
INNHOLD 
LEDER 
«De som påstår at de ikke er en god del 
forvirra og trenger tid på å finne svar, 
lurer ikke andre enn seg sjøl», skriver Erik 
Ness i lederen «Som før - som fisken i 
vannet». 

SE SIDE 2 

FAGLIG OPPOSISJON 
Med utgangspunkt i årets 1. mai kamper, 
tar Nikolai Østgaard for seg synspunkter 
og problemstillinger for kommunistene og 
opposisjonen i -fagbevegelsen - I. mai og 
andre dager 

SE SIDE 3 

AKP OG KVINNEOPPRØRET 
AKPs evne til å ta med seg det livskrafti
ge i kvinneopprøret, er av stor betydning 
for hvilken rolle AKP skal spille i 90-åra, 
skriver Eli Aaby. Kvinneopprøret er nes
ten skjøvet helt vekk i partidebatten. 

SESIDE4 

PARTIETS EF-ARBBD 
Du finner en artikkel med oppsummering
er, erfaringer og synspunkter om AKP og 
EF-arbeidet, sett fra Nord-Trøndelag. Et 
av de fylkene som er lengst framme i 
organiseringen av den nye EF- kampen. 

SE SIDE 5 

RV-SIDENE 
Nominasjonsarbeidet er i full gang mange 
steder. OPPRØR spør nåværende RV
representanter om de vil stille på nytt. Og 
hva må til for å få kvinnene fram? 
Vi bringer også referat fra RVs landssty
remøte som tok opp forholdet mellom RV 
og AKP 
Bodø RV har ting og lære oss i kampen 
om «eldremilliarden». 

SE SIDE 6 OG 7 

LANDSMØTEDEBATTB\I 
Vedtektskomiteen kommer med et nytt 
utkast, som har tatt opp i seg debatten og 
forslagene til nå. Vi har videre synspunk
ter på arbeidet med prinsippprogrammet 
og de viktigste problemstillingene fra 
Sigurd Allem. 

SE SIDE 8 OG 9 

DEBATTEN 
Debattlysten er avtatt noe. Vi har to sider 
denne gang, hvor debatten ser ut til å kon
kretisere seg om forslag, til vedtekter, pro
gram, kontingent, osv. 

SE SIDE 10 OG 11 
0 

PA TAMPEN 
Opprørs røde kort til Syse kan være tua 
som velter stort lass. Ellers, ros(e), petit 
og Studietjenester. 

Opprør anbefaler 

STA.i. • .liJPUNKT 
Vi vil gjeme slå et slag for avisa til NEI TIL EF. Den heter «Standpunkt». Den gir mye fakta 
om EF, om EØS-forhandlingene, osv., og er god å ha med seg i EF-debatten. A bonne ment 
ordner du ved å kontakte: 
Standpunkt, Rådhusgt. 24, 0151 Oslo I. Tlf.: 02-33 40 76. 
(Dette er også adressa og telefonnummer til NEI TIL EF.) 

Elisabeth Hansen (foran), Liv Bremer (tv) og Tone Mjøen er tre av de fire som 
jobber med «Fredags-cafeen» i Tønsberg. Et lovende prosjekt for og av ungdom. 
Stikkordfor aktiviteten på Cafeen er diskusjon og aksjon. 

'' Det begynte under valgkampen 
for Fylkeslistene. En gjeng ungdommer 

jobbet aktivt. Sammen med voksne FMS
folk, satte de sitt preg på byen gjennom flere 

aksjoner. Men valgkampen tok slutt -
og ungdommen var der fremdeles. For å 

holde på dette ungdomsmiljøet, som gikk på 
tvers av forskjellige organisasjoner, 

måtte det skje noe. '' 

D et er Elisabeth Han
sen fra Tønsberg 
som skriver dette i 

et brev til OPPRØR. Hun var 
en av deltakerne på en konfe
ranse om erfaringer AKPere 
hadd~ rp.ed å -bygge RU-lag i 
Larvik i slutten av august. 

«Vi er i den heldige situa
sjonen i Tønsberg at vi har 
fått beholde vår RADIO RV. 
Det var til disse lokalene, 
altså der hvor radioen ligger, 
det begynte å trekke en god 
del ungdom. Dette var ung
dom fra forskjellige miljøer i 
byen, ungdom som kanskje 
ikke umiddelbart sympatiser
te med selve tanken bak 
RADIO RV. 

Etter at FMS-valgkampen 
var over, forsvant noen, men 
langt tiere kom hl. Uet var 

e t ty lig at disse rad· olo
kalene var blitt et tilholdssted 
for ungdom, på tvers av orga
nisasjonsmessige og ung
domspolitiske grenser. Men 
for at dette ikke bare skulle 
bli en «varmestue» med stor 
gjennomtrekk - måtte det 
skje noen form for aktivitet. 

Det var altså da AKP-laget 
i byen tok et initiativ. Vi 
bestemte oss for å prøve ut 
en modell vi kalte FREDAG
SCAFE. Et løselig organisert 
forum - som mer eller mindre 
skulle styre seg sjøl. Et 
forum som skulie bestå av 
både ungdom og voksne. I 
praksis file det seende sånn 
ut: 

Annenhver fredag skulle 
det være en innlednmg med 
påfølgende diskusjon. 

· Hvis det var stemning for 
det, skulle noen av disse inn
I edningene/ diskusjonene 
ende opp i aksjoner. 

Dette viste seg å være en 
modell som passet de fleste. 
Og i og med at dette er ung-

dom som allerede er organi
sert en rekke steder - som 
Natur og Ungdom, SOS 
Rasisme,SU og andre - var 
det viktig at denne «cafeen» 
ble noe annet enn nok et 
møtested å gå på. Det var 
også ORP til hele gruppa hva 
som slculle dislcuteres og 
eventuelt hvilke aksjoner 
man skulle gjennomføre. 

