinere, vil det kunne bli ei 
viktig politisk kraft som kan rokke ved 
borgerskapets maktstabilitet. -

«Fylkeslistene for Miljø og Solidari
tet» er nå registrert som landsomfat
tende liste ved stortingsvalget. Dette er 
i vid forstand en valgfront. Innenfor 
denne fronten må medlemmer av AKP 
jobbe på lik linje med andre. Vi er 

Kjegla fra RU 
Det må til skal vi få en ny generasjon 
kommunister. 

- Vi trenger ikke professorer med 
briller, men vanlig ungdom som øns
ker å gjøre noe, og som samtidig har et 
fundament å stå på. 

OPPRØR 

Det er en programerklæring. Hund 
mest opptatt av hvordan arbeidsfolk 
skal styre samfunnet og få styrke nok 
til åta over makta. 

- Lenin sier «Lær oss ikke det vi 
kan, men det vi ikke kan». Jeg tror 

kjent for å være ganske «kjappe», og 
det kan ofte oppfattes som om vi over
kjører folk vi jobber sammen med. I en 
slik valgfront må AKPerne slå ned på 
tempoet og slippe andre til. Det vil væ
re nyttig for alle parter. Det gir også 
oss i AKP en sjanse til å lære av de erfa
ringene som andre folk sitter inne med. 

Derfor er det beklagelig at De Grøn
ne avslo å delta i dette samarbeidet, 
men det betyr ikke at vi skal slå handa 
av De Grønne for framtida. Jeg tror at 
De Grønne i ettertankens bleike lys et
ter valget vil være mulige å ta en ny 
prat med. Når vi i AKP går inn for 
«Fylkeslistene for Miljø og Solidari
tet» henger dette også sammen med 
alle de erfaringene vi har med jobbinga 
i RV. RV var nødvendig i en fase, men 
erfaringa viser at i det lange løp blir det 
for smått. Samtidig er det bygd opp 
mye viktig og godt arbeid gjennom RV 
som vi må ta vare på. For alt vi vet kan 
det bli nødvendig å stille reine RV-lis
ter igjen i nær framtid. 

Men nå må vi satse kreftene på det 
nye som er vokst fram. Lykkes vi i det
te arbeidet, vil det være et viktig poli
tisk signal for mange. Og kanskje 
viktigst av alt, det vil være et viktig sig
nal om at vi ikke er stivna, at vi evner å 
være med der det skjer, at vi er på parti 
med 90-åra og at vi våger å satse på det 
nye som bryter seg fram. 

ARNE LAURITZE~ 

Inne Kathrine Fuølem, 
leder av Rød unadom 

AKP undervurderer folk. De kan mye 
om krisa i Norge, arbeidsledighet, at 
bedrifter blir nedlagt på grunn av øko
nomien bygd på profitt. Det trenger de 
ikke fortelles. Det de trenger å vite, er 
at det finnes alternativer. 

Lederen av Rød Ungdom understre
ker de store mulighetene - både for 
RU og AKP. Høsten 1988 forverra 
norsk økonomi seg. Mange fikk øyne
ne opp. 

Dristige, offensive 
- Vi har snakka om det lenge. Nå 
merker folk det på kroppen. Folk be
gynner å tenke seg om, åssen det kunne 
vært. Der ligger mulighetene våre hvis 
vi er dristige, offensive, og tør si hva vi 
mener. 

For Rød Ungdom har den anti-rasis
tiske kampen høy prioritet. Dessuten 
det skolepolitiske arbeidet - mot 
klassenedleggelser og mot privatise
ring i offentlig sektor. 

RU er inne i en konsolideringsperio
de. De skal både være aksjonistiske og 
kommunistiske. 

- Viharevnenogviljentilårekrut
tere blant ungdommen, sier hun, men 
er ikke så flinke til å holde på og utvikle 
folk, og lage nye RU-lag. 

Hva hun mener om AKP? 
- Den nye valgstrategien med å gå 

inn i en enda breiere valgfront er bra. 
Dette gir oss muligheter til å komme ut 
og diskutere med større grupper. Men 
det må bli noe mer enn noe man stem
mer på. Det må bli en allianse der vi 
gjør noe sjøl. «Vi skulle laga vårt eget 
parti», sier folk på jobben. Det er den 
muligheten vi må gi folk gjennom valg
alliansen. det er bra med profesjonali
sering, men det løser ikke AKPs 
problemer. Du kan ikke ansette folk 
inn i sosialismen! 

Tekst og foto: ERIK NESS 
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FAG BEVEGELSEN 

Enhetsfront I. mai 
Av ERIK NESS 

S
issel Hallem, en av de to faglig 
)ederne i Oslo AKP. Tone Beate 
Windingstad, medlem av AKPs 
Faglig· Utvalg i Oslo, og Frode 

Bygdnes, faglig leder i AKP, samtaler 
i dette intervjuet om hva 1. mai er, og 
hva vi vil dagen skal være. 

Frode: - For oss er 1. mai en 
mønstringsdag for arbeiderklassen. 
På tvers av landegrensene samler ar
beiderklassen og andre undertrykte 
seg. Det er en dag med perspektiver 
framover. En dag med klasserøtter. 

Sissel: - Sosialdemokratiet prøver 
å frata arbeiderklassen dagen. Prøver 
å gjøre den om til en festdag, klasse
løst, en «brus og bollern-dag. 

Tone Beate: - Internasjonalen er . 
den sterkeste protestsangen jeg kjen
ner. Dame, AKPer og masse folk på 
l .mai er sterkt. Det er dette med at en 
eller annen gang skal dette ta slutt. 

- Hva med 8. mars? 
Tone Beate:-. 8.mars tar opp vikti

ge spørsmål, men er ikke like lcontro
versiell. Jeg føler ikke et like sterkt 
behov for å markere at jeg er dame 
som at jeg er arbeider. Det er forskjell 
på arbeider og direktør. 
Sissel: - Det gledelige er at arbeider
klassen har utvikla seg til å interessere 
seg for at det fins to kjønn.Kvinner blir 
synliggjort. Derfor kommer spørsmål 
som kvinnelønna opp som en helt sen
tral sak 1. mai. 

- To-spiss-teorien slår inn i folk i 
praksis, sjøl om de ikke har et teoretisk 
forhold til den. Det er den kvinnelige 
delen av arbeiderklassen som sammen 
med kvinnebevegelsen har slåss og 
markert seg. Det er de som skal ha 
æren. . 
· Frode: - Det er jeg enig i. I tillegg 
har det positive skjedd, at også andre 
spørsmål, som heller ikke er tradisjo
nelt fag\ige, mer og mer blir satt på 

. dagsorden i fagforeninger og klubber. 
Jeg tenker f.eks. på miljøkampen og 
internasjonal solidaritet. 

Nye grupper 
- Blir det ikke vel snevert å bare snak-

- Det viktigste for oss å diskutere i dag 
er forholdet til enhetsfronten i 1. mai-arbei

det. V år oppgave er å dra bevegelsen til 
venstre. Da blir det fjernt å diskutere om 

vi skal ha den eller den taleren. 

Sissel Hallem, Tone Beate Windingstad og Frode Bygdnes vil ha enhetsfront og 
klassekamp I. mai - ikke boller og brus. FOTO: ERIK NESS 

ke om arbeiderklassen? Hva med Frode: - Det er viktig å ikke be-
lærerne, sjukepleierne, Jysioterapeu- grense dagen, selv om utgangspunktet 
tene ... ? vårt er arbeiderklassen. De du nevner, 

er folk som ikke lever i sus og dus. 
Lønnskampen betyr virkelig noe for 
dem. Ofte lever de på kvinnelønn. Des
suten rammer nedskjæringene i of
fentlig sektor samvittigheta deres. De 
har et innebygd forsvar for velferds
staten. Jo hardere angrepa er, desto 
større engasjement kan vi forvente 
oss. 

Sissel: - Deres kamp er eri viktig 
· del av klassekampen mot makta. Det 
er viktig at vi står sammen. Tolv for
bund gikk sammen med mannfolka i 
LO-forbund da Renteaksjonen ble 
dannet i fjor. Det viser at det går an. 

- Får de slippe til 1. mai? 
Tone Beate: - Vi vil ha en reell en

hetsfront som omfatter alle - også de 
som ikke er med i LO. Det er AP som 
er sekteriske. En ide er å få til represen
tantskap 1. mai der alle som slutter seg 
til 1. mai-bevegelsen er representert. 
Da vil de «nye» fagforeningene og 
andre grupper og organisasjoner kun
ne slutte seg til og spille en rolle. 

AKP-talere 
- Så det uunngåelige spørsmålet 
slutt: Hvorfor ikke slåss for å få AK
Pere opp på talerstolene 1. mai? 

Frode: - Vi er ikke imot partilede
re som talere 1. mai. Det er politikken 
som f.eks. Gro Harlem Brundtland 
står for, vi er uenig med. Den bryter 
med det politiske grunnlaget til de 1. 
mai-arrangementene vi slutter opp 
om. Derfor kan etter min mening en 
framtredende person fra Oslo-lista 
holde tale i Oslo 1. mai. Er det ikke 
mye av de samme folka som står bak? 

Sissel: - Det viktige er at det er per
soner som har markert seg i viktige 
spørsmål. Derfor var det naturlig at 
Britt Bergsund holdt hovedtalen i fjor. 
Partispørsmålet er ikke viktig for meg. 
Husk at samarbeidspartnerne våre o g
så har et syn . Dette skal være en virke
lig front. 

Tone Beate: - Det viktigste er å få 
de ulike miljøene i tale. Ikke om det er 
en AKPer eller ikke. De forskjellige 
miljøene må kunne stole på hverandre, 
jobbe sammen. AKPere vil ofte bli 
valgt fordi vi har stor tillit. 

Offentlig sektor i kamp! 
A lle rammes av nedskjæringene i 

offentlig sektor · - kvinner" 
mest. Dette utfordrer også 

kvinnebevegelsen. Det vi har sett nå, er 
at kvinneorganisasjoner og fagorgani
serte kjemper for felles interesser og at 
dette styrker fronten som må komme 
innafor offentlig. 

Vestfold-konferansen vat et godt 
eksempel der Kvinnefronten tok initia
tiv og hvor både fagforeninger og 
kvinner i privat sektor slutta seg til el
ler var deltakere. Moldekonferansen 
retta seg inn mot fylkesavdelinger for 
ulike fagforeninger innafor offentlig 
sektor og var et skritt i samme retning. 

Kvinnelønn 
I Oslo planlegges det nå en landsom
fattende kvinnelønnskonferanse 21. til 
22. april. Store grupper innafor of
fentlig er lavtlønte kvinner og lønnslo
ven har rammet dem hardere på flere 
måter i kombinasjon en med stillings
stopp. 

Viktig tema på alle konferansene er 
hvordan fortsette arbeidet. Her må det 
samles erfaringer og utvikles politikk. 
Kampen i offentlig sektor må reises, og 
det kan gjøres i lokalmiljøet og i større 
sammenhenger, avhengig av vår styrke 
og muligheter. 

• Folk må være aktive i fagforenin
gene sine. 
• Delta på konferanser, sende dele

gater. 
• Delta i andre sammenhenger, f. 

eks. på Kvinnefrontmøter hvor temae
ne berører offentlig sktor og kvinner, 
kvinner og lønn osv. 

Lørdag 1. april 1989 

INNLEGG 
I forrige nummer av OPP
RØR snakker Siri Jensen 
om viktigheten av åjobbe 
med og i fronter. Fronter 
som fanger opp reelle beve
gelser i befolkningen. Noen 
har tatt denne utfordringa i 
offentlig sektor og legger an 
tonen for hvordan det kan 
gjøres avhengig av lokale 
forhold. 

• Knytt RV-arbeidet og faglig arbeid 
sammen. Få ansvarlige i kommunead
ministrasjonen/fylket til å regne ut 
ulike tallberegninger osv. 

• Gå på kommunestyremøter, still 
spørsmål der og når det er mulig. 
• Bruk lokalpressa; 
• Der det er bydelsutvalg, lag grup

per på ulike temaet, eksempel vis 
skole eller barnehage. Gå på utvalgs
møter, still spørsmål. 
• Lag aksjoner og underskriftskam

panjer. 

• Kjemp sammen med dem som er i 
kamp. Ta kontakt. 
• Trekk sammen gruppene på tvers, 

skaff folk et forum å treffes i, lag pa
neldebatter o.l. 

Det er kvinnene som rammes mest av nedskjæringene i offentlig sektor. 

• Lag lokale handlingsprogram etter 
. lokale forhold. 

• Opprett samarbeidsgrupper på 
tvers som er raske til å mobilisere og 
som blir et arbeidsutvalg etter stormø
ter o.l. 
• Pass på å samle navn/adresselister 

på møter slik at nettverket kan bygges 
opp og lett mobiliseres. 
• Samleansvarlig(!) for for politisk 

materiale som kronikker o.l. til bruk 
som bakgrunnsmateriale eller studie
materiale. 
• Krev studieansvarlige i fagforenin

gene der de ikke finnes. 

OPPRØR 

. FOTO: KLASSEKAMPEN 

• Bruk fagtidsskrifter og inviter dem 
på møter. -
• Ikke glem allianser med bruker

grupper. Inviter dem til faglige 
s;immenhenger. 
• Dere som bor i rimelig nærhet av 

Oslo, må huske konferansen, Kvinner 
og Lønn 21. til 22. april. Søkelyset set
tes på kvinnelønn og lavtlønn, normal
arbeidsdagen/fleksibilitet/6-timers- . 
dagen. 

Jobb «front», ta med venner og nye 
kjente. 

ANETTE GLENNE 

FAGLIG .. 

NYTT 
Kvinner·og lønn 

Husk konferansen om kvinner og lønn 
21. og 22. april! Den starter fredag 
kveld kl. 19 i Sagene-Samfunnshus i 
Oslo. Påmeldingstelefoner: 
02-371857 (Britt) eller 02-429075 / 
02-53 55 90 (spør etter Kjersti). 
Påmeldingsadresse: Britt Bergsund, 
Conradisgt. 8B, 0559 OSLO 5. 

Torstein Dahle og Ingse Stabell inn
leder på konferansen om kvinner og 
lønn. 