Det er ikKe småtteri vi har 
vært innom av temaer på vår 
«cafe». Diskusjonene har gått 
høylytt om Øst-Europa, dyre
forsøk, sivil ulydighet/aksjo
nisme, EF, porno (KFs lysoil
deserie) o.a. 
. Avslutningsvis har jeg lyst 

til å nevne noen konkrete 
saker som har kommet ut av 
dette arbeidet: 

· AKPerne i byen har fått 
vist at de ikke bare er ivrige 
filosofi ke sofasittere - men 
at de tvert imot kan g~ i 
bresjen for enkelte aksjoner. 

Vi har klart å lage et felles 
forum for unge og eldre radi
kale. 

Et RU-lag har mer eller 
mindre sett dagens lys. 

Vi gjennomførte et I .mai
tog med 300-350 deltakere, 
mY.e ungdom fra forskjellige 
miljøer, og bare ungdomsta-
lere/-appellanter. · 

Da Tønsberg lørdag den 
16.juni fikk besøk av Ame 
Myrdal og hans følge, var det 
flere ungdommer fra dette 
«cafemil1øet» som gikk i 
spissen for å danne motde
monstrasjon. 

Vi står foran et nytt år. Når 
det gjelder ungdommen er vi 
like positive og optimistiske. 
Det eneste skår i gleden er at 
RADIO RV har svært dårlig 
økonomi - og det vil i høst bli 
en kamp for å beholde 
radio/lokaler. 

ELISABETH HANSEN 

Fem oppfordringer 
I slutten av august ble det 

avholdt en konferanse i Lar
vik med AKPere som jobber for å 
styrke og bygge Rød Ungdom
lag. Målet var å få fram deres 
erfaringer og høre deres råd til 
sentralstyret nå før landsmøtet. 

Møtet kom med følgende opp
fordringer: 

1. Prioritere bygging av Rød 
Ungdom-lag over hele landet. 
Dette må få betydning for økono
mi og folk. Det er viktig å støtte 

eksisterende Rød Ungdom-lag. 
Bygging av Rød Ungdom-lag 

må ta utgangspunkt der det fins 
bevegelse blant ungdom. Rød 
Ungdoms planer sentralt må leg
ges til grunn 

2. Utvikle nettverk/konferanser 
blant AKPere som -jobber aktivt 
for å styrke Rød Ungdom. Ideer 
og erfaringer bør utveksles. Infor
masjon og ideer sirkulere. Dette 
kan gjelde på landsbasis, •i byer 
eller fylker. Det kan være en god 
ide å arrangere en landsomfatten-

de konferanse, med utgangspunkt 
i de erfaringene som er gjort. 

3. Studere erfaringene som er 
gjort med å få til røde samlingss
teder. Det er viktig å ha et fast 
sted til å samles. Et møtelokale, et 
rom, en cafe. Det gjør det lettere 
for ungdommene å komme og det 
gjør det lettere for de som ønsker 
å gjøre noe i forhold til ungdom
men. 

4. Å jobbe utadretta i de fronter 
og bevegelser hvor ungdommen 

fins er viktig for å vise i praksis at 
man mener alvor. 

5. At AKPere deltar i aksjoner og 
utadretta virksomhet både i forbe
redelser, gjennomføring og opp
summering. AKP har mye å tilfø
re, spesielt når det gjelder å dis
kutere aksjoner slik at de blir 
målretta. En stor del av den poli
tiske skoleringa og utviklinga av 
politisk bevissthet skjer gjennom 
aksjoner og utadretta virksomhet. 
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■■ 
AKP og Irak 

- AKP har · fra starten fordømt 
Iraks okkupasjon av Kuwait og 
støtta det økonomiske og politis
ke presset mot Irak. Vi har gått 
imot marineblokkaden fra USA 
og England. 

Dette sier Arnljot Ask, interna
sjonal leder i AKP, til OPPRØR. 
Han gir en oversikt over AKP 
sentralt sin jobbing i forhold til 
okkupasjonen av Kuwait. I tillegg 
har det flere steder i landet vært 
arrangert debattmøter og demon
strasjoner - blant annet i Tromsø, 
Trondheim og Bergen. 

15/8: Protest mot UD åpnet for 
norsk støtte til marineblokkaden. 

18/8: Demonstrasjonen utafor 
UD og den amerikanske ambas
saden. 
29/8: Demonstrasjon utenfor UD 

mot vedtaket om å sende 
kystvaktskipet «Andenes» til 
Gulfen og at Raufoss skulle sende 
ammunisjon til USAs styrker. 
29/8: AKP/RV-protest til regjer
inga mot at Norge snikendrer 
norsk sikkerhetspolitikk ved å 
delta i militære operasjoner under 
norsk flagg utafor Nato-området. 

6/9: Større demonstrasjon med 
møte i Spikersuppa i Oslo. Aksel 
Nærstad holdt appell og krevde at 
Norge skal gi oljekrigsprofitten 
(ca. 60 millioner pr.dag) til land i 
3.verden som rammes av konflik
ten. 

6/9: Debattmøte på Blitz-huset 
med innledere fra Palestinakomi
teen, IS og AKP. Arnljot Ask inn
ledet fra AKP. 
13/9: Partiet gikk ut mot USAs 

sanksjonstolkning og krevde at 
Norge overholder unntaksreglene 
for medisiner og mat og sjøl sen
der varer. Først dagen etter kom 
Paul Chaffey ut og . støttet disse 
kravene i et intervju i Klassekam-

. pen. ~ 
14/9: AKP protesterer mot at 

regjeringa foreslår norsk transport 
og pengestøtte til USA. 

17/9: Debattmøte arrangert av 
Palestinakomiteen og AKP om 
Midt-Østen. 40 deltakere. 
24/9: Demonstrasjon samme dag 

som stortingsbehandlinga mot 
regjeringas forslag om transport 
og pengestøtte til USA. 

27 /9: Konfrontasjonsmøte i Ås 
mellom AKP og Fr.P. Arnljot Ask 
innleder fra AKP. 

. Demonstrasjonene i Oslo har 
blitt arrangert av AKP, RV, RU, 
IS, Blitz, AMG og Palestinako
miteen. 24/9 deltok NKP og SU. 