Fri rellshielp 
Det finnes regler for når du får fri 
rettshjelp. Inntektsgrensene har ikke 
vært regulert siden 1982 011, er svært \.a
ve. Formuegrensen ligger pfi 100000 
kroner og gjelder også fast eiendom. 
Du må altså ikke sitte igjen med 
100000 kroner eller mer på selvangi
velsen din i formue. Inntektsgrensen 
ligger på 60 000 kroner for enslig og 
80 000 kroner for enslig forsørger, 
70 000 kroner for ektepar eller sam
boer og 80000 for ektepar med barn. 
Rådgiving er gratis og kommer uten
om inntektsgrensene, i hvert fall i Oslo 
ved Fri Rettshjelps kontor. De grense
ne som står over, gjelder dersom det 
blir rettssak. · 

Fri rettshjelp er for de fleste en vits 
og arbeidsfolk må som så mange gan
ger før, satse på egne krefter og vanlige 
folks solidaritet. 

Ferieloven 
Ferieloven er en minimumslov, dvs. at 
en er sikra så mye ferien som loven ga
ranterer. Men loven hindrer ikke 
avtaler med bedriftene om å få mer fe
rie. De som har gode ferieavtaler som 
fire ukers ferie, må holde hardt på de 
avtalene. Loven aksepterer slike inn
gåtte avtaler fra tidligere. I år er det · 
spesielt aktuelt å stille krav til bedrifte
ne om å få ei uke ekstra ferie slik at en 
kan avvikle sommeren som før om åre
ne uten komplikasjoner. Et slikt krav 
må også innebære økonomisk ekstra
overføring, eventuelt at en får for-· 
skudd på ieriepengene. 

Ferien 1989 
Den nye ferieloven sikrer oss bare tre 
ukers ferie til sommeten. Omlegginga 
for at ferieåret skal følge kalenderåret, 
fører til at vi i framtida må ha innestå
ende mer ferie til gode enn før. For 

. månedene januar, februar, mars og 
april, som nå blir i begynnelsen av fe
rieåret, får vi ikke bruke ferien før 
sommeren i året etter. Før var disse 
månedene på tampen av ferieåret, og 
vi fikk tatt ferie for den oppsparte tida 
et helt år tidligere, nemlig sommeren 
samme år. Dermed kan vi si at vi nå har 
fire måneder av opptjeningsåret inne
stående et helt år mer enn før. 
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KVINNE· 
NYTT 
&.Mars 
Foreløpig har vi fått oversikt over ar
rangementer på 87 steder. Vi er strå
lende fornøyd, glade og stolte over å få 
være i parti med dere som har vært 
drivkrefter i de fleste av arrangemente
ne! 

TV-aks ionen 
10. og 11. mars representerte Sissel 
Skipperud fra Tromsø ~p på et se
minar om kvinneretta bistand. Vi 
kommer tilbake med stoff derfra i nes
te nummer av OPPRØR. 

FiliPPinene 
Kvinneutvalget har søkt Forbruker og 
administrasjonsdepartementet om 
penger for å sende to personer til Gab
rielas kvinnekonferanse i april. Vil du 
dra? Har du forslag til andre? Ring el
ler skriv til oss! 

Ressursliste 
Kvinneutvalget ønsker å ha en oversikt 
over jenter som kan holde innlednin
ger om forskjellige temaer. Ta kontakt 
med oss og fortell om du har innled
ninger på lager. 

Kvinne
iournalen 
Siste nummer av Kvinnejournalen er et 
av de beste som er kommet ut ! Bladet 
er et viktig kvinnepolitisk tidsskrift, 
Det beste måten å sikre seg alle nr på er 
å tegne et abonnement! 

'i.'t-1iM~·~ 
- ih::•~~~ 

~ .. ,l,.~f~,,~~ 
~•»-~* 

KVINNEKAMPEN 

Et urealistisk 
Av JANE NORDLUND 

E 
r kravet om 6-timersdag urea
listisk? Hvordan reagerer 
folk på dette kravet rundt på 
arbeidsplassene? OPPRØR 

har forsøkt å lodde stemninga 
- Hvor/ or har du skrevet navnet 

ditt på underskriftslista for 6-timers
dagen innen 1992? 

Per Østvold 
- Jeg ønsker å holde kravet varmt, 
spesielt fram til LO-kongressen. Ellers 
frykter jeg at det vil dette ut av hand
lingsprogrammet til LO. 

- Hvordan driver en kravet om 6-
timersdagen i en mannsdominert 
fagforening som Transport? 

- 6-timersdagen er like aktuelt og
så for menn, men svært mange av våre 
eldre medlemmer ønsker å prioritere 
kravet om nedsatt pensjonsalder. Alle 
vet at kravet om 6-timersdagen innen 
1992 er et urealistisk krav, og derfor li
te troverdig. Og det er ikke spesielt 
blant menn. På kvinnearbeidsplasser 
hører vi ofte: «Først en lønn å leve av, 
og så kan vi ta for oss arbeidstida». Jeg 
mener altså at kvinnelønna som kamp
sak bør ha førsteprioritet. 

- For å få oppslutning om kravet 
om 6-timersdag, er det noen som tar 
utgangspunkt i trusselen mot normal
arbeidsdagen. Er det en god sak i 
Transport? 

- Det vi bør konsentrere oss om er 
å slåss mot unødvendige åpningstider 
og for at det skal koste arbeidskjøper
ne dyrt å legge arbeidstidene på andre 
tider enn normalarbeidsdagen. 

- Hvor/ or står du på kravet om 6-
timersdagen? 

' Berit Ch. Nielsen 
- Det er flere grunner til det. Mange 
kvinner har allerede 6-timersdag pga. 

- Krav om 6-timersdag er like aktuelt 
for menn som for kvinner, men mange 
av våre eldre medlemmerønsker heller 
nedsatt pensjonsalder, sier Per Øst
vold. FOTO: BERNTEIDE 

Er kravet om 6-timersdag urealistisk? 
OPPRØR har prata med: Per Østvold (leder 

forTransportforeningai Oslo), Berit Ch. Niel
sen (appellant på «Ta 6-timersdagen 8.mars» 
i år), Marit Dapielsen (truckfører på Tiede
mann) og Knut Boye (bygningsarbeider). 

- Mange kvinner har allerede 6-timersdag pga. omsorg for små barn og deltidsar
beid. For disse vil 6-timersdagen med full lønnskompensasjon bety lønnsøkning i 
fra førdårlig betalte kvinnejobber, sier Berit Ch. Nielsen. Bildet er far 8. mars i år. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 

beidsgivernes behov av å holde pro
duksjonen i gang flere timer i døgnet. 

- Andre argumenter jeg har møtt 
er «hva skal vi bruke fritida til». Jeg 
tror at mange ville bruke den fritida til 
politisk arbeid - det er nok maktha
verne redde for. 

- Du har du samla inn underskrif
ter for 6-timersdagerl Marit Danielsen. 
Hvorfor? 

oppe, spesielt i forhold til kampen for 
normalarbeidsdagen. Normalarbeids
dagen er et begrep i Norge, folk jobber 
mellom klokka 7 og 17 og utover den 
tida krever en tillegg for ubekvem ar
beidtid. Det betyr at det er skiftarbei
derne som vil tape mest på å gå ifra 
normalarbeidsdagen. 

- Hvilke reaksjoner har du fått når 
du har samla inn underskrifter på job
ben? 

- Det er tosidig. Folk mener jo at 
det hadde vært deilig å jobbe seks ti
mer pr. dag, samtidig som de mener at 
kravet er urealistisk. Jeg bruker det 
som en åpning til å diskutere krisefor
ståelsen og fordeling av ressurser. 
Sånn sett er er underskriftslista en bra 
åpning. 

- Hva ville du bruke fritida til hvis 
du fikk 6-timers arbeidsdag? 

KnutBoye 
- Jeg ville begynne å trene. Jeg job
ber i byggebransjen hvor det er mange 
pendlere, så vi ville få diskusjon på 
hvordan en skulle ta ut arbeidstids
forkortelse. Stemninga ville være for 
fire dagers arbeidsuke. 'Jeg mener at 
dette måtte vi slåss imot, slik at vi fak
tisk kunne få 6-timers arbeidsdag. 
Bare da kunne vi få en reell kvalitets
forbedring av arbeidsdagen, slik at 
folks sosiale liv ikke blir ødelagt. 

- Er 6-timersdagen et kvinnekrav? 
- Tradisjonelt har det vært det, 

men jeg mener at vi må vende det til å 
gjelde alle. Når du diskuterer kravet 
med folk, vil alle ha det, men mange 
ser på det som urealistisk. Når vi skal 
slåss igjennom kravet vil det være krig. 
Da må vi ha med oss både menn og 
kvinner slik at de virkemidler vi skal 
bruke blir effektive. jeg mener at vi ik
ke kommer utenom streik. Og det er 
ingen som vil streike for andres krav. 
Derfor mener jeg at vi må få det til å bli 
også et mannekrav. 

omsorg for små barn og deltidsarbeid. 
For disse kvinnene vil 6-timersdagen 
med full lønnskompensasjon bety 
lønnsøkning i fra før dårlig betalte 
kvinnejobber. 6-timersdagen har også 
tradisjonelt vært et kvinnekrav og det 
tror jeg handler om at kvinner ser på 
livet sitt som en helhet og ser en kraftig 
forbedra livskvalitet ved dette kravet. 
Jeg har hørt argumentasjon mot kra
vet som sier at med 6-timersdagen vil 
det bli større press på skiftarbeid. Det 
presset kommer uansett 8-timers eller 
6-timers dag, fordi det handler om ar-

M ·t D · 1 -Kzavetom6-timersdageroffensivtog an an1e Sen holder garden oppe, hevder Marit Da-
- Kravet er offensivt, holder garden nielsen. FOTO: LEIF STEINHOLT 

«K vinneproblemen> ved valget? 

4 

P
artilaget mitt hadde en runde 
med vurderinger av alle med
lemmene for noen år siden. Noen 

av oss falt virkelig utenfor, fordi styret 
hadde satt opp en firkanta mal for 
hvordan et godt medlem i laget skulle 
fungere. Vi som var trekanta, ovale el
ler runde passa ikke. 

Hvor er kvinnene i parlamentene? 
Oftest utenfor i tog. Kvinner som tar 
sete i parlamentene opplever ikke bare 
herskerteknikken usynliggjøring. De 
blir utsatt for hele registeret av hers
kerteknikker, og det er mange flere 
enn Liv Finstad som har fått kropps
deler og seksualliv kommentert fra 
ordførerens talerstol. 

Gjennom budsjettnedskjæringene 
har vi sett hvordan beslutningene som 
fattes i parlamentene påvirker kvin
ners liv, både som arbeidstagere, 
brukere og som dem som må ta over de 
oppgavene det offentlige ikke ~ør. I 

Eli Aaby tar i dette innlegget 
opp «kvinneproblemene» i 
valgarbeidet. Men er kvin
ner et problem? 

budsjettdiskusjonene blir ikke konse
kvensene vedtak får for kvinner tatt 
med i regnskapet. Ikke bare kvinner 
blir usynliggjort, men hele det kvinne
politiske aspektet blir borte. 

Kvinnebevegelsen er en utenompar
lamentarisk bevegelse. Kvinners måte 
å jobbe på preges av det. Kvinner har 
mye politisk erfaring, og mye organi-

satorisk erfaring, men erfaringene er 
ofte andre enn menns. Da teller de ikke 
så mye. Ved tidligere valg har mange 
jenter stått på som listetopper. Endel 
steder har jentene opplevd å få skylda 
for at RV ikke kom inn i parlamente
ne, fordi første kandidaten ikke var 
kjent nok, da gjaldt det ikke at jentene 
var kjente i Kvinnefronten og Krise
senterbevegelsen! Hittil har valgar
beidet vært prega av topp-plans 
forhandlinger, knappe tidsfrister, og 
lite grunnplansarbeid. 

Kvinneprofil 
Jeg mener det er viktig med en sterk 
kvinneprofil på politikken vår, og lis
tene vi støtter, fordi kvinnespørsmålet 
er et strategisk viktig politisk spørsmål 
for oss kommunister. Dersom vi ikke 
greier å gi politikken vår et kvinnepoli
tisk innhold i denne valgkampen, så 

OPPRØR 

betyr det at vi ikke driver den politiske 
kampen framover i den retninga vi 
streker opp i prinsipp-programmet. 
Akkurat de samme konsekvensene får 
det dersom politikken vår, og listene vi 
støtter, ikke tar arbeiderklassen og ar
beiderklassens krav opp i seg. 

Dette handler også om taktikk, det 
er viktig å vise i praksis at vi er kvinne
nes og arbeiderklassens parti, ikke 
bare proklamere i programmer. Ideen 
om kvinneinitiativer er god. Vi har et
terhvert erfart at hvis vi skal vinne 

. oppslutning om det vi står for må vi 
være mange, og vi må ha oppslutning 
om politikken vår uttafor partiet eller 
fronten. 

Dobbeltarbeid 
Arbeidet med kvinneinitiativene er 
overlatt til jentene, men endel steder 
har ikke menna villet overlate kontrol
len med det som skjer til de samme 

jentene. Nok en gang blir vi dobbeltar
beiderne i politikken: Vi skal delta i og 
drive det særegne kvinnearbeidet - og 
vi skal sette kvinnepreg på alt det andre 
politiske arbeidet. Nå gir det seg ut
trykk i at jentene jobber i kvinneinitia
tivene, fagliginitiativene og i de 
«virkelige» listene. Hikle Nesøen kom 
med følgende hjertesukk: Dette er 
tyngre enn RV! 

Et av «kvinneproblemene» ved den
ne valgkampen er at så få jenter ser ut 
til å ville stille på listetoppene. Min på
stand er at det ikke er kvinnene som er 
problemet, men malen som er lagd, 
tidsfristene som skal holdes i et eneste 
renn. 

Er det firkanten, trekanten eller 
ovalen som er problemet? Eller er det 
sånn at alle gir verdifulle tilskudd til en 
mangfoldig helhet? 

ELIAABY 
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ROGA· 
LAND 

Stå sammen, kast deg fram
på, bølle. Tre nøkkelord i 
AKPs kursvirksomhet. Vi 
har i dette nummeret to re
portasjer om viktigheten 
ved disse kursene. 

Bli med 
0 s 0 pa<< ta 

sammen>> 
kursene · 

AvROGERJ. 

Undertegnede var en av i alt 13 
deltakere på AKP og Ny. Ver
dens «Stå sammen»-kurs ei helg 

først i mars. Dette kurset for arbeids
folk kunne forresten forsvart en mye 
større plass her i bladet. 

Skeptisk 
Jeg - kurs-, seminar- og sommerleir
tri i 1 ar - var skeptisk. Men kort 
fortalt: Skepsisen forsvant. Siste rest 
var dogg som dunsta vekk for ei venn
lig sol søndags morra. Og idet jeg 
kjørte hjem om ettermiddagen sam
men med de to karene fra Stål og Stil, 
var jeg ganske «full». Av inntrykk og 
tanker fra ei helg med hardt arbeid for 
hue. 

Det funka! 
Om grunnlaget for min forutfatta 
skepsis skal jeg si ingenting. Men om 
grunnen til at den forsvant skal jeg 
kort si: Jeg så det funka. Jeg så at van
lige arbeidsfolk - det være seg de tre 
jentene fra hotell Alexandria i Molde, 
eller Sylve og Sando fra Stål og Stil -
fikk stort utbytte, og de ga uttrykk for 
det: Makan til kurs! (Det var forøvrig 
bare arbeidere på kurset.) 

Og hva var det som funka? Hensik
ten med kurset kan kort sammenfattes 
i to punkter: 

1. Trene opp evnen til å se og motstå 
hersing. 

2. Trene evnen til å spleise et kollek
tiv. Hensikten blei oppfylt, fordi: 

a) Alle deltakerne individuelt, men 
først og fremst ved gruppearbeid, blei 
trekt aktivt med fra børjan til slutt. Vi 
måtte alle jobbe med oss sjøl, uttrykke 
oss. 

b) Lederne, som det var fire av, alle 
var arbeidsfolk som kunne bruke dag
lige personlige erfaringer i innlednin
gene og ledelse ellers. 

Om det konkrete innholdet i kurset 
blir det dessverre ikke plass til å si noe 
her. Men hvor effektivt og målretta det 
er, kan kanskje direktøren på Alex
andria si noe om. De tre Molde- jente
ne dro nemlig hjem med løsninga på 
sitt problem i sekken ... 

Fakta 
Følgende kurs gjenstår i år: 
1.-3. september, 20.- 22. oktober, 24.-
26. november. 
For flere opplysninger; skriv til: 
Kontoret for «Stå sammen»-kurs, 
Vogtsgt.55, 
0477OSLO4 
Telefon: 02- 712004. 

Du vil ikke angre! 

Lørdag l, april 1989 
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Bøllekurs-revolusjon 
Av ASTA HAALAND 
og RANDI MOBÆK 

D a jeg gikk på det første bølle
kurset som ble avholdt på 
Dokka, var det for meg en 
åpenbaring. En nærmest re

ligiøs opplevelse. Jeg svevde en halv 
meter o".er bakken i lange tider etter
på. 

Innholdet i denne opplevelsen, var 
følelsen av kvinnefellesskap, av ikke å 
være aleine, ikke være gal. Jeg hadde 
nok mer enn de fleste AKP-damer be
hov for denne opplevelsen, jeg hadde 
fått ekstremt nye bank. Det som hadde 
vært mitt største problem, var ikke sel
ve julingen, men det at jeg ikke skjønte 
hvorfor jeg fikk den. Dessuten ble jeg 
stadig skuffetav hvem jeg fikk den fra. 
Dette blir kanskje vel personlig, men 
jeg har ikke noen bedre innfallsvinkel 
til det jeg vil si. 

Arbeiderjente 
Bakgrunnen min var at jeg, som fritta
lende, antiautoritær 16 år gammel 
arbeiderjente ble med i denne bevegel
sen. Og jeg har aldri hatt noen som 
helst fordel av å være jente eller ar
beider i AKP. Tvert om. Derfor lurte 
jeg på om jeg var gal. 

Omslaget kom før bøllekurset våren 
1984. Det kom med Gaukatore- debat
ten i 1982. Men fremdeles var jeg 
veldig aleine, og da annonsen sto i 
Klassekampen, slo jeg øyeblikkelig til. 
En sak for seg, var det at jeg nesten ik
ke kom med. Jeg var ikke prioritert
som arbeiderjente fra provinsen. Men, 
med kom jeg, en revolusjon var det, og 
livet mitt har siden aldri vært det sam
me! 

Innholdet på kurset husker jeg lite 
av. Liv Finstad har siden sagt at kurs
opplegget er blitt veldig forbedret , og 
det stemmer sikkert, men jeg husker 
ikke en ting fra innledningene eller 
oppgavene. Jeg husker frokostene, der 
Eva-Lill og jeg konkurrerte i å.fortelle 
om hvordan det hadde vært å være ung 
og progressiv jente på 70-tallet. Jeg 
husker at vi lekte «Morder i mørket», 
«flasketuten peker på» og andre leker. 
Jeg husker folk som gråt, inkludert 
meg selv, og folk som var ubetenksom
me og folk som var rasende. Men det 
jeg husker best, og aldri kommer til å 
glemme, var stemningen. Følelsen av 
fellesskap med folk du kanskje ikke 
likte en gang, men som du likte alike
vel. Det var en revolusjon. Liv Finstad 
og Anne Thidemann kommer alltid til 
å ha en spesiell plass i hjertet mitt, for
di de ga meg dette. 

Pionerer 
Fem år etterpå, etter å ha leda mange 
kurs sjøl, ser jeg bedre hvorfor det var 
en revolusjon. Når vi leder kurs, pleier 
vi alltid å si, at det er deltakerne som 
preger kursa, at ingen er like fordi alle 
mennesker er forskjellige. Vårt første 
kurs hadde et veldig spesielt klientell. 
Det besto av mange av de kvinnelige 
pionerene i AKP på grasrotnivå. Så og 
si alle deltakerene var, eller hadde 
vært, politisk aktive. Vi kunne mye om 
verden, undertrykkinga, makta, men 
lite feministisk teori og praksis. Fe
minismen var blitt definert som bor
gerlig en eller annen gang på syttitallet, 
og dermed en utdefinert ideologisk ret
ning, uten at vi kjente skikkelig til den. 

Så for oss som var deltakere på dette 
kurset, revolusjonære kvinner, var 
dette nytt. Vi hadde tenkt at det var et 
valg mellom å være feminist og kom
munist. Ikke muligheten av å være 
kombinasjonen. Etter dette kurset har 
jeg studert en del feministisk teori, og 
lært mye av det. Blant annet å se ver
den med kvinnebriller. Og med det 
blitt mer radikal. Og av det blitt mer 
kommunist. 

Forandre verden 
Grunnen til at jeg beskriver dette så
pass utførlig og personlig, er at jeg 
ikke vil mistenkes eller anklages for å 

- Jeg svevde en halv meter over bakken 
i lange tider etterpå, skriver Asta Håland om 

det første bøllekurset hun var med på. Si
den har hun ledet atskillige «Kast deg 

frampå»-kurs. 

I denne artikkelen forteller Asta Haaland hvorfor det er så viktig med bøllekurs, 
og hvordan de kan brukes til årekruttere og styrke partiet. FOTO: KLASSEKAMPEN 

ikke skjønne tankegangen bak bølle
kursa slik de nå drives, jeg har sjøl 
opplevd det, og satt stor pris på det. 
Likevel er jeg uenig i at det er dette, alt
så kvinnefellesskapet, som er hoved
formå- let med den prosessen vi vil ha. 
For vi som var på det første kurset, var 
annededes enn de vi får med på bølle
kurs nå. Vi hadde den andre kunnska
pen inne. Vi visste at Norge var et 
klassesamfunn, at vi ville forandre 
verden. Vårt problem var at det var så 
vanskelig å få det til, med alle de usyn
lige byrdene på ryggen. 

De fleste deltakerne på bøllekurs 
har ikke denne kunnskapen, og det må 
være hovedmålet vårt. A få kvinner til 
å skjønne at de betyr noe i kraft av hva 
de tenker, mener og gjør. Spesielt gjør. 
Kvinnefellesskapsfølelsen blir uansett 
et produkt. Vi vil at det skal være et 
biprodukt. Den progressive bevegel
sen minker, og hvis vi ikke snurutvik
linga, blir det før eller siden slik at vi~ 
mister evnen til å bære partisentral 
og/eller KK. 

Det er klart vi må jobbe bredt, dra 
den store diffuse opinionen til venstre, 
gjennom fagforeninger, valgtaktikk 
osv. Men det viktigste nå etter min me- , 
ning, er å bygge partiet, få inn hundre
vis/tusenvis med unge entusiastiske 
medlemmer. Det er klart mulig, at det 
store omslaget er kommet, folk blir ra
dikalisert. -Men vi er nødt til å få tak i 
dem, slik at de ikke forsvinner til andre 
edle formål og konkurrerende ideolo
gier. Bøllekurs er en ekstremt nyttig 
metode. 

OPPRØR 

Rogaland 
Rogaland er fylket mot strømmen i alle 
statistikker, vi øker medlemsmassen, 
KK-abonnentstammen, kvinneande
len og arbeiderandelen. Takket være 
bøllekurs og sterke grunnorganisasjo-
ner. 

Fra vi begynte satsingen på bølle
kurs våren 1987, har vi avholdt sju 
kurs i Rogaland. Ett av disse har vært 
solgt til NUFO, de andre har vært ar
rangert som AKP-kurs. Så en kan si vi 
har arrangert seks kurs etter den mo
dellen jeg skal beskrive. Vi har i til
knyttning til disse kursa verva 18. 
Pluss at vi har en full studiesirkel i 
Stavanger på gang, der det også vil bli 
verving. Vi har vervet mange med
lemmer til Kvinnefronten, også akti
vister, og haugevis med KK-abonnen
ter. Vi har utdannet nye ledere, av de 
vi hadde og rekrutterte på våre første 
kurs for snaue to år siden. De leder 
kurs etter samme metode som oss, og 
får gode resultater. 

Hva synes vi er viktig i vår lest? For 
det første at kurset blir arrangert som 
et AKP-kurs, og som: en kollektiv opp
gave for laget. Vi averterer aldri, men 
plukker opp, mobiliserer, lar gå ut bud 
i omland eller spesielt interessante mil
jøer. Her er det viktig å merke seg at 
det kreves særegent arbeid for å få ar
beiderjenter på kurs. Spontant vil en få 
småborgerskapets kvinner. Vår vik
tigste reklame er fornøyde kursdelta
kere. De første kursa var det en tung 

oppgave å fylle opp på denne måten, 
men etterhvert har ringvirkningene 
blitt større, slik at det er gått mye mer 
automatikk i å fylle opp. 

AKP-kurs 
Når vi så har fått deltaker~e på kurset, 
så vet de at de har meldt seg på et kurs 
arrangert av av AKP og leda av AKP. 
Dette er den første og viktigste forut
setningen for å kunne ha bøllekurs 
etter vår metode. Mangler denne for
utsetningen,er det ikke mulig. Vi har 
prøvd! For det vi deretter gjør, er å hei
se partifanen. Vi presenterer dette 
kurset som et resultat kvinneunder
trykking/ kvinneopprør i AKP. Vi har 
laget en politisk hovedinnledning, med 
perspektiver utover Norge, der vi prø
ver å vise kvinners stilling som klasse 
og kjønn. Vi forsøker å få fram at det 
som er spesielt med oss, kurslederne, 
ikke er at vi er flinke, modige, har for
stått mye, men det · at vi har videre 
perspektiver på livene våre enn den 
daglige overlevelsen. Vi har via livene 
våre til noe større enn oss sjøl. Vi skal 
forandre verden. Vi bruker lite person
lig psykologiserende oppgaver som 
«hvordan takle sexpress på jobben», 
men lager politiske oppgaver. Eksem
pler: «Hva har kampen for krisesent
rene betydd i Norge?», «Argumenter 
for den nye barneloven», «Hvordan 
skal vi møte FMI». 

Vi verver 
Vi nedsetter støttegrupper øyeblikke
lig, og lar det være kursdeltakernes 
oppgave å bakke opp hverandre. Selv 
plukker vi ut de som er mest interes
sante politisk, og verver aktivt til både 
KF, KK, sirkler og partiet gjennom he
le kurset. Vi gir mange kollektive 
kulturoppgaver på tema. Eksempler: 
«Lag et kulturinnslag 8. mars som om
handler kvinnelønna». Vi starter friskt 
på fredagen med å gjøre oss ferdig med 
presentasjoner, målsettinger. Hoved
innledning og diskusjon etter denne. 
Er ferdig mellom mellom midnatt og 
klokka et. Lager oppgaver om natta, 
slik at det ikke blir mye dødtid. Spesi
elt viktig på kurs med mange folk. Er 
helt ferdig med video og visning/ 
kommentarer til middag kl. 13. Da har 
vi en times middagspause. Holder inn
ledning om tale/presentasjon og viser 
fram kulturen, deretter får deltakerne 
talerstoloppgave. Gjør dette ferdig og 
holder innledning om nervøsitet før 
avslutningen om kvelden. Etter 
kveldsmat holder vi leker, har sosialt 
samvær fra kl. 21. Søndag har vi grup
pearbeid, ti positive sider ved seg selv 
pluss kulturoppgave. Deretter innled
ning om sjøltillit. Etter middagen er 
det tid for evaluering av kurset og per
sonlige målsettinger. Denne siste 
bolken pleier vi åta opp på video, slik 
at folk sjøl for se forbedringene de har 
gjort siden lørdag formiddag. 

Til slutt holder vi en appell er vi tar 
opp kvinnebevegelsens betydning i hi
storisk og framtidsretta perspektiv. Vi 
pleier å stå i gangen og spørre om 
abonnement på Klassekampen når del
takerne skal reise. Vi har ikke en eneste 
gang fått kritikk fordi det har vært for 
mye politikk, men vi har blitt kritisert 
fordi det har vært for lite. 