SV har tatt lang tid før- de har 
tatt stilling. Nå har de havnet på 
de samme standpunktene som 
AKP bortsett fra at SV er villig til 
å sende norske soldater til Gulfen 
under FN-flagg. 

POLITIKK 

Som før - som fisken i vannet 
1. 
« ... .i den nåvrende situasjonen er det 

umulig å fortsette som før. Det er 
behov for en grundig revisjon både 
av partiets prinsipp-program, vedtek
ter og nødvendig med et kritisk søke
lys på vår egen og den internasjonale 
kommunistiske bevegelsens historie.» 
Dette er fra et vedtak i sentralstyret i 
begynnelsen av dette året (se 
OPPRØR 2/90). Sentralstyret vil 
«ikke fortsette som før». 

Når det gjelder <<grundig revisjon 
av ·både partiets p_rinsipp-program, 
vedtekter», kan alle sede framlagte 
forslaga. Ingen jeg har truffet, mener 
at .det ikke er større endringer. Uan
sett hva man mener om sammenslå
ing av AKP og RV er det stor enighet 
om hovedtrekkene i det politiske pro
grammet. Vi er ikke helt uten felles 
ståsted om hva vi vil. 

«Kanoniseringa av marxistiske 
'klassikere' har blokkert partiet fra 
impulser fra andre marxistiske teore
tikere, tåkelagt motsetninger mellom 
'klassikere' innbyrdes og gjort . det 
vanskeligere å se og diskutere feil og 
svakheter i teorien». Dette sitatet for
mulert av sentralstyret er felles eien
dom i partiet. Det står i forslaget til 
uttalelse om den internasjonale kom
munistiske tradisjonen. · 

Det er store uenigheter. Av og til 
lurer jeg på om vi er medlem i 

Cl>ærtiprofd 

B ente Volder, en ikke ukjent 
AKP og RV-politiker. Vi 

presenterer henne i Profilen først og 
fremst fordi hun er aktiv RV-repre
sentant i Ålesund og nåvrende nestle
der i RV. Vi har tidligere hatt med oss 
Taran Sther, Bentes «makker» i nest
leder-vervet. 

Vi har en mistanke om at det er litt 
typisk for Bente at hun kom,raskt «i 
kamp» etter å ha blitt med i ml-beve
gelsen. Det første hun trekker fram 
fra sin historie er boligkamp i Trond
heim på 70-tallet. Det dreide seg om 

samme parti. Virkelighetsoppfatninga 
er til tider svrt forskjellig. Men nå har 
jeg reist så mye, prata med så mange 
AKPere at jeg påstår at et stortflertall 
synes forslaga som nå er lagt fram -
og som tar utgangspunkt i forslag fra 

• sentralstyret - er et godt utgangs
punkt. De aller, aller fleste regner 
seg sjø/som kommunist. Hvis det er 
sant, finnes det et felles ståsted. 

En ting er å foreslå en snuopera
sjon. En annen ting er å gjennomføre 
den. Telefonmøtene med distriktssty
rene diskuterer spørsmål som det sik
kerhetsmessig ikke er noen · grunn til 
ikke å ta på telefonen, er ett forsøk. 
OPPRØR er et annet. 

Den økte betydninga til distrikts:
lederkonferansene er et tredje. De 
springer ut av en grunnholdning: en
veis-kommunikasjon betyr bevisst 
eller ubevisst siling av kunnskap. 
Mangel på kunnskap gir mindre 
makt. Nye metoder må tas i bruk for 
å gi medlemmene makt, gjøre ledel
sen til et redskap for medlemmene. 

De som tror på enkle svar, tror jeg 
ikke noe på. De som påstår at de ikke 
er en god del forvirra og trenger tid 
på å finne svar, lurer ikke andre seg 
selv. De som kommer med forslag, 
har krav på å bli tatt alvorlig. Jeg 
synes partidebatten har vist en riktig 

. tendens: Det er lettete å komme med 

Nye metoder må taes i bruk, for å gi 
medlemmene makt, og for å få ledelsen 
til å bli et redskap for medlemmene, skri
ver Erik Næss i denne lederen . . 

alternativer. Det er helt utypisk 
norsk partiflora. 

2. 
Siri Jensen skrev i forrige nummer av 
OPPRØR en artikkel som het «Hva 
vil vi i 1991?». Hun sier at <Nedtaka 
på landsmøtet om program, vedtekter 
og forholdet mellom RV og AKP vil 
ha konsekvenser for hva partiet skal 
gjøre videre. Men partiets profil 
avgjøres like mye av hva vi . faktisk 
jobber med.» Metoden er å kon
sentrere kreftene om tre viktige opp-
gaver: . 

Kampen mot norsk -medlemskap i 
EF er idag borgerskapets politiske 
hovedframstøt mot arbeiderklassen 
og folket. EF-kampen gir mulighet 

å forhindre sanering av Møllenberg
området. Og det greide de. Møllen
berg står. Bente husker det som en 
utrolig lærerik tid. Det var en langva
rig kamp som trakk med seg folk av 
alle slag og alle aldre. Det var aksjo
ner og arrestasjoner. Og så gjorde 
man sine venstrefeil. Som en kuriosi- -
tet kan vi nevne at Venstre-politike
ren Odd Einar Dørum endte med å 

· K vinneper
spektiv i panna 

·· ~tifte egen Vel-forening - AKP'erne 
ble igjen i den gamle. 

Bente har til nå et mangesidig 
yrkesliv b~ seg. Etter åtte års indust
riarbeid måtte hun slutte på grunn av 
yrkesskade - mye gift og dritt og 
belastninger i skumplastindustrien. 
Omskolering til radio- og TV-repa
ratør førte etterhvert til arbeidsløshet. 
Nå er hun i gang med ny omskoler
ing. På tross av yrkesskade ser hun 

tilbake på åra i industrien med glede. 
- Jeg lærte mye om verden og vir

keligheten, sier hun, om humor, soli
daritet og vennskap - om folk. Ikke 
bare gjennom selve miljøet på arbeid
splassen, folk driver med alt mulig 
rart på fritida, alt fra japansk kunst
broderi til fiskeoppdrett. Det er så 
mange spennen.de mennesker. 