Kvalitet-
ikke kvantitet 
Vi har desverre ikke hatt kapasitet til å 
følge folk nok opp. Hadde vi det; kun
ne vi verva mer. Vi har altså satsa på 
kvalitet og ikke kvantitet. Det hadde 
vært fullt mulig å ta den enkle veien, 

. solgt kurs, ankommet, avholdt og ikke 
fått mer ut av det enn kvinnefelles
skap, penger og at deltakerne synes vi 
er kjekke og greie. Det synes vi hadde 
vært å kaste kreftene og mulighetene 
vekk. 

Vi må altså prioritere at våre fremste 
kvinnelige kader avholder kurs · etter 
denne metoden'. Det vil raskt gi resul
tater. Våre nye ledere får i hvert fall 
det. 
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- _Vi er en sammensatt 
redaksjon med mange 
forskjellige interesser, 
og fungerer nok kanskje 
som et band som spiller 
forskjellige typer mu
sikk - på mange stren
ger. 

l( 
atrine Malmo og Leif 
Steinholt utgjør 40 pro
sent av Rød Ungdom
avisa REBELLs 
redaksjon. Malmo og 
Steinholt legger vekt på 
at dette er et allsidig ma

gasin, og at det ikke er snevert politisk 
sjøl om det har en ideologisk plattform 
å stå på. Takhøyde er et stikkord. 

- Vi skal ikke være noe menighets
blad for de allerede frelste, men sette i 
gang tanker og skape diskusjoner 
blant ungdom, sier Steinholt - avis
mann på heltid. Ved siden av å være 
(avtroppende) redaktør i REBELL -
Leif har nådd «pensjonsalderen}) 
~ tTedve - eT Leit: ti\ daglig å 

mne som vaktsjef i Klassekampen. 
- Ja, REBELL skal ikke være no

en utvidet løpeseddel for Rød Ung
dom, supplerer Katrine. Vi skriver om 
alt mulig som ungdom driver med, 
kanskje ikke minst uten/ or RU, og det 
er bra om det vi skriver kan føre til dis
kusjoner i Rød Ungdom. Ikke mot
satt: At vi bare skriver hva Rød 
Ungdom som organisasjon driver 
med. 

Katrine treffer du også i avismiljø. 
Hvis du er innom Klassekampen er 
hun faktisk den aller første du får øye 
på. Hun holder styr på telefoner og et 
virvar av beskjeder i redaksjonen. 

Nyttnavn 
- Dere har nettopp skiftet navn fra 
Rute BO? 

- Ja vi syntes vi trengte et nytt navn 
nå som 1980-åra går mot slutten, sier 
Katrine. Sjøl om navnet Rute 80 ikke 
opprinnelig hadde noen tilknytning til 
80-åra - men derimot «Route 80)) i 
USA - ble det oppfattet slik, og vi 
mente det var på tide å skifte navn. 

- Vi trengte et navn som sier mer 
om hva avisa inneholder, vise hvor vi 
hører hjemme i terrenget. Og det er jo 
nettopp ungdomsopprør og -bevegel
ser vi vil skrive om. 

- Vi skriver om alt som skjer blant 
ungdom, kanskje aller helst om det 
som foregår utenfor RUs fire vegger, 
sier Katrine Malmo i REBELL-redaksjo
nen. FOTO: OLA SÆTHER 

- Står redaksjonen fritt i hva RE
BELL skal inneholde? 

- Ja, vi står fritt. Ingen ting må 
godkjennes fra sentralt hold, men vi er 
jo Rød Ungdoms ansikt utad og RU 
betaler eventuelle underskudd. 

- Underskudd? Hvordan går det 
egentlig økonomisk? 

Økonomi 
- Vi går med underskudd nå, opply
ser Katrine, men vi har satt i gang en 
stor vervekampanje, og det er ikke 
utopi å tro at vi skal bli sjølberga. Men 
sjøl om vi skulle bli økonomisk sjøl
stendige betyr jo ikke det at vi skal 
frigjøre oss fra Rød Ungdom, under
streker hun. 

Pr. i dag har REBELL, som kom
mer ut fire ganger årlig, ca. 900 

- Vi skal ikke være et menighetsblad 
for de allerede frelste, mener Leif 
Steinholt-redaktør av REBELL. 

FOTO: OLA SÆTHER 

RØD UNGDOM 

·I 

abonnenter, og det går omlag 600 av .-------
hvert nummer i løssalg. For å komme i 
mål må både abonnentmassen og løs
salget øke med rundt 400. 

- Kanskje en del av dem som får 
OPPRØR er aktuelle nye abonnenter? 

- Det tror jeg nok, sjøl om OPP
RØR har en noe annen målgruppe enn 
vi. Det mangler nok en del i AKP på å 
anerkjenne Rød Ungdom som en vik
tig politisk kraft. Men det er klart RU 
spiller en viktig rolle i for eksempel 
skolediskusjoner, den kommende 
valgkampen osv., mener Leif. 

Han tror nok det er manglende 
interesse for RU som gjør en endel 
RUere føler at avgjørelser tas over ho
det på dem. 

- Gjelder dette også valgarbeidet? 
Jeg så på Klassekampens debattsider 
her for noen dager siden at ikke alle 
R Uere er like fornøyd med AKP i det 
arbeidet? 

- Det stemmer nok, sier Katrine. 
Men det er ikke REBELLs sak åta stil
ling i den eller den saken. Vi prøver 
derimot å få fram alle syn og alt det 
som skjer hos ungdom. Vi prøver å 
knytte teori til aktuelle saker. Og når 
det gjelder politikere og valg kan det 
for eksempel være å bryte ned myten 
om «at politikerne ordner alt for oss», 
en myte mange unge har. l lUWELL 
kan de se at andre ungdommer gjør 
noe, stiller krav, aksjonerer - vi skri
ver jo nettopp om det. 

Neste nummer 
- Nytt nummer på trappene? 

- Neste magasin kommer rett før 
1. mai og er et «revolusjonsnummer», 
forteller Leif Steinholt. Det er revolu
sjonsjubileer i år, 200 år siden den 
franske, 40 år siden den kinesiske. I 
dette nummeret vil vi se historisk på 
disse revolusjonene, og i den forbin
delse har vi arrangert en debatt mellom 
AUFs leder Turid Birkeland og Turid 
Brendberg fra RU om revolusjonen er 
et forelda begrep i 1989. Har det bare 
historisk interesse, eller har det rele
vans i dagens virkelighet? 

Bli abonnent! 
Under på denne sida er den en annonse 
for REBELL, og den burde da hver 
eneste OPPRØR-leser fylle ut? Sjøl
sagt som støtteabonnent. Det mener i 
alle fall Katrine og Leif, og de får støt
te av undertegnede som mener 
REBELL både er spennende utseende
og innholdsmessig. 

TRULS LARSEN 
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Claus Jervell 
mener priorite
ringa av arbei
det på de 
videregående 
skolene er vik
tig. FOTO: TORILL 
STORVESTRE 
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RØD UNGDOM 

Prioriterer videregående skoler 
- Vi prioriterer arbeidet på 
de videregående skolene 
høyest, sier Claus Jervell, 
sentralstyremedlem i Rød 
Ungdom. 

J
ervell mener at sjøl om Rød Ung
dom har medlemmer fra 13 til 30 
år, er det skolene som er den den 
desidert viktigste arenaen for RUs 
arbeid, ikke arbeidsløse eller unge 

arbeidere. 
- Skoleprioriteringa i Rød Ung

dom kan på mange måter sammenlig
nes med AKPs arbeiderinnretting og 

Lørdag 1. april 1989 

vekt på arbeid i fagbevegelsen, mener 
Jervell. 

Årsakene til skoleprioritering er fle
re: * For at Rød Ungdom skal få inn
flytelse blant ungdom må vi jobbeover 
lang tid i et bestemt miljø, blant en be
stemt gruppe ungdom. Skoleelever er i 
dag den mest konsentrerte delen av 
ungdommen i Norge. * Skoleungdommen er den viktigste 
ungdomsgruppa å vinne innflytelse i, 
fordi alle de viktigste ungdomsbeve
gelsene må ha innflytelse på skolene 
for å bli ei stor kraft. Det har vist seg 
historisk, og gjelder også i dag. * Interessekampene på skolene -
kampen for kunnskap - og for en 

skikkelig offentlig skole for alle er av 
de viktigste kampene for arbeiderklas
sen som helhet. Nedskjæringer og 
privatisering av skolene rammer ar
beiderungdom og de som jobber i 
offentlig sektor hardest. 

- Skoleprioteringa betyr naturlig
vis at interessekampen på skolene, 
arbeidet i elevråd og elevorganisasjo
nene hele tida er av det viktigste ar
beidet Rød Ungdom gjør, sier Jervell. 

Anti-rasisme 
Samtidig har RU de to siste åra arbei
det spesielt mot rasisme. 

- Kampen mot statlig rasisme har 
vi ført gjennom ungdomsaksjonen 
«Aksjon Stans Utlendingsloven» 

OPPRØR 

(ASU). ASU bidro til at utlendingslo
ven ikke ble vedtatt i stillhet i fjor, og 
at mange ser på den som en rasistisk 
lov i dag, mener Jervell. 

Ungdom er opptatt av helhetlige ideo
logiske og politiske alternativer, og 
ideologidebattene går som regel friskt 
i ungdomsorganisasjonene. 

- I Rød Ungdom må vi stadig sko
lere oss i marxisme, og reise diskusjo
ner om sosialisme og kommunisme på 
skolene. Vi er i stadige kamper med 
andre politiske retninger, og blir pres
sa i forhold til grunnlaget vårt. Derfor 
er spørsmålet om et troverdig og for
nuftig sosialisme-alternativ ~tadig 
viktig for oss i Rød Ungdom. 

Landsmøte 
Rød Ungdom avholder landsmøte 
seinere denne våren, og som vanlig 
går diskusjonene høyt i RU. Det vi
ses blant annet på debattplass 
Klassekampen, hvor AKP får sitt 
pass påskrevet når det gjelder å ta 
med seg ungdom og ungdoms krav, 
i valgarbeidet. Men som man sier i 
Rød Ungdom: «Det er sjelden taus 
enighet som preger en levende orga
nisasjon». 

De viktigste sakene på landsmø
tet blir å diskutere RUs prioriterin
ger framover, å vedta en anti-rasis
tisk plattform for Rød Ungdom, og 
å legge opp RUs valgkamparbeid til 
høsten. 

7 
www.pdf-arkivet.no (2020)



-
VALGKAMPEN 

KVINNEPERSPEI{TIV 
Kvinnekampen er i ferd med å erobre 
et nytt område i politikken: Det parla
mentariske. travetog ønsket om 
kvinneperspektiv og kvinneprofil får 
større oppslutning også blant menn. 
Dette gir seg konkrete utslag: Kravene 
og sakene som reises, kvinner velges 

KVINNEVALG 
til førstekandidater, 
arbeidsmetodene 
osv. Å gjøre disse val
gene vil kunne gi en 
kvalitativ annerledes 
valgkamp og et stort 
antall aktivister. 

Kvinne
politiske 
saker 
* Forsvar av og utbygging av offent

lig helse- og sosialomsorg, bygging av 
barnehager og fritidshjem. * Heving av kvinnelønna * 6-timersdag med full lønnskom
pensasjon. * Forsvar av abortloven. * Mot porno, vold og prostitisjon. 
Staten tar ansvar for krisesentre og 
støttesentre mot incest. * Sjølstending juridisk status for 
innvandrerkvinner. * Arbeidsløse kvinner må registrere 
seg. Utbygging av offentlig sektor gir 
mange arbeidsplasser for kvinner. 

Hvorfor 
hersker 
menn? 
Menn bestemmer fortsatt'- hvor len
ge? 

Kvinneinitiativene har samla mange 
kvinner fra et bredt spekter av miljøer. 
De har satt viktige spørsmål på dagsor
den, i tillegg til kvinnepolitiske saker, 
arbeidsmetoder og kravet om kollek
tiv. I Troms har kvinneinitiativet lagt 
alle premissene for valgkampen. Dette 
er en historisk begivenhet. 

I de fleste fylkene er det likevt';l menn 
som styrer valgarbeidet. Hvordan? De 
snakker med hverandre. De forhand
ler i lukkede rom. Nominasjons- og 
programdiskusjoner har kjønnsnøy
trale formuleringer, altså forsvinner 
kvinner, kvinnekrav og kvinneper
spektiver. Menn kommer i avisene, 
radio osv. 

Kvinner i og utenfor ledelsen i fyl
keslistene sier det samme: 

- Vi er med, vi står på i arbeidet, 
kommer med forslag. Men vi blir over
sett, kravene vi reiser må vi slåss for å 
få med. Opplevelsen av «å få være 
med» er blitt felles for mange. Kvinne
initiativene i Troms og Østfold har 
kjørt åpne diskusjoner, utenfor de 
lukkede romma. Det gir muligheter 
for mange til å delta, gjør dem synlige 
for omverdenen og hindrer prestisje
kamper mellom personer og miljøer. 

Overalt i landet er det helt sikkert 
mye å lære av denne metoden. Det gir 
store muligheter for at bredden blir 
større og aktivistene flere. Og kvinne
ne vil lettere få sin rettmessige plass i 
arbeidet. «Kvinneoffensiv for miljø og 
solidaritet» i Østfold er en aksjon for 
nettopp ikke å sitte på sida, men presse 
seg inn der det skjer. 
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KVINNEBEVISSTHET 

Kvinnene kjemper for sine krav, som i dette 8. mars-toget. Og nå er kvinnekampen 
i ferd medå erobre et nyttområde i politikken: Det parlamentariske. 

.FOTO: KLASSEKAMPEN 

Mange vil gjøre noe 
I arbeidet for å samle underskrifter for 
at «Fylkeslisteile for miljø og solidari
tet» skal få stille til valg, har jeg møtt 
på dette: 

«Så flott at det skjer noe nytt, jeg vil 
jobbe med dette». 

Stor entusiasme, iver og innsatsvil
je. Men da må vi komme ut av for
handlingsrommene og v~re med på å 

organisere lokalgrupper. 
Etter ei påske med sol, avslapping 

og lagring av krefter, er tida moden for 
å samle folk lokalt. Studier, åpne mø
ter, aksjoner, stands, gateteater, 
løpesedler program ... 

Mulighetene er mange, og bare vi 
spør ser det ut til å være mange aktivis
ter også. 

OPPRØR 

Av TARAN SÆTHER 

V
åren og sommeren 1988 førte 
kvinnene på Helgeland en 
kamp på liv og død for føde
stuene sine. For å spare 

300 000 kroner skulle fire fødestuer 
stenges. De ansatte på fødestuene, 
kvinner i alle aldre, reiste en storm av 
protester. De hadde møter med ledel
sen på sjukehusene og med fylkesledel
sen, forklarte om farene ved lange 
reiseveier nært inntil en fødsel - både 
for mor og barn, om de psykiske på
kjenningene, belastninga på den øvri
ge familien. Og på hva det ville koste 
kommunen å betale reise og eventuelt 
hotllopphold for kvinner som ventet 
pååføde. 

Men avdelingene ble stengt. 
Aksjonen reiste saken for likestil

lingsrådet. Og fikk full støtte for at 
dette var brudd på likestillingsloven. 

Kort tid etter at kvinnene på Helge
land fikk svaret fra likestillingsrådet, 
gjorde fylkeskommunen vedtak om at 
fødestuene ikke skulle stenges for · 
framtida. 

En kombinasjon av kvinners orga
niserte kamp og bruk av lovverket ga 
dem seier. Det forteller oss også at ,like
stillingsloven kan være sterkere enn 
andre lover og regler. 

En kvinne fra «La Oslo leve>>-aksjo
nen forteller hvordan det er å ha et 
utviklingshemmet barn som går i inte
grert barnehage. Fra 1989 må det 
betales full barnehagepris for plassen. 
De som har barna i spesialbarnehager 

gjør ikke det. Men det finnes ikke plass 
for alle. Psykisk utviklingshemmede 
barn trenger spesiell omsorg og trening 
hele tida, hele døgnet. 

Foreldre som ikke har til å ha barna 
sine i barnehage etter 1. januar 1989 
velger ofte at den ene av foreldrene er 
hjemme. 

Og oftest blir det mora fordi hun tje
ner minst. Det forvandler henne til en 
privat, gratis heldøgnsinstitusjon. 
Med alt det betyr av omsorg, arbeid, 
psykisk belastning osv. Det betyr også 
at hun går- ut av arbeidslivet, atper 
lønn, blir isolert hjemme osv. osv. 

På et møte i Oslo om budsjettet ut
talte Michael Tetzsc;hner: «Det skal 
ikke være full bingo å få slike barn». 

Vi kunne fortalt mange sånne histo
rier. Og nevne i fleng angrepene på og 
undergravingen av offentlig sektor. 
Stikkord: Rammebevilgninger, fri
kommuner, angrep på fagorganisering 
og på profesjonene kvinner har i helse 
og sosialvesenet. 

Vi vet at når det offentlige ikke tar 
omsorg for barn, sjuke og eldre, så må 
kvinnene gjøre det. Kampen for å be
vare og bygge ut. offentlig velferd er 
kampen om fordeling og bruk av pen
ger, kunnskap og arbeidskraft. 

Dette er grunnen til at valgprogram
mene må ha et kvinneperspektiv på 
punktene om offentlig velferd. Kvin
nenes kamper, krav og kampmetoder 
må brukes også i valgkampen. 

Hva skjer nå? 
* Nominasjonsarbeidet er i gang i al

le fylker. Det er nødvendig å intensive
re arbeidet med å få kvinner til å si ja 
til å stille høyt på listene. * Kvinneoffensiv for miljø og soli
daritet i Østfold er en kampanje for å 
få mer makt og innflytelse i valgar
beidet. Det er et samarbeid av kvinner 
fra kvinneinitiativet og samordnings-

gruppa i Østfold. Aksjonsideen gir 
Østfoldkvinnene gjerne videre til and
re fylker. * Mange kvinner fra kvinneinitiati
vene og fylkeslistene ønsker å møtes 
for å diskutere erfaringer og planlegge 
valgkamp. Det er mulig at dette skjer i 
juni. 

Nominasjoner 
En og en, eller i flokk? 

Kvinner gjør ting sammen. Lager 
kollektiver. Da blir det lettere å slåss 
for det samme, utnytte forskjellene, 
det blir tryggere og mindre belastning 
på den enkelte. 

I nominasjonsprosessen er det viktig 
å legge vekt på: * Det skal være minst 50 prosent på 
listene. * Det bør være 2-3 kvinner etter 

hverandre, det gjør det letter å støtte 
hverandre, jobbe kollektivt. 
* Sikre at kvinnene får støttegruppe, 

faglig, politisk og praktisk. (Se «Jobbe 
på kvinners premisser» i OPPRØR 
nr. 2.) * Legge vekt på at de skal gjøre det 
de kan i valgkampen. * Diskuter konkret hvordan valg
kampen kommer til å bli, planlegg 
særskilte aksjoner osv. 

[vinner gjør ting sammen, lager kollektiver. Da blir det tryggere og mindre belast
ung på hver enkelt. FOTO: BERNT EIDE 
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AKTUELT 

Løvestikk på Rosenberg 
Av ERIK NESS 

R
osenberg-arbeiderne Svein 
Bendiksen og Kåre Totland 
mener diskusjonene om ar
beideropprør og de to spisse

ne har styrket laget deres. Svein er 
stillasbygger, Kåre er mekaniker. 

- På jobben forventer folk at vi 
skal ta initiativ, sette ting i gang. At vi 
stiller oss i spissen for skikkelige leve
vilkår. Å reise sånne spørsmål er klas
sekamp. Det som er en selvfølge at 
ingeniørene får når de er ute og reiser, 
er ikke like selvfølgelig for arbeiderne. 
En periode var mange av oss på jobb 
utenfor bedriften. Skikkelige fritids
tilbud, TV-stuer, kaffeautomater var 
krav medlemmene tok opp og som det 
ble satset mye på at ble innfridd. På 
St.Hansaften ordna klubben henting 
av koner og kjærester sånn at det ble 
skikkelig fest med dans. Det er ikke 
bare de store konfrontasjonene som 
Fri og Uavhengig Fagbevegelse, .Ren
teaksjonen og streiker som er klasse
kamp, mener de to Rosenberg-arbei
derne. 

Arbeiderkvinnene 
.- Også kvinnekampen må ha arbei
derprofil. Kvinnelønna er et typisk 
klassespørsmål. Ikke bare et generelt 
krav til de sentrale forhandlingene, si
er Svein Bendiksen. 

- Da vaskedamene og kantineper
sonalet organiserte seg i klubben, kom 
de over på vår lønnsskala. Det var et 
kraftig lønnsopprykk. Det styrker en
heten mellom menn og kvinner i ar
beiderklassen på jobben. De to 
spissene er som et løvespyd, sier de to. 

«Hvis løven ikke dør av den første 
spissen - sitter den igjen i løven, da 
stikker man med den andre enden på 

- Diskusjonen om arbeideropprør og 
de to spissene har økt samholdet i laget vårt. 

Den har styrket klasseforståelsen for alt vi 
foretar oss. 

- De to spissene er som et løvespyd, sier Rosenberg-arbeiderne Svein Bendik
sen og Kåre Totland. Ettstikkerikkenoktilådrepeløven. FOTO: ERIK NESS 

spydet». Et bilde på teorien om de to 
spissene: Den mannlige og den kvinne
lige arbeiderklassen. Løven er kapital
ismen. Man greier ikke å drepe en løve 
med ett stikk. 

- Er det ikke lett å bli forbanna av 
rasister og pornogriser? De finns vel 
også på Rosenberg - lett å moralise-
re? 

1 
- Det er ikke alltid lett å holde seg. 

Av og til blåser vi til, innrømmer 
Svein. 

- En gang samla jeg alle porno bla-

<lene på verkstedet og heiv dem i en 
container. Så kunne eierne gå og hen
te. Men de ble liggende sammen med 
resten av søpla, sier Kåre. 

- Vi diskuterer alltid mye. Men 
dette var et ekstremt tilfelle. Det var 
bare noen få som ikke ga seg etter lan-
ge diskusjoner. · 

- Da jeg var hovedverneombud i 
Nordsjøen, kom flere av gutta til meg 
og meldte tjuveri på lugarene, forteller 
Svein. - Pornobladene deres var stjå
let. De hadde mistanke om at caterin-

gjentene hadde kasta dem. 
- Skal ikke jentene ha et ordentlig 

arbeidsmiljø der de jobber, spurte jeg. 
Vil ikke dere ha det? 

- Jeg ba dem låse bladene ned i 
skuffen. Såqn forsvant bladene fra 
«offentligheten»; Diskusjonen fort
satte derimot for å få bladene helt 
vekk. Men da hadde ikke diskusjonen 
låst seg. Man må ta et skritt av gangen. 

Det er et resultat av diskusjonene i 
Nordsjøen at rørlegger-gruppa foreslo 
for årsmøtet at det er uforenlig med å 
arbeide på Rosenberg å spre rasisme og 
porno. Det viser at det nytter å være 
tålmodig og diskutere. Forslaget ble 
vedtatt. 

Gjengen 
Budo og Wolframm fra tyske MLPD hår 
nylig vært på besøk. 

FOTO: OLE SMAADAHL 

Tyske 
kamerater 

1 
Svein og Kåre forteller at det er et godt 
kameratskap i laget. Det er lett åta opp 
spørsmål og problemer. Vi er daglig 
oppe i klassekampspørsmål som må 
løses. Stilen er å stikke bortom verkste
det, oppom klubbkontoret, slå av en 
prat. Utenfor jobben - på fritida og i 
feriene - drar de på hytteturer og fis
keturer. De passer på af flere av fami- -
liene drar på feriehjemmet samtidig. 

- Det blir lettere åta opp spørsmål, 
problemer og uenigheter på lagsmøte
ne. Vi har sterke og flinke folk i laget 
som det ikke alltid er lett åta ordet et
ter. Tryggheten på hverandre gjør at 
det er lettere å delta i diskusjonene. 

- Er det ikke vanskelig å· komme 
utenfra og inn i en sånn fasttømra 
gjeng? 

- Jeg synes det vanskeligste var å 
få blitt med i laget, sier Svein. - De 
hadde ikke øynene åpne. 

- Når vi nå jobber med å få flere 
nye med i laget kan vi trygt lokke med 
både et kameratslig og politisk sam
hold, slår Kåre fast. 

,, 
Av OLE SMAADAHL 

Vi har hatt besøk av det vest
tyske MLPD. AKP har derfor 
benyttet anledningen til å stille 

de to sentralkomite-medlemmene Bu
do og W olframm noen spørsmål. 

- MLPD er lite kjent blant norske 
kamerater, kan dere gi noen stiklf.ord 
om partiet? . 

Korp·orativisme og konsensus 

- MLPD historiske bakgrunn var 
en samling av to mindre organisasjo
ner i 1972 i KABD. Denne organisasjo
nen gjennomførte et partibyggende 
arbeid i 10 år, for å skape de organisa
torisk, politisk og ideologiske forut
setningene for en partistiftelse. Det 
betydde å utarbeide en ideologisk
politisk linje bevisst for at arbeidere 
sjøl skal kunne lede organisasjonen. 
Dette har skilt oss fra andre ml-organi
sasjoner. Etter stiftelsen i 1982 har 
MLPD vokst jevnt. Ikke som 
KPD(m-1), KBW og andre som hadde 
en rask vekst i medlemstall for så åen
de opp med full oppløsning. Sosialdemokratene i Norden stu

derer Margareth Thatchers erfa
ringer i England for å kunne lære 

å takle den motstanden som er kom
met fram der. Og sosialdemokratene 
har det fortrinnet framfor sine engels
ke læremestre at de har svinebundet 
fagbevegelsen. 

Det Norske 
, Arbeiderparti 
På forrige landsmøte tok ~P et opp
gjør med «hellige kyr» og partiet kvit
tet seg med sosialistiske fraser for å 
spille på lag med markedskreftene. 
Markedsliberaliseringa har gjennom
syra Arbeiderpartiets politikk på alle 
områder med unntak av lønnspolitik
ken. 

På årets landsmøte fortsatte de den
ne høyredreiinga. AP tok et oppgjør 

• med arbeiderprofilen. Det er en bevisst 
satsing på å bli et overnasjonalt parti 
uten særinteresser, et parti for alle, et 
konsensus-parti, et parti som tar mål 

· av seg til å vre en del av staten. 
Ledelsens problem med å akseptere 

Berntsen, var nettopp at Berntsen er et 
symbol som minner om partiets histor
iske bånd til arbeiderklassen. Og det 
passer ikke Brundtlands-veldets profil 
som en del av staten. 

Toppmøtet 
I februar avholdt regjeringa et topp
møte på statsministerens kontor med 
partiene på Stortinget. For Gro var det 
en glimrende anledning til å koble ar
beidsløsheta med tariffoppgjøret. Her 
skaffa hun seg politisk ryggdekning 
for seinere utspill og for å dimensjone
re problemene til en overnasjonal 
oppgave. Toppmøtet var taktisk. 

Et tariffoppgjør skal ikke lenger 
være et forhold mellom partene i ar
beidslivet, men være avhengig av hva 
nasjonen har råd ti). Utenriksregnska
pet blir brukt til å vise at sjøl om 
eksportnæringene nå tjener penger, at 
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noen bedrifter har spart store summer 
på lønnslov og har råd til utbytteut
betalinger, så har ikke nasjonen råd til 
mer enn ei ramme på trekronerpr.per
son. Det var den borgelige staten sine 
økonomiske betingelser som blei lagt 
til grunn, arbeidernes betingelser er 
usynliggjort. 