I politikken synes hun at hun har 
lært forferdelig mye først og fremst i 
kvinnebevegelsen. Det handler særlig 

OPPRøR 

om åssen verden ser ut fra kvinners 
side, og om arbeidsmåten. Gjennom 
RV-arbeidet kommer en mye inn på 
kvinners hverdag, og det er viktig å 
ha kvinneperspektivet «i panna» hele 
tiden. Også er det arbeidsmåten. 
Dessverre litt utypisk for RV, så er 
Ålesund-gruppa praktisk talt en rein 
damegruppe. De jobber sammen og 
tar felles ansvar. 

Bente Volder har rik erfaring fra 
kvinnebevegelsen, ikke minst fra 

for at de ulike bevegelsene kan dra i 
samme retning. AKP kan jobbe i 
front med mye folk. 

Kampen mot borgerskapets offen
siv. Med hovedvekta på kampen mot 
raseringa av offentlig sektor. Dette er 
en hovedsak for kvinnene i 90-åra 
både som ansatte og brukere, · og 
kvinnene må ha en sentral plass i 
strategien. 

Delta i utviklinga av opposisjonen 
i fagbevegelsen. Dette er en viktig del 
av kampen mot borgerskapet. Borger
skapet sitter i ledelsen .av LO. Å kon
sentrere kreftene i hele partiet rundt 
disse eksterne oppgavene, betyr å 
styrke arbeiderinnrettinga. 

Siri sier videre at «handlekraft i 
klassekampen må kombineres med 
politisk og ideologisk kamp». Hun 
reiser spørsmålet om «kvinnene skal 
rykke fram eller slås tilbake» i parti
et, og har konkrete forslag. 

Landsmøtet skal vedta plan for 
neste periode. Hva vil du ha forandra 
eller lagt til? 

Et kommunistparti uten medlem
mer ute blant massene - i kampen - er 
et dødt prosjekt. Derfor er det så vik
tig at vi får til kjempesatsinga på EF 
nå i høst. Så viktig - både for partiet 
og vanlige folk. To sider av samme 
sak. At AKP er som før - som fisken i 
vannet. 

ERIK NESS 

Bente Volder, nestleder RV, 
AKP'er, kvinneaktivist. 

kampen m9t porno og salg av kvin
ner. Hun var med på å anmelde Leif 
Hagen for injurier og damene vant -
Hagen ble dømt. Det var en viktig 
sak, som faktisk ble omtalt i et slags 
kvinnepolitisk oppslagsverk, kalt 
«Sisterhood is Global» som ble gitt ut 
for noen år siden. 

- Det skjedde mye og vi oppnåd
de en del i de åra det stod på som 
verst, mener Bente. Men det var 
ingen varig seier. Nå føler jeg nesten 
litt avmakt. Kapitalmaktas salg av 
kvinner er overveldende. Nye angrep 
kommer, blant annet i form av strip
tease på nattklubbene i Ålesund. Det 
trengs stadig ny bevisstgjøring, og vi 
trenger en ny bølge i kampen mot 
salg av damer. 

Hun har holdt foredrag og vist lys
bilder på yrkesskolen o.a skoler. En 
lærdom av det er at ungdommen er 
sulteforet på at det blir snakket 
ordentlig om seksualitet Hun synes 
diskusjonene som er kommet i Kvin
nefronten om grenseoppgangene mel
lom seksualitet og porno er spennen
de. Vi har et annet syn på seksualitet 
enn for eksempel kirken. Det vil 
prege det vi tenker og ønsker, sier 
hun. RV-nestlederen som har vunnet 
ideologisk kvinneseier over Hagen. 
«Sisterhood is Global» og tida står 
ikke stille rundt Volder, sier vi. 

BIRGER THURN-PAULSEN 
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POLITIKK 
' 

Vellykket 1. mai-taktikk? 
p å mindre steder har tak

tikken vært endret i flere 
år allerede. Diskusjonen 

vi har fått nå avdekker forskjeller i 
syn på hva som skal være kommu
nistenes taktikk 1. mai konkret, 
men avdekker samtidig mer grunnl
eggende uenigheter om hva som 
skal være taktikken overfor en 
arbeiderklasse som er organisert i 
fagforeninger som fortsatt i all 
hovedsak er ledet av sosialdemo
krater. Derfor egner 1. mai-disku
sjonen seg bra for å anskueliggjøre 
de mer grunnleggende forskjellene. 

Togtaktikken i 70-åra 
Da den nye revolusjonære bevegel
sen vokste fram besto den av unge 
folk med liten eller ingen tilknyt
ning til fagforeningene. For å gjen
reise en kamptradisjon 1. mai var 
det både naturlig og nødvendig å 
lage egne arrangementer. Det var 
allerede da klart at det var en 
sentral målsetting å innrette disse 
arrangementene mot arbeiderklas
sen, og at vi ønsket å vinne fagfore
ningene over til kamparrangemen
tene. 

På 70-tallet, da FFF (Faglig Førs
temai Front) -togene var større og 
mer fargerike enn Samorganisasjo
nenes i de fleste store byer og ste
der, var det grunn til å tro at dette 
kunne være en vellykket taktikk. 
Men det var bare i Oslo .at FFF
togene fikk noen særlig fagfore
ningstilslutning, og selv der svært 
liten. 

Togtaktikk i 80-.åra 
&0--talle ar ungdoms- og stu-

dentopprøret lagt seg, og for FFF
arrangementene har dette betydd 
stadig tilbakegang. Og mulighetene 
for å trekke fagforeningene over i 
disse togene er svært små. Dette 
skyldes tre forhold. Det ene er at 
fagforeningsbåndene er svært sterke 
i norsk tillitsmannsapparat. Selvom 
Samorganisasjonene er både sløve 
og reaksjonrt leda, råder innstillinga 
at det er her fagforeningene skal gå. 
Blant de beste fagforeningene bru
kes 1. mai til å markere egne stand
punkter uavhengig av den offisielle 
linja som arrangørene ønsker. 