Budsjetter 
Det har aldri før vært snakk om at et 
kommunebudsjett skulle bestemme 
forhandlingene mellom partene i ar
beidslivet. Det har altid vært slik at 
politikerne må gjøre om sine kommu
nale eller fylkeskommunale budsjetter 
om det har vrt underbudsjettert. Bud
sjettene skal ikke kunne brukes i 
forhandlingene mellom partene i ar
beidslivet. Bruddet i lønnsforhand
lingene for de kommuneansatte er 
fordi KS (Kommunenes Sentralfor
bund) hevder at kommunene ikke har 
råd. Dette resonnementet kan fort ut
vides til at statsbudsjettet gjøres opp 
med. ei ramme for lønnstillegg. Med 
innarbeida forutsettninger for kom
mende lønnsoppgjør i statsb~dsjettet, 

INNLEGG 
Den korporative staten, en 
stat hvor næringslivet er er 
organisert gjennom yrkes
foreninger under staten -
som på den måten regulerer 
arbeidsmarkedet er et av 
nøkkelordene i dette inn
legget fra AKPs faglige 
leder Frode Bygdnes (bil
det). 

vil det også være naturlig å diktere 
fremtidige lønnsoppgjør. 

Lønnslov 
Protestene mot lønnslovene- blei be
skjedne fordi LO-ledelsen har klart 
jobben som kommisjonær for regje
ringas· politikk i fagbevegelsen. LO har 
langt på veg skapt forståelse for bruk 
av lønnslov, at ingen skal få mer i lønn 
enn de organiserte, at lønnsloven stop
per frynsegoder m.m. Lønnsloven var 
klassemessig urettferdig, og blei til ba
re for -å hindre lønnstillegg, ikke for 
noe annet. 

Det alvorligste med lønnsloven er li
kevel angrepet på demokratiet. "Lokale 
forhandlinger er en del av organisa
sjonsdemokratiet i arbeidslivet. 

. Lønnsloven er ei innledning på dikta
toriske styringsmetoder av arbeidsta
kere. 

I utkastet til Arbeidsprogram for 
stortingsperioden 1990-1993 lover AP 
fortsatt inntektsregulering. Dermed 
blir unntaksløsningen for tariffopp
gjøret 88/89 permanent. Og arkitek-

-OPPRØR 

ten bak oppgjøret er LO-ledelsen med 
Yngve Hågensen i spiss. 

Korporativisme 
For sosialdemokratiet vil det være 
strategisk viktig å veve statlige organ, 
næringslivet ·og interesseorganisasjo
ner sammen. Her spiller de statlige 
beslutningssystemer inn. To interna
sjonale professorer sammenligna stat
lig styring av lønns- oppgjørene innen 
OECD. Bare Østerrike kom foran 
Norge. Når det gjelder lønnsoppgjør 
kan en trygt si at Norge er korporativ, 
var deres konklusjon. 

ILO-dommen om bruk av lønns
nemnd mot lærerne i 1986, viser klart 
APs overgrep mot arbeidskamper. Ar
beiderklassen frarøves de mest ele
mentære demokratiske rettighetene, 
retten til å slåss for sine interesser og 
meninger. Men mange skæjr ligger i 
sjøen for Brundtlands velde - økono
miske kriser, arbeidsledighet m.m. 

Regjeringa vil ikke ha noen proble
mer om ingen gjør forsøk på å oppone
re. Hvis ikke vi driver frem motfore
stillinger, så rår det konsensus i norsk 
politikk. 

Opposisjonen 
Opp gjennom 80-åra har en opposi
sjon syntes ganske klart, sist konferan
sene i Kristiansand og Trondheim. 
Situasjonen er labil. Opposisjonen fra 
Trondheim-konferasen har satt sitt 
preg på forslag til landsmøtene og til 
LO-kongressen. Opposisjonen må nå 
synliggjøre grunnplanets frustrasjo
ner. Vi må slåss mot DNA sitt misbruk 
og knebling av fagbevegelsen. Vi må 
slåss for arbeiderklassens demokratis
ke rettigheter, til å forhandle om pri
sen på sin egen arbeidskraft, rett til å 
ytre seg, rett til å slåss. 

De grunnleggende årsaker til at ar
beidsfolk har organisert seg i fagbeve
gelse, er på nytt sentrale. 

FRODE BYGDNES 

Mellom 2. og 3. landsmøte i 1985 og 
1988 steg medlemstallet i MLPD med 
28 prosent, antall avdelinger med 33 
prosent. I partiet har 62 prosent prole
tarisk familiebakgrunn, 85 prosent 
tilhører arbeiderklassen. Kvinneande
len steg fra 38 til 40 prosent. Organisa
torisk er 46 prosent med i arbeidsplass
avdelinger, over 30 prosent arbeider i 
tung- og/eller storindustri. 

Sier nei til EF 
- Hvordan stiller MLPD seg til EF og 
det indre marked i 1992? 

- Vi sier nei til planene om et indre 
marked i 1992. Vest-tyskland må mel
des ut, og hele EF oppløses. I år vil 
EF-spørsmålet for oss spille en viktig 
rolle av to grunner. For det første er 
det valg til EF-parlamentet i år og vi 
stiller lister i flere byer. For det andre 
tar vi nå initiativet til en anti-imperia
listisk front mot EF og planene om et 
indre marked. Dette er viktig fordi dis
se planene er nært knyttet til den vest
tyske imperialismens ambisjoner 
økonomisk, politisk og militært. 

- Har dere noen konkrete planer 
for hvordan en slik front kan skapes? 

- Vi mener det er et stort potensiale 
på krefter i arbeiderklassen og egentlig 
alle arbeidende lag i befolkningen, 
som spontant på en eller annen måte er 
imot 1992-planene. For å skape en par
tipolitisk uavhengig anti-imperialis
tisk front gjelder det å forene de 
forskjellige venstre-kreftene. Det for
utset- ter at alle er beredt til å lære, 
også vi. , 

- «Berøringsangst» og fordommer 
må overvinnes i praksis og felles kamp
erfaringer. Denne fronten kan ikke 
bygges opp gjennom bare samtaler og 
debatter. Vi har derfor tatt initiativet 
til en landsomfattende demonstrasjon 
i juni på dagen for den «tyske enhet» 
mot EF-planene . Det vil være en førs
te prøvestein . 
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Lands
møtet 
i NKS 
Av SIV SKAGESTAD 

Norges Kommunistiske Student
forbund (NKS) har nett halde 
sitt 7. landsmøte. Møtet gjorde 

ei rad vedtak. 
Hovudsaka på landsmøtet var pri

vatiseringa av høgare utdanning og 
forsking og EF-saka. 

Eit omfattande program mot EF 
blei vedteke. Privatiseringa av høgare 
utdanning og forsking har skot_e fart 
den siste tida: Det blir skipa nye privat
skolar, private bedrifter kjøper seg inn 
i utdanninga ved universiteta, indu
strien driv stadig meir forsking innafor 
eige verksemd, det blir oppretta for
skingsstiftelsar som er samarbeidspro
sjekt mellom industri , stat og universi
tet og universiteta sjøl driv 
oppdragsforskning betalt av nærings
livet. 

Universitet~ og høgskolane er no in
ne i ein landsomfattande endringspro
sess - gamle strukturar og styrings
former blir endra - for at desse 
institusjonane betre skal kunne opne 
seg for privatisering. Dei statlege tils
kota til høgare utdanningsinstitusjo
nar blir skore ned for å tvinge dei til å 
rette seg inn mot næringslivet. 

Privatisering 
Privatiseringa av høgare utdanning og 
forsking er i røynda eit åtak på retten 
til høgare utdanning og retten til kunn
skap for store deler av folket i Noreg. 
Privatiseringa fører og med seg at den 
forskinga næringslivet er interessert i, 
får utvikle og styrke seg, medan andre 
områder blir lagt øyde. 

NKS har i programmet gjeve sine 
analyser av denne utviklinga, og staka 
ut ein veg for kampen mot det som no 
går føre seg på universiteta og høgsko
lane. Programmet - som er kalla 
« Utdanning for dei få - kunnskap for 
dei-som har råd» - kan dere få hjå 
NKS. 

MotEF 
Landsmøtet slo videre fast linene for 
den kampen NKS vil reise mot EF. 
NKS sitt hovudgrunnlag for arbeidet 
mot norsk medlemsskap i EF, er at 
EF-medlemskap vil redusere den na
sjonale sjølråderetten kraftig, og 
styrke Europa som imperialistisk 
blokk. NKS si line i motstandsarbeidet 
er å gå i brodden for breie alliansar og 
skipe motstandsgrupper ved universi
tet og høgskolar. 

Ny leiing 
Landsmøtet valde og ei ny leiing i 
NKS: Siv Skagestad, leiar, Werner 
Hauge, nestleiar. Andre offentlege 
talspersonar for Sentralstyret: Guri 
Kulås frå Trondheim og Roger Hatte
berg frå Bergen. 
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Studietjenester 
har flytta. 

Ny adresse: 
Gøteborggt~ 8 
0566 Oslo 5 

Nytt telfonnr: 
02-384250 

AKTUELT 

Ringeklubben i Oslo 
Av ERIK NESS 

J
ane Nordlund er medlem av Rin
gekl~bben i Oslo, og kritisk til 
avisas dekning av smørsyreaksjo
nen mot Pro Vita-møtet for en 
stund siden. 

- Klassekampen er ikke journalis
tenes eller trykkernes avis. KK lever på 
grunn av AKP og AKPs venner, på 
grunn av KKs venner. Jeg er «alt i 
hop». Jeg er bare berettiget til å kritise
re når jeg engasjerer meg i avisa. Siden 
smørsyredebatten begynte, har jeg del
tatt på Ringeklubbens ringeaksjon tre 
ganger. 

- Du har tre unger, i full aktivitet 
- hva er det som driver deg? 

- Jeg kommer fra Sverige. Jeg 
skjønner bedre enn kanskje de fleste 
hva det vil si å være foruten en revolu
sjonær avis. Jeg vet hva det vil si å bare 
få borgerskapets syn på alt, bare å få 
en perle en gang i blant, hva det vil si å 
lete etter «perler». 

Jane sier at når Klassekampen driter 
seg ut - f.eks. med lederne mot aksjo
nistene som deltok i smørsyreaksjonen 
- er dette unntaket. Det hører til 
uvanlighetene. 

- Hva er denne Ringeklubben du 
snakkerom? 

Ringeklubben_ 
- Det er en gjeng KK-aktivister i Oslo 
som Beate Brun forer med oppdrag og 
holder sammen. Vi har nesten aldri 
møter, er sjelden samla alle sammen. 
Men Beate holder oss sammen og sør
ger for å ta vare på folk sånn at ingen 
detter av lasset. 

Jane forteller at hun har vært på rin
geaksjon fire ganger siden jul. Ringe
klubben fungerer utenom kampanje
ne. Det er «8. mars-runde», «Verv en 
venn» og det er «Påskeinnspurt». 
Navnet skjemmer ingen bare det blir 
abonnenter. 

- Når man kritiserer Klassekampen, 
må man samtidig gjøre en innsats.Jeg vil ik
ke sitte på sida og kritisere avisa. Spesielt 

ikke når jeg er uenig. 

Jane Nordlund er med i Ringeklubben i Oslo, en gjeng KK-aktivister som skaffer en 
anselig mengdeabonnenter. FOTO: ERIK NESS 

- Vi ringte -dagen etter at folk had
de levert selvangivelsen. Da hadde folk 
oversikt over økonomien sin. Det ble 

få abonnenter. Men forrige uke hadde 
folk kommet litt ovenpå, mange flere 
sa ja. Ringerunder når folk får ferie-

penger og får tilbake på skatten, er 
lurt. 

Det viser seg at antall abonnenter 
står i et ganske nært forhold til hvor 
mange som ringer og hvor mange ti
mer. Siste gang fikk de 24 abonnenter. 
Bak dem lå det 11 arbeidstimer. Sånn , 
sett så likner det veldig på løssalget. Jo 
flere som selger, jo flere timer tilsam
men - jo flere solgte aviser. 

Privat økonomi 
- Det som er OK med å ringe, er at 
man treffer folk, at man får prata med 
folk om avisa. Selvsagt er det mange 
som har dårlig råd, og ofte blir det dis-· 
kusjoner om privat økonomi. Samti
dig er det viktig å gjøre spørsmålet om 
å abonnere på Klassekampen til et 
spørsmål om privat økonomi. Det er få 
som har så dårlig råd. Det blir et priori
teringsspørsmål - og en diskusjon av 
hvor viktig avisa er. 

- De diskusjonene er det ikke lett å 
ta med en gang, forteller Jane. Det er 
sånt man lærer seg etterhvert. Det er 
masse skryt og positive kommentarer 
- pluss en og annen utskjelling. 

Ringeklubben har funnet ut at rin
ginga ikke kan gjø_res hjemmefra. I 
Oslo er det lett. De kan bruke telefone
ne på Klassekampen etter at journalis
tene er ferdige. Andre steder vet vi at 
de samler KK-ringere privat, og at tele
fonen i huset blir supplert av en eller to 
mobiltelefoner. 

Jane understreker at det er viktig at 
ringinga ikke foregår hjemmefra hos 
hver enkelt. Ringerne må ha folk rundt 
seg å prate med. Noen å dele de bra og 
de dårlige erfaringene med. Det er det
te som utgjør Ringeklubbens kollek
tiv, den felles praksisen, de små 
kommentarerene seg i mellom. Det 
holder når det er en som er flink til åta 
ringerunder til Ringeklubbens med
lemmer, som Beate er. Prat mindre på 
møter, mer i telefonen - ser ut å være 
et passende slagord. 

Studietjenester Hvorfor støtte ring? 
Studietjenester har nylig flytta inn 

i nye lokaler på partikontoret. 
Berit Hammerø tar gjerne en prat 

om jobben hennes de. 
- Hva er Studietjenester, Berit? 
- Etter at forlaget Oktober slutta 

med politikk, fikk partiet et sterkt be
hov for et forum som kunne gi ut 
småhefter, studiemateriale, partiskio
lebøker. .. 

- Så Studietjenester er en del av 
partiskolen? 

- Studieutvalget driver Studietje
nester, Partiskolen og har ansvaret for 
partiets arbeide i Studieforbundet Ny 
Verden. Du kan si at Studietjenester 
produserer mesteparten av den littera
turen som Partiskolen bruker når de 
holder kurs. 

- Er den noen utgivelser du særlig 
vi/framheve? 

Partiskolehylle 
- Jeg syns at alle bør bygge opp sin 
partiskolehylle. Alt vi gir ut bør stå i 
hylla. I første raden partiskolebøkene, 
og Kierstis bok som vi har gitt ut stu
diehefte til. .. 

- Blir ... 
- Og Imperialismen. 
- Blir disse bøkene brukt? 
- Ikke så mye som jeg ·ønsker. Vi i 

studieutvalget .har planer om å bygge 
opp studievirsomheten rundt partisko
len. Til sommeren skal vi utdanne 
ledere i pol.øk.-kurset. 

-Pol.øk.? 
- - Kurs i politisk økonomi. Det går 

forresten veldig mye småhefter - sær
lig om kvinnepolitikk. 

- Kan hvem som helst komme med 
stoff de mener bør utgis? 

- Ja, det er viktig at folk skriver. 
At det ikke bare kommer ovenfra. 
Opplest og vedtatt. Alt blir vurdert i 
studietvalget. 

- Hvordan havna du her? 
- Først var det en bijobb ved sida 

av studier, så har det balla på seg, jeg 
blei mer engasjert i studier i partiet enn 
egne studier på Blindern. Så dette er nå 
en heldagsjobb. Det er helt nødvendig 
for å få et oppsving i studiene. Klassi
kerne er nødvendige, men vi må skole
re oss i den norske hverdagen, miljø, . 
EF, kvinners hverdag, samtidig som 
partiskolebøkene og klassikerne er 
sjølve grunnlaget. Lesing på egen hånd 
er greit nok. Studier er noe annet. 
Husk at der seks mennesker kommer 
sammen og holder tre møter, så får de 
dekket alt studiemateriell. Av staten. 

- Har du noen særskilte vyer for 
Studietjenester? 

- Jeg ønsker meg et parti med godt 
skolerte marxister, en kobling av lære
hungrige partimedlemmer, 'Studietje-· 
nester og Ny Verden. Jeg ønsker at så 
mange kjøper litteratur hos oss at vi 
får gitt ut enda mer. Det er en økono
misk balansegang i dette, og vi trenger 
først og fremst abonnenter . Alle parti
lag og distriktsstyrer· bør abonnere, 
lage ei partihylle. Det vil dreie seg om 
ca. 10 småhefter og ei partiskolebok i 
året. Rundt 400 kroner. Det skulle væ
re overkommelig for de fleste. 

- Interessante utgivelser på trap-
pene? · · 

- Nå kommer «Den norske sam
funnsformasjonen». Den skal handle 
om hvordan Norge ser ut i dag. 

- Jeg ser dere har et hefte om orga
nisering av arbeidsløse i England og 
Belgia. Hva med tilsvarende norske 
forsøk som blei prøvd i 1984? 

- Jeg vil oppfordre dem som del
tok til å skrive et hefte om det. Vi gir 
det ut! · 

Avslutter Berit Hammerø. I denne 
omgangen. 

ROGERJ. 

OPPRØR 

Kontingenten har på 1980-tallet 
utgjort 90 prosent av AKPs inn
tekter. Nå er støtteringen i ferd 

med å bli en ny bætebjelke i partiets 
økonomi. I Vestfold er inntektene til 
partiet allerede over 30 000 kr i året. 

Initiativet til en støttering for partiet 
ble tatt for godt og vel et år siden. Nå 
har vi mer enn 200 deltakere som i 
gjennomsnitt betaler ca. 70 kroner i 
måneden til AKP. Alt tyder på at støt
teringen vil bli en av bærebjelkene i 
AKPs økonomiske arbeid framover. 

Hvorfor er støtteringen så viktig? 
For å belyse det vil jeg se litt bakover i 
den.norske ml-bevegelsens historie: 

Partiet vårt er bygget opp over en 
periode på vel 20 år. Store deler av de 
s_om utgjorde bevegelsen inntil for 
10-12 år sida var skoleelever og studen
ter som kunne bruke størsteparten av 
tida til politisk -virksomhet. Det fins 
ikke tall på alle de kameratene som lot 
studier være -studier i en årrekke, og 
brukte tida på politikk. 

Nå har vi nesten ikke studenter og 
skoleelever, dessuten har de fleste 
medlemmene unger i den alderen der 
de krever mest. Kort sagt: Kapasiteten 
er langt mindre. 

Etter min mening ville det ikke vært 
mulig å bygge opp partiet til den stør
relsen og styrken det har uten en stab 
av folk som i praksis kunne drive poli
tikk mer eller mindre på heltid. 

Jeg mener videre at det ikke er mulig 
å opprettholde partiet som leninistisk 
uten betydelig flere som kan drive poli
tikk på heltid enn det vi har i dag. 
Særlig skrikende er behovet i distrikts
styrene! 

På kanten 
av stupet 
I store trekk har det vært enighet i par-

tiledelsen om disse vurderingene de 
siste par åra. Men flere folk forutsetter 
mer inntekter. Og på 80-tallet har inn
tektene til partiet gått drastisk tilbake. 
Først og fremst fordi medlemstallet 
har gått tilbake. Medlemskontingen
ten utgjør 90 prosent av inntektene. 

Jeg vil si det så skarpt at vi for et par 
år siden sto på kanten av stupet: Enten 
klarer vi å skaffe oss flere bein å stå på 
i økonomien, eller så begynner vi en 
ond sirkel med nedskjæringer i parti
apparatet istedetfor den oppbygginga 
vi trenger. Vi bestemte oss for å øke 
inntektene. 

For et kommunistisk parti vil øko
nomisk støtte fra medlemmer og 
venner alltid være viktigst. Derfor 
gikk vi som ett av flere tiltak ut med 
oppfordringen til venner og sympati
sører av partiet: Gi en fast månedlig 
støtte til AKP. 

På rettvei 
I Vestfoid og Nordland har partiet dre
vet kampanje for å verve deltakere. 
Bare i' Vestfold utgjør inntektene av 
støtteringen over 30 000 i året. Og in
gen ska} få meg til å tro at folk i resten 
av landet elsker AKP mindre enn i 
Vestfold. Derfor bare to utfordringer 
på tampen: 

# 

• Til partimedlemmer og partilag: 
Spør partiets venner om å bli med i 
støtteringen. 

• Til deg som ikke er med i AKP: Gi 
en fast måneålig støtte. 

Det du får igjen for støtten er først 
og fremst et mer livskraftig AKP, og 
særlig er det fylkene denne inntekten 
vil komme til gode. 

Dessuten får du tilsendt «OPP
RØR» hver måned ... 

ØKONOMIANSVARLIG 
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SEND INNLEGG 
Send debattinnlegg til OPPRØR! 
Men ikke skriv altfor langt: 100 linjer å 
55 anslag er vanligvis en øvre grense. 
Innleggene sender du til: OPPRØR, 
Boks 211 Sentrum, 0103 OSLO 1. 

DETTE NUMMER 
Arne Rolijordet svarer her på Sigurd Al
lerns innlegg om 1. mai fra forrige 
nummer. Bamble AKP mener det er galt 
med e_n vedtektsdiskusjon nå, og Biff og 
Osvald -S. følger opp Stalin-debatten. 
Debattinnlegg til OPPRØR må vi ha sei
nest den 15. i måneden før neste nr. 

Hva slags 1. mai-front? Vi trenger 
' . 

I OPPRØR nummer 2 kommer Sigurd Allern Den grunnleggende uenigeheten bak disse motsi- overvekt. I 1988 ble oppslutninga fra fagforenin
med et utbrudd mot 1. mai-taktikken i Oslo. gelsene går på hva slags front 1. mai-fronten skal ger/klubber fordoblet. Vi vet at dette gjorde et sterkt 
Allerns hensikt er å få til en debatt «før alle av- være. Vil vi ha en front med de som er enig med oss, inntrykk på AP. 
gjørelser •. • er tatt». Jeg vet ikke om jeg skal le eller skal vi tillate faglig-kaderen å gå inn i en front Vi er fullstendig klar over at forholdet til frontor

eller gråte. I virkeligheten blir løpet lagt i desember/ også med de som ikke er enig med oss? Er opposi- ganisasjonene er et problem. Personlig er jeg for at 
januar. Oslo Samorgs 1. mai-behandling skjer på sjonstoget 1. mai AKPs tog eller hele opposisjonens frontorganisasjonene har stemmerett i Hovedkomi
regnskapsmøtet i februar. Da kan ikke vi legge opp tog? teen. Men dette er ~t prinsipp jeg ikke vil presse ned 
taktikken i mars. Fortredjeårpåradhar jegtattjob- Poenget er at i fagforeningene jobber vi daglig i - over h.odet på dem jeg vil samarbeide med i fagbeve
ben med å lede den faglige delen av 1. mai-bevege!- front med en rekke folk som ikke er enig med AKP i gelsen. I 1988 fikk vi gjennom en åpning for at 
sen. Både i 1987 og 1988 leverte jeg grundige ett og alt. Dersom vi kan gå i tog sammen med dem Kvinnefronten kunne tiltre Arbeidsutvalget. Mange 
oppsummeringer av arbeidet til såvel Oslo-ledelsen 1. mai og dermed bidra til å isolere høyre-sosialde- av premissene for innrettinga på arrangementet leg
som partisentralen. Vi har aldri lagt lokk på disku- mokratene, må vel det være bra? Men hva da hvis ges i Arbeidsutvalget. Kvinnefronten stilte ikke folk 
sjonen. Sentralen kunne når som helst tatt dette opp disse folka stiller betingelser for å inngå et frontsam- i 1988. I år er åpninga gjort større. KF og ungdoms
med oss. arbeid med oss? Skal vi da si : «Sorry, her er det vi ~eksjo!1en blir spesielt invit~rt til å geita. Sek!etæren 

ingen 
vedtekts
diskusjon 

. I virkeligheten føyer Sigurd Allerns utspill seg inn som bestemmer»? Vil ikke dette i praksis drive de 1 Arbe1<:fsutvalget er ansatt 1 LAG. Arsaken til at det
i en rekke verbale og skriftlige ballespark mot Oslo sanune folka tilbake i sosialdemok'ratenes rekker? te nå er mulig er at vi har opparbeidet en større 
DS og Oslo FU, både i den ene og den andre sammen- Essensen i 1. mai-taktikken i Oslo de siste åra er å troverdighet i forhold til våre samarbeidspartnere. 
hengen. Den form for kaderbehandling vi blir utsatt gjøre dette så vanskelig som mulig for AP /LO-ledel- Allerede -i 1987 stilte jeg spørsmålstegn ved hvor
for fraenkelte kamerater i den sentrale parrtiledelsen sen. Sigurd Allern vil i praksis nullstille dette og gå for ikke vå~e . aktivister i f~ontor~anisasjonene 
skaper tynnslitte lojalitetsbånd. tilbake til de gamle posisjonene. Virkningen vil bli at brukte orgamsaJonsmodellen til Faghg Enhet som ' 

Så til selve saken. Hvem som skal være talere vårt enhetsarbeid i fagforeningene ikke lenger slår til argument for å få flere til å slutte seg til Faglig Enhet 

I innledninga si om beretninga til landsmøtet, 
sa Kjersti Ericsson: «Jeg har en følelse av at 
dette landsmøtet kanskje kan bety noe av det 

samme for organisasjonen som det forrige lands
møtet betydde for programmet vårt». 

Landsmøtet klarte ikke å peke på noen løsning 
på dette viktige problemet. Vi ser med stor uro på 
den interne utviklinga i partiet. Partiledelsene har 
lansert en omfattende diskusjon om vedtektene på 
neste landsmøte. Etter vårt syn er det å begynne i 
feil ende. Vedtektene oppsummerer partiets pri
sippielle syn på organisasjonen. Det bør ikke 
gjøres store endringer i vedtektene før vi har gjort 
en grunnleggende analyse hva slags parti vi tren
ger i et utvikla kapitalistisk land som Norge på vei 
inn i 1990-åra og år 2000. 

1. mai er ikke noe prinsippspørsmål for «faglig-par- troendes. Linja til Sigurd Allern vil i praksis være ei 1 ste~et for å gå i Samorg-!og~t. KIM sluttet seg til 
tiet». Det avhenger av den politiske situasjonen og gavepakke til AP-toppen. .Faghg Enhet pga. orgamsasJonsmodellen. I Sa
sammensetningen av 1. mai-fronten. Det er nok and- I 1987 ble 1. mai-taktikken videreutviklet til «Fag- morg-toget har frontorganisasjonene null innflytel
re motsigelser som er viktigere å diskutere. Utviklin- lig Enhet»-modellen. I «Faglig Enhet» er det en se. Allikevel er det-flere formelle tilslutninger til dette 
gea av 1. mai-taktikken i Oslo har en lang historie. faglig hovedkomite som avgjør hovedparolegrunn- toget enn til Faglig Enhet. Kanskje arbeidet med 
Plassen tillater ikke at jeg kan gå i detalj. Men hoved- laget. Som før kan hvem som helst slutte seg til toget. valgfronten legger grunnlaget for andre resultater i 
trekkene er følgende: Det er seksjonsfrihet og parolefrihet. år? -

På begynnelsen av 80-tallet ble «FFF-modellen» Jeg mener denne videreutviklingen av taktikken 
med en partistyrt hovedkomite av partimedlemmer var riktig og nødvendig. «Faglig Solidaritet» utarta 
erstatta med «Faglig Solidaritet» der fagforenings- til kampavstemninger på allmøter om fronten skulle 
representanter fikk en avgjørende innflytelse. «Fag- ha hovedparoler som bygde på AKPs militærpoli
lig Solidaritet»-modellen samsvarte mer med tikk eller ikke. Slikt skaper ikke troverdighet overfor 
parti~ts posisjo1?er i fagbevegelsen o~ bygd~ på _de de fagforeningsfolka som vi samarbeider med på f. 
erf~mge~e partimedlemmene hadde fatt_fr~Jobbn~- eks. tariffspørsmål, og som vi vil ha med i 1. mai-tog. 
&a 1 arbe1derk.lassen. Dette skapte ny giv 1 1: mai--- - - · · -
arbeidet. Etter det jeg har fåttt høre møtte denne Det å gi disse folka avgjørende innflytelse over 
modellen mye skepsis på sentralt hold i partiet. Et av valg av paroler og talere skaper trygghet for at de ik
spørsmålene som ble diskutert var at vi ikke lenger ke blir «gisler» for AKP. I 1987 førte dette til en 
kunne plassere partitoppene på talerstolen uten vide- rekordstor tilslutning til Faglig Enhet. I Oslo SV ble 
re. forslag om tilslutning nedstemt med 4-5 stemmers 

Jeg har lært mye av,å diskutere 1. mai med mange 
kamerater fra faglige miljøer i partiet de siste par åra. 
Følgelig har jeg også skifta standpunkt i en del spørs
mål. Men jeg blir både skuffa og forbanna over at 
sekterismen og arbeiderforakten sitter så djupt som 
den gjør. 