Et annet forhold er at det har 
skjedd en radikalisering av fagfore
ningene i løpet av 80-åra. De to 
landsomfattende tariffkonferansene 
i '88 i Trondheim og Kristiansand 
er tydelig bevis for denne utvik
linga. 
Et annet bevis er at svært mange 

fagforeninger velger tillitsvalgte fra 
AKP. Denne radikaliseringa har sin 
bakgrunn i at borgerskapet har blitt 
mer aggresivt og angrepene på 
arbeiderklassen er mye sterkere i 
dag enn for 10-20 år siden. Derfor 
velger fagforeningene tøffere tillit
svalgte. De ønsker folk i ledelsen 
som kan lede forsvarskamper. 

ksemplene er mange. 
Et tredje forhold er at tillitsvalgt

skiktet i fagforeningene opptrer mer 
uavhengig og sjølstendig i forhold 
til forbundstopper og LO-ledelsen. 

erfor opplever vi at forbunds-
andsmøter, og til og med LO-kon
ressen, ikke lenger lar seg dirigere 

av DNA-ledelsen slik de har blitt i 
ele 70 og 80-åra. 
Disse forholdene er svært viktige 

år kommunistene skal velge tak
ikk for å radikalisere den opposi
jonen som nå vokser. 

ommunistenes holdning 
adikaliseringen, og en gryende 

dag 1. oktober 1990 

sjølstendighet, i fagforeningene har 
ført til at det foregår reell kamp om 
hva slags politikk som skal prege 1. 
mai, enten kommunistene forbere
der det eller ikke. LO-ledelsen og 
deres lokale støttespillere har de 
siste åra hatt som taktikk at de fles
te paroler fra fagforeninger blir 
godkjent, bare de har kontrollen 
med hovedtaler og hovedparole. Så 
lenge kommunistene tar brudd på 
disse to sakene 
fungerer også 
taktikken 
deres. Når de 
får gjennom 
hovedtaler og 
hovedparole 
utgjør likevel 
ikke forening
enes bra paro
ler noen trus
sel, fordi de 
blir spredte, 
uorganiserte 
protester. 

gjøre opposisjonen synlig og sterk 
var dette vellykka. Spesielt bør det 
trekkes fram at samarbeidet mellom 
fagforeninger og miljøorganisasjo
ner er strategisk viktig (Festplass
garasjen). Vi godtok nederlaget på 
talere og sentrale paroler. Bar vi 
dermed vann og ved til en sosialde
mokratisk triumf? Etter min mening 
absolutt nei. Det lokale sosialdemo
krati har kjørt festplassgarasjen som 

være svært fornøyd med. 

Argumenter for to tog 
. Det skal ikke legges skjul på at det 
blant AKPere var delte meninger 
om dette 1. mai-opplegget. Et pro
blem for disse strømningene i AKP 
var at den ikke aktiviserte seg, 
hverken for noe alternativt tog eller 
i forhold til det vedtatte opplegget. 
Etter mitt syn var argumentene for 

to tog svært 
sekteriske. Jeg 
skal forklare 
hvorfor. 

Vi kan 
ikke godta 
Esther Kostøl 
fordi hun 
svikter kvin
nekampen . . 

Et riktig 
poeng, 
umulig 
taktikk 

men 
som 
når 

kvinnebeve
gelsen på sjøl
veste 8. mars 
hadde godtatt 
henne som 
hovedtaler. Jeg 
har til gode å 
høre vektige 
argumenter for 
at 1. mai-tak
tikken vår skal 
være smalere 
enn 8. mars
taktikken. 

Vi vil 
ikke gå i tog 
med pampe
ne. 

Jeg mener 
Diskusjonen 
om hva slags 
taktikk kom
munistene skal 
ha i forhold til 
Samorganisa
sjonenes 1. 
mai-arrange
menter har 
blusset kraftig 
opp dette året. 
Bakgrunnen er 
at de faglig 
tillitsvalgte 
AKPerne i de 
største byene 
har fått støtte i 
de lokale par
tiledelsene for 
en endring av 
en langvarig 
taktikk. 
situasjonen nå 
er slik at kom
munistene bør 

At vi ikke vil gå i tog med pampene er en gammel og sekterisk holdning som kommuniste
ne må legge av seg fortest mulig. Hvis vi kan slåss fram en kamppolitikk er det overhodet 
ikke noe argument at pampene også går i dette toget, skriver Nikolai Østgaard i denne 
artikkelen. 

Dette er 
en gammel og 
sekterisk hold
ning som 
kommunistene 
må legge av 
seg fortest 
mulig. 1. mai 
er spørsmål 
om politikk og 
kamp om poli
tikk - ikke et 
personlig sam
v it ti g -
hetsspørsmål. 
Hvis vi kan 
slåss fram en 
kamppolitikk 
er det overho
det ikke noe 

stille seg som 
mål å organi-
sere denne Diskusjonen om hva slags 
protesten slik 
at den blir 
synlig og kraf
tig, slik at de 
to hovedten
densene 

taktikk kommunistene skal ha i forhold til 
Samorganisasjonenes 1. mai-arrangementer har 

blusset kraftig opp dette året. 

kamp eller 

Dette skriver Nikolai Østgaard, faglig tillitsvalgt 
og AKPer i Bergen. 

samarbeid 
virkelig kom-
mer til uttrykk i togene. 1. mai 90 
har vist at en slik taktikk vil kunne 
gi store seire også i forhold til talere 
og hovedparole. Trondheim kom et 
godt stykke. I Bergen var vi tre-fire 
stemmer fra å få Terje Kolbotn som 
faglig appellant. _I Oslo var parolene 
bra og taler dårlig. 