Såvidt jeg forstår Sigurd Allern er hovedproble
met i 1. mai-taktikken «sensuren» til de «tunge, 
faglige tillitsvalgte». Dette er en såpass drøy påstand 
at jeg må stille spørsmålet om han egentlig mener at 
det ikke lenger er plass for oss i partiet? 

ARNE ROLIJORDET 

Medlemmene i AKP mangler svar på det mest 
. grunnleggende spørsmålet for en kommunist: 
I Hva er AKPs historiske rolle? I følge Lenin er 
marxismens levende sjel en konkret analyse av den 
konkrete situasjonen. Når partiet står uten svar i 
' viktige spørsmål som kontrarevolusjonen i Sov
·jet, vurderinga av Stalin, kulturrevolusjonen i 
Kina, Kina under Deng - så viser det etter vår 

; mening at vi mangler en revolusjonsteori som er 

I
-oppdatert med de historiske erfaringene som er 
gjort etter oktoberrevolusjonen i 1917! 

I Altså ei krise i marxismen. 
Etter «den store polemikken» på 1960-tallet 

trodde vi at vi hadde grunnlaget for en slik teori. I 
_ dag - etter forskjellige «jordskjelv» i den kom
; munistiske verdensbevegelsen på slutten av 1970-«Hvordan går Øet med såinga?» tallet - vet vi ikke hva vi egentlig mener. Når vi 
ikke har et klart alternativ; en vei ut av det kapita-

1982) gjorde karriere under Stalin. Den nye klassen listiske åket, og en annen måte å orgabisere 
pisset Stalin oppetter ryggen mens han levde, og samfunnet på - det vi har kalt for proletariatets 
tråkket ham ned etter hans død i 1953. diktatur - hvordan kan vi da vite hva slags parti 

«Med såinga, kamerat Stalin? Vi har mobilisert.» 
«Nå - og så?» 
«Vi har stilt spørsmålet meget skarpt.» 
«Og hva så?» 
« Vi har nådd et vendepunkt, kamerat Stalin. 

Det blir snart et omsving.» 
«Jamen, hvordan går det med såinga?» 
«Med såinga er vi ikke kommet noen vei forelø

pig, kamerat Stalin.» 

D ette sitatet stammer fra Stalins beretning til 
den 17. partikongressen i 1934, C0 _ ifeilaktig 
kalt «seierherrenes kongress». I de stormful

le fire åra fram til neste partikongress, den 18. i 1938, 
raste klassekampen i bolsjevikpartiet og i resten av 
samfunnet. Bare to prosent av delegatene fra den 17. 
kongressen deltok på den 18. 

Sitat i begynnelsen sier mye om Stalin. Etter hans 
syn var det bare en ting som telte - resultater. Han 
nektet å gi opp den sosialistiske oppbygginga av ett 
land, selv om Europa ikke fulgte etter og gjorde revo
lusjon. Han innså at den materielle forutsetnigen for 
sosialismen måtte stampes opp fra grunnen av. Uten 
skolegang, veier og tungindustri- ingen sosialisme. 

Debatten i Klassekampen har altfor lenge vært 
ført av naive og utopistiske anti-stalinister. Som 

AKP(m-1) 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradresllle: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO5. 
Telefon: 02-38 42 50. 
Kontortid: 10-15, torsdag 10-18. 

/ 

RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO5. 
Telefon: 02-37 14 14, 02-38_ 42 50. 
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Mao så treffende sa det: «Revolusjonen er ikke noe 
teselskap». To år etter revolusjonen i 1917 gikk væp
nede styrker fra 14 stater uten krigserklæring til 
angrep på Sovjet. 

Vi kan sitte i fredelige Norge av 1988 og debattere 
Nicolay Bukharins linje: Langsom vekst i økonomi
en og en produksjon rettet inn på lettindustri og 
forbruksvarer for å stimulere til produksjonsøk
ning. I motsetning stod Stalins linje: Å satse på 
tungindustri og rask oppbygging for å gi sosialismen 
en plattform. Men for et land som var nesten ødelagt 
av en fiendtlig omverden, blir Bukharins problem
stillinger utover i 20-åra mer og mer akademiske. Og 
i 1929 begynte den virkelige planmessige utviklinga 
av sosialismen; femårs-planene. I mellomtida hadde 
partiet kvittet seg med de forbruksopportunistiske 
linjene fra Bukharin, Bykov og fagforeningslederen 
Tomskij. 

Likevel er det klart at Stalin hadde sine svakheter: 
1. Han anså ikke klassekampen i 30-åra for å være 

en kamp mellom konkrete klasser, men en klasse
kamp mellom feilaktige og riktige tankeretninger, og 
en kamp mot sabotører av sosialismen. Dette førte til 
at det kunne vokse fram et nytt borgerskap innenfor 
partiet og byråkratiet. Både Krutsjov (førstesekre
tær _1953-1964) og Bresjnev (generalsekretær 1_964-

RØD UNGDOM 
Boks 610, Sentrum, 0106 OSLO 1 
Telefon: 02-37 73 50. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO5. 

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 0556 OSLO 5. 
Telefon,: (02) 38 42 50, torsdag 12-15 

; 

2. Tross den Kommunistiske Internasjonales faste vi ternger? 
ledelse og samordning av revolusjonær aktivitet ver- Måten å organisere partiet på må springe ut av 
den over (en samordning som mangler i dag), var det en felles ideologi og en teori om hva som er våre 
en tendens til at utenlandske kommunistpartier ble oppgaver. Det blir hevda at «partiet står fast på 
underordnet Sovjets utenrikspolitiske mål. Denne den leninistiske partimodellen». I de 12-13 åra 
kritikken blir likevel lettetterpåklokskap i forhold til som har gått siden AKPs 2. landsmøte og «opp
den skjerpa verdenssituasjone som eksisterte da, gjøret med høyreavviket» har vi hatt en klar 
med fascismen under oppmarsj i Øst-Europa, Italia 
og Tyskland i 20 og 30_åra. utvikling vekk fra det vi på den tida oppfatta som 

Det stalinske systemet utgjorde den første prøven «Lenins partimodell». Skal vi gjøre noe med det? 
på sosialisme etter Pariserkommunen i 1870. Folk Eller skal vi drive med strømm!;:n og se hva som 
som ikke tar seg tid til å studere historia om Sovjet, skjer? 
og Stalin spesielt, har svært lite konstruktivt å bidra Poenget vårt er ikke å komme med besvergelser 
med i en debatt om norsk sosialisme. Stalin viste sin om å «stå fast på Lenins partimodell». La oss fin
storhet i spørsmålet om resultater. ne ut av hva slags parti vi trenger. Det blir sagt at 

I Norge blir vi før eller seinere nødt til åta fatt på partiet spriker i alle retninger, at vi trenger noe å 
oppbygginga av sosialismen - også i samarbeid med samle oss om. Det samlende elementet i vårt parti 
trotskister, bukharinister og andre romantikere. La må være en felles bevissthet om vå historiske rolle 
oss håpe at deres drømmer om «det gode samfunn» som kommunistisk parti. Dette perspektivet må 
innen den tid viker plass for mer modne vurderinger alle medlemmene ha i arbeidet sitt. La oss ta for 
av en vanskelig framtid. oss de grunnelggende spørsmåla før vi går løs på 

- · BIFF OG OSV ALD S. _ en vedtektsdiskusjon. 
(Innlegget er forkorta. Red.) AKP(m-1) I BAMBLE 

BLI ABONNENT 
Årsabonnement på OPPRØR koster 85 kroner. Da får du 11 nummer, hvorav 
et dobbeltnummer. 
OPPRØR distribueres gratis til medlemmer av AKP(m-1) og medlemmer 
av støtteringen. 
Send inn slippen til: OPPRØR, Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1 

Navn: ... : ........................................................................... ; ..................... 

Adresse: · ... _ ................................................................................. _ ............ 

Postadr. : ......................................... Telefon: · ......................................... 
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RØDT KORT 
Månedens røde kort deles 
ut til en avis som allerede 
etter tre nummer av OPP
RØR har klart å bli en 
gjenganger! Det gjelder 
avisen Dagbladet, som 
har tatt etter storebror 
VG og har begynt med 
«mini-ledere». Denne 
godbiten er fra 28. mars, 
under tittelen «Nyttige 
idioter»: 

«AKP(m-1) har fått 
med seg en del miljø/ or
kjempere . . . i en alterna
tiv valgfront . . . Nå ser 
idealistene at AKP får lis
tetoppene. Svermere i 
hver generasjon lærer for 
seint at et leninistisk parti 
alltid betrakter sine part
nere som 'nyttige idio
ter'.» 

Det er i alle fall godt at 
Dagbia' har de «nyttige 
idiotene» i AKP. Så er det 
alltid noe å skrive «nytti
ge ledere» om. 

RØD ROSE 

Tore 
Det er mange slitere i 
AKP, høyt og lavt, kjente 
og ukjente. Vi er kjent for 

En goddrøm 
om bestemor 

å gi alt. Noen gir enda litt 
til, ringene brer seg rundt 
dem. Det lukter innsats. 
Tore Fjæreide er en av sli
terne - både i AKP og i 
fagbevegelsen. En som 
drar mange lass. Ikke 
glem å gi også sånne som 
ham ei rose en gang 
blant. Den er avsendt. 

ise 
Åse Ribe har i årevis job
bet i salgsavdelinga i 
Klassekampen. En av sli
terne som har hatt mye å 
si for at avisas abonne
mentstall er der den er 
idag. Vi sender henne ei 
rose i ei tid vi veit hun 
trenger det. 

Hadde en drøm om bestemor 
hun fant en kniv 
den slipte hun godt 
så løftet hun den 

og gikk mot mørket 
der skar hun til 

en åpningfor oss! 

Det .var en god drøm 
om bestemor 

BRITT LARSEN 

Brev fra Yttersida 
Det er så langt mellom teori og virke

lighet, og jeg lurer på om det må 
være sånn? 

Når teoretikerne diskuterer virkeligheten 
brukes det ord og vendinger som er frem
med i hverdagsspråket til de fleste. Når jeg 
prøver å henge med i debatten, har jeg så li
ten øvelse i å snakke teorispråket at i baske
taket med orda får innholdet i det jeg skal 
si en stemoderlig behandling. 

Livet pa e1 øy, ytterst i havglefset, er 
svært konkret, med åtte hverdager i uka og 
båt en gang i døgnet. Praten dreier seg om 
hverdagssaker og underholdninga består i å 
fortelle historier. Disse historiene har som 
regel et spark til undertrykkerne, de lokale 
væreiere, eller nessekonger, som vi sier. 

aktiviteten på en vel begrunnet analyse av 
virkeligheten. 

Ingen kjenner fattigdom, utkantproble
mer og undertrykking bedre enn oss. Men 
for å finne veier ut av dette, ville,en allianse 
med teoretikerne være god. 

En forutsetning for at denne alliansen 
skal bære frukt er imidlertid at de som be
hersker «språket» stopper litt opp, og gir 
seg tid til å høre på hvem vi er, fortalt i vårt 
eget språk. Det er først når vi kjenner oss 
igjen i beskrivelsen av oss sjøl at vi kan være 
i stand til å gå sammen og forandre verden. 

Lese og skrive kan enda gå an. Det er når 
folk snakker i dette språket at det kjennes 
så uvirkelig. Jeg blir fremmedfolk i beskri
velsen av meg sjøl. 

Livet på denne øya er en vev med renning 
av utemmet hat og forakt til disse storkare
ne. Vevgarnet er godt nok. Det er drømmen 
om ei framtid på øya, og slit for denne 
framtida . 

Men det blir lite styrke i en vev som ren
nes med utemmet hat. 

Jeg blir passe forbanna på min egen klos
sethet når jeg ikke har ord for det jeg 
kjenner best av alt. Mens de som flyter over 
av ord, ofte ikke vet hva de snakker om. 

Grunnen til dette er at jeg bor så isolert 
at det svært sjelden byr seg anledninger til å 
diskutere med meningsfeller. 

Jeg ønsker å erstatte denne forakten for 
«makta» med en ide om et nytt samfunns
system. Jeg ønsker å bygge den politiske KRISTIN RISAN 
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KK 
20 
AR 

I april 
1969kom 
det tredje 
nummeret 
av Klasse-

kampen. Vi 
taren kikk 

20 årtilbake. 

Klassekampens tredje nummer kom ut i april 1969, og 
en dramatisk utenriksnyhet preger forsida: «Sovjets 
overfall på Folkets Kina resolutt slått tilbake». Det 

heter videre: «2. mars gikk sovjet-ledernes soldater over 
isen på grenseelva Ussuri, og inn på kinesisk område på øya 
Chenpoa. De skjøt mot kinesiske grensevakter, og drepte 
og såret flere». I fortsettelsen på side 14 (av 16) blir det slått 
fast at «Sovjetlederne er en trussel mot verdens folk, og at 
«i Kina hersker folket» og «Folkets Kina truer ikke andre 
nasjoner». 

På samme side er det forøvrig en annonse for Radio Tira
na, «engelskspråklig sending på kortbølgens 31 og 42 m -
hver dag». Er det mulig å få den inn i dag? 

Av titler ellers: LO-ledelsen bruker Arbeidsretten mot 
arbeiderne», «Plan for avfolking av Vestlandsbygdene», 
«Til kamp mot opportunismen!», «Storstreik i Ghana», 
«SF avslørt igjen». Hele baksida er viet artikkelen «Da pro
letariatet dikterte i Hammerfest». 

Ikke så mange navngitte journalister, men på side 4 fin
ner vi artikkelen «Om det revolusjonære arbeidet i fagfor
eningene», signert: «Av Josef Stalin». Jobber han stadig 
der? 
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