1. mai 1990 i Bergen 
Uten å gå detaljert gjennom hele 1. 
mai-arbeidet, ble taktikken som 
nevnt ovenfor fulgt i Bergen. I 
utgangspunktet formulerte vi et 
godt opposisjonsgrunnlag til 
Samorg. Dette tapte vi knepent. Vel 
vitende om at Samorg-opposisjo
nen, det vil si svært mange fagfore
ninger ikke ville følge oss på et 
alternativt tog, valgte vi å organise
re opposisjonen itoget, mot togets 
offisielle karakter. Dette bygde vi 
rundt tre hovedsaker: 
Nei til festplassgarasje. 
Nei til tariffoppgjøret. 
Nei til moderasjon og arbeidsløs

het. 
Der hvor det ble gjort arbeid for å 

en prestisjesak, hvor toppene i 
Samorg har rykka ut på vegne av 
fagbevegelsen og gitt støtte. Denne 
støtten ble gjort til skamme: 200 
plakater mot garasjen. 

LO-ledelsen måtte tåle å holde en 
tale svært få hørte, mens toget mar
kerte Nei til tariffoppgjøret. 80 pla
kater og store oppslag i begge Ber
gensavisene dagen etterpå. Stein, 
Jord og Sementarbeiderforeningen 
hadde en bra markering av at ledig
het og moderasjonspolitikk henger 
sammen, også det et slag mot LO
topper og den lokale Samorgledel
sen. Det ble en samlet protest som 
syntes. Jeg er ikke i tvil om at disse 
tre sakene ikke ville fått den tyng
den og støtten om vi hadde laget 
eget tog. Kvinneprofilen var dårlig. 
Det var vår egen feil. 

Vår 1. mai-markering var mange 
ganger større enn Frp sin. 5-6000 i 
Samorg-tog. 1-2000 hørte på 
Hagen. Dette er veldig viktig. Alt i 
alt fikk vi markert opposisjonen 
svært bra og den virket nok større i 
toget enn den faktisk er. Det bør vi 
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argument at 
pampene også går i dette toget. 
Dessuten blir svært mange regna 
som pamper i denne argumentasjo
nen, langt fler enn de som bør defi
neres som motstandere. 

Andre organisasjoner blir skvi
sa. 

Det kunne vært et problem, men 
var det ikke. De som hevder dette 
prøvde aldri · å fremme paroler. 
Samtlige paroler som ble innsendt 
ble godkjent, bortsett fra en fra Gra
fisk, men de godtok sjøl å endre 
den. Om det hadde blitt prøvd ut 
skikkelig å sende inn paroler fra 
mange organisasjoner, vilfe vi få 
testet om 1. mai-komiteen ville sen
surere paroler. Om de hadde gjort 
det ville det muligens oppstått et. 
bruddgrunnlag som kunne samle 
opposisjonen om brudd. 

Som en liten digresjon i denne 
argumentasjonen bør man stille seg 
litt mer kritisk til den innflytelsen 
de forskjellige organisasjonene har 
hatt i forhold til FFF og Faglig Soli
daritet-tradisjonen på 80-tallet. 
Hovedparoler har stort sett blitt 

bestemt av en AKP-ledelse og et 
lite antall aktivister i spissen for 
disse frontarrangementene. 

Med Faglig Solidaritet får vi 
markert en helhetspolitikk mot . 
sosialdemokratiet. 

Dette er kanskje den argumenta
sjonen som høres mest politisk ut. 
Jeg mener den uttrykker ganske 
mange feil. For det første bygger 
den på et bilde av virkeligheten 
som sier at det finnes en deling av 
massebevegelsen der helhetspoli
tikk danner skillelinjene. Slik er det 
ikke. Det finnes opposisjon på 
mange enkeltsaker. En del av disse 
sakene står i innbyrdes kamp med 
hverandre, som for eksempel lokale 
forhandlinger og lavtlønn i tarif
foppgjøret, eller miljøkamp og fag
lig kamp. Vår oppgave må være å 
knytte disse opposisjonsbevegelse
ne sammen. Det gjøres ikke ved å 
konstruere heihetsskillelinjer som 
ikke eksisterer. 

For det andre vil jeg hevde at 
dette argumentet egentlig er et 
argument for partitog. For hvem er 
det som har en helhetsforståelse 
opp mot sosialdemokratiet når det 
ikke finnes i massebevegelsen? Jo 
det er AKP. Vi har alltid vært mot 
partitog. Jeg er ikke prinsipielt mot 
partitog, men mener det nå er helt 
uegna til å forene opposisjonen. 

For det tredje oppfatter jeg at det 
er en del tradisjonelle 1. mai-delta
kere som ønsker at det skal finnes 
et tog der man kan gå og markere 
sin helhetspolitikk, selv om man 
ikke deltar i noe som helst ellers i 
året. Det fungerer nærmest som en 
personlig renselse og samvittighets
markering. Et siste poeng med hel
hetsargumentet er jo at vi i alle år 
har argumentert med at det er folks 
kampsaker som skal markeres. Der
for har vi stått hardt på reserva
sjonsretten. Selv om denne reserva
sjonsretten stort sett er en teoretisk 
konstruksjon, bryter den ganske 
klart med kravet om helhetspoli
tikk. 

Brudd med Samorg 
Om man bør bryte med Samorg på 
1. mai må vurderes konkret hvert 
eneste år. Dersom jeg skulle formu
lere noen prinsipper for denne vur
deringen blir det følgende: 

1. Dersom Samorg hindrer oppo
sisjonen i å markere sin politikk i 
toget, slik den sjøl ønsker oppstår 
det grunnlag for brudd. Med oppo
sisjonen mener jeg både fagfore- . 
ninger, miljøorganisasjoner, kvinne
bevegelsen og solidaritetsorganisa
sjoner. 

2. Dersom Samorg gjennom sitt 
valg av parole og taler gjør toget til 
en del av valgkampen til Arbeider
partiet oppstår det grunnlag for 
brudd. Med det mener jeg talere 
som ikke har fagforenjngstilknyt
ning, bare partitilknytning. 

Hva er vår styrke i en sånn brudd
situasjon? Jo det er hvorvidt vi 
evner å skape en taktikk der flere 
enn oss mener det er grunnlag for å 
bryte, og på det viset svekker 
DNAs makt og innflytelse over 1. 
mai. I den sammenheng spiller 
opposisjonen i Samorg, og det 
samarbeidet vi klarer å utvikle gjen
nom året mellom kampforeninger 
og andre deler av miljø-, kvinne- og 
ungdomsopposisjonen langt større 
rolle enn å danne et eller annet 
frontinitiativ på vårparten. 

NIKOLAI ØSTGAARD. 
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AKP, fortsatt kvinnenes parti? 
K vinnepolitikken til AKP 

er progressiv, livskraftig 
og har stor oppslutning. 

Den har ikke prega diskusjonene 
om AKPs framtid hittil. Er det 
fort~att sånn at kvinnepolitikken til 
AKP er et område som ikke betyr 
så mye når viktige ting som parti-
ets framtid diskuteres? _ 
Er kvinnepolitikken vår verdt å for
svare? 

I 1970 skreiv Jose Maria Sison ei 
bok som het «Philippine Society and 
Re.volution», denne boka blei sævrt 
viktig for kommunistpartiet og de fol
kelige bevegelsene på Filippinene. I 
denne boka er det ca 1/2 side om 
kvinner, i avsnittet om «Other Social 
Groups». Nå har Sison kommet med 
ei ny bok som heter «The Philippine 
Revolution - The Leaders Wiew», i 
denne boka står det ikke ett ord om 
kvinner. 

Kvinnebevegelsen på Filippinene 
er den mest framskredne politisk og 
organisatorisk i Asia, kvinner er akti
ve i partiet og andre organisasjoner i 
svært stor grad. AKP er det partiet i 
verden som har den mest framskred
ne kvinnepolitikken, og hvor vi har 
oppnådd noe innad. Det får stor 
betydning hvis vi mister kvinne
opprøret i AKP. 

Kvinneopprørets utvikling 
Kvinneopprøret i AKP starta før det 
fikk navnet kvinneopprør. Det starta 
på begynnelsen av 80-tallet med dis
kusjoner om sosialismen med kvinne
perspektiv. Da hadde AKP jenter 
mange og mangesidige erfaringer fra 
partiarbeid, studentorganisasjoner, 
fagforeninger, Kvinnefronten, porno
kampen og 8.mars arbeidet. Vi orga
niserte kvinnesamlinger og kvinneut
valg i de fleste fylkene. Vi studerte 
og jobba utadretta, diskuterte og 
utvikla politikk. Kvinnepolitikken 
blei nedfelt i en resolusjon fra lands
møtet i '84 og i Kjerstis bok «Søstre 
Kamerater». Fra '86 utvida vi det 
eksterne arbeidet til AKP med bølle
kurs. 

Den åpne kvinnekonferansen høs
ten '86 samla mange av AKP jentene 
og bidro til å gjøre kvinneopprøret til 
-eiendommen til flere enn dem som 
hadde vært med på det fra begynnel
sen. 

På den interne kvinnekonferansen 
våren '88 var det stor grad av enig
het, vi følte at vi hadde kommet 
langt, oppnådd resultater, både i form 
av oppslutning om den kvinnepolitis
ke linja internt, og særlig eksternt. Vi 
begynte også å snakke om hvor mye 
kvinneopprøret hadde kosta oss per
sonlig, hvor mye krefter det tar å vite 
så mye om den undertrykkinga vi sjøl 
blir utsatt for hver dag. 

Nordisk Forum 
Nordisk Forum var en strålende mar

·kering av kvinneopprøret. Vi hadde 
17 seminarer hvor vi presenterte poli
tkken vår på ulike felt, vi kom i 
hundrevis av diskusjoner med andre. 
Vi markerte oss politisk som AKPere 
samtidig som vi organiserte oss sånn 
at vi tok vare på hverandre . 

. Etter Nordisk Forum kom TV-inn
samlinga. Mange AKP jenter og tidli
gere medlemmer nedla mye arbeid i 
gjennomføringa av den lokalt og 
sentralt. Denne innsatsen er blitt helt 
usynlig for de fleste andre enn dem 
som deltok. Kvinneorganisasjonenes 
TV- innsamling var ikke slik at de 
enkelte organisasjonene kjørte fram 
seg sjøl. Derfor blir nok ikke dette 
regna som at vi var «på banen» og 
markerte partiet. 

Etter Nordisk Forum kom også 
FMS valgkampen. Mange partimed
lemmer følte at de blei motvillig med 

på opplegget. Det var ikke ideen om 
å jobbe i brei front som først og 
fremst møtte motstand, men at med
lemmene opplevde at linja blei tredd 
nedover hue på dem, og samarbeidet 
med NKP. NKP har ikke vært en 
medspiller i den nye kvinnebevegel
sen. Kvinnearbeidet deres har vært 

prosovjetisk fredsarbeid, og i den 
grad de har deltatt i 8.marskomiteene 
har de markert seg mot aktivistdemo
krati. 

Herskerteknikker 
AKP jentenes erfaringer fra front 
arbeid i 8.marskomiteene blei ikke 
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brukt da den nye valglinja blei utfor
ma, ikke sentralt, og med få unntak 
lokalt. 

Motsigelsene gikk ikke først og 
fremst på om vi skulle stille reine 
kvinnelister eller ikke. Men på hvor
dan diskusjonene om kvinnelister 
skulle føres, hvordan kvinneinitiati
vene skulle jobbe og hvilken rolle de 
skulle spille i «løpet». Mange AKP 
jenter opplevde at de nedla mye 
arbeid i tråd med partilinja, men blei 
motarbeida av partiledelsen. distrikts
ledere opplevde at det blei knytta 
kontakter i distriktene uten at de viss
te om det, og de opplevde herskertek
nikken «tilbakeholdeJse av informa
sjon». En av jentene, som fortsatt er 
DS leder, sa: «hadde vi visst mens det 
stod på at andre også hadde så store 
problemer og jobba mest for ikke å 
ødelegge helheten for landet, så 
hadde det stilt seg annerledes hos 
oss.» 

Dette skjedde på et tidspunkt der 
mere enn 50 prosent av DS-lederne 
og sentralstyret var kvinner. For førs
te gang på mange år blei lojaliteten til 
ledelsen viktigere enn lojaliteten til 
egne kvinnepolitiske standpunkter. 
Ledelsen som fikk lojaliteten var 
kvinneopprørets «egen» kvinneledel
se. Uten tvil er valgarbeidet det områ
det hvor vi har hatt størst problemer 
med å utforme ei kvinnepolitisk linje 
som har latt seg sette ut i livet med 
godt resultat. På denne måten blei 
·valgarbeidet 88/89 et tilbakeslag for 

, ,1 en diskusjon 
om hva slags kvinne
politikk vi vil slåss for 
i AKP kan vi ikke 
måle det bare i forhold 
til «den gyldne» 
fortida, men særlig 
viktig blir det å se 
denne diskusjonen i 
forhold til hvilke 
angrep kvinnene 
kommer til å bli møtt 
med i 90-åra. Hvilke 
utfordringer det stiller 
til kvinn~bevegelsen, 
og til AKP. Raseringa 
av offentlig sektor og 
kampene mot den 
kommer til .å bli av
gjørende for ut
viklinga av samfunnet. 
Arbeidet med dette og 
proriteringa av det vil 
være avgjørende for 
om vi fortsatt kan si at 
AKP er kvinnenes 
parti. , , 

Mange kvinner og unge jenter opplever 
at kvinnespørsmålene blir mer og mer 
usynlige i partiet. Hvis denne tendensen 
ikke snur er det stor fare for at kvinnene 
vil vise AKP ryggen. Hva vil skje med 
AKP da? (Foto: Øyvind Fredriksen)AKP, 
fortsatt kvinnenes parti? 

kvinneopprøret. 
Kvinner satt i lederposisjoner og 

tok ansvaret for helheten. Samtidig 
opplevde mange at de ikke fikk nok 
støtte fra . ledelsen da de prøvde å 
sette linja med kvinneinitiativer ut i 
livet. Det som skjedde gir et bilde av 
dilemmaet med å både sitte i posisjon 

og være i opposisjon samtidig. Jeg 
mener vi har behov for å oppsumme
re hva v· har oppnådd med å ha kvin
neopprørere i lederposisjoner, hva vi 
har mista med det, og også hvor mye 
det har kosta. 

Utbrente kvinneledere 
Nå er det få kvinnelige DSledere 
igjen, deres erfaringer er ikke samla 
og oppsummert. Gjennom bøllekursa 
har vi kommet i kontakt med tusenvis 
av kvinner, og diskutert AKPs poli-

. tikk. Dette har vært lærerikt, men 
mange bølleleder er utbrente. Det er 
store motsigelser blant AKPere i 
Kvinnefronten , det er forsåvidt ikke 
noe nytt, det som er nytt er at uenig
hetene er så uforsonlige. 

K vinneopprØrets ektefødte barn er 
«to spiss teorien», det var endel dis
kusjoner da den blei lansert. Nå er det 
uenigheter i partiet om innrettinga på 
det faglige arbeidet, i hvilken grad 
skyldes det at vi er uenige om den 
kvinnepolitiske analysa? Et tiår med 
kvinneopprør stiller mange spørsmål, 
vi har behov for organiserte diskusjo
ner for å finne svar på hvor vi går 
videre. · 

De harde 90-åra 
I en diskusjon om hva slags kvinne
politikk vi vil slåss for i AKP kan vi 
ikke måle det bare i forhold til «den 
gyldne» fortida, men særlig viktig 
blir det å se denne diskusjonen i for
hold til hvilke angrep kvinnene kom
mer til å bli møtt med i 90-åra. Hvil
ke utfordringer det stiller til kvinne
bevegelsen, og til AKP. Raseringa av 
offentlig sektor og kampene mot den 
kommer til å bli avgjørende forutvik
linga av samfunnet. Arbeidet med 
dette og proriteringa av det vil være 
avgjørende for om vi fortsatt kan si at 
AKP er kvinnenes parti. 

Oppsummeringene av valgarbeidet 
viser at det er motsigelser om måla 
for arbeidet, hva vi vurderer som 
vellykka arbeid, og åssen vi ser på 
resultater. Er det bare sånt som kan 
telles eller er det hvilke prosesser 
som skjer i og blant folk i løpet av 
tid? Her trur jeg at mange fagfore
ningsaktivister og kvinneaktivister 
har flere felles erfaringer og mening
er enn vi veit om. 

Jeg mener at uenighetene om kvin
neinitiativenes plass i FMS samarbei
det, slik de viste seg i praksis, også 
gjenspeiler seg i partidiskusjonene nå 
i synet på hvordan vi tenker oss 
utviklinga framover. Noen vil bygge 
ut RV og gjennom det styrke partiet. 
Andre vil samarbeide med andre 
marxistiske grupper. Jeg mener det 
viktigste for å styrke AKP må være å 
knytte kontakter til og rekruttere fra 
progressive ungdoms- miljøer, kvin
nebevegelsen, miljø- og fagbevegel
sen. Samtidig har vi behov for felles 
studier og diskusjoner i hele organi
sasjonen. Det blir en viktig oppgave 
for oss de første åra og etablere ny 
felles virkelighetsoppfatning, felles 
politisk teoretisk plattform og felles 
svar på kapitalismens utfordringer og 
felles strategi for et nytt samfunn. 

Finnes AKP om ti år? 
I diskusjonene om partiets vei videre 
er det svært få som nevner de kvinne
politiske standpunktene som noe de 
vil slåss for at partiet skal beholde. 
Hvis kvinnepolitikken fortsatt blir 
usynlig i landsmøtediskusjonene kan 
det viktigste arbeidet vi gjorde på 80-
tallet, både teoretisk og praktisk ende 
som en parantes i historia, sammen 
med AKP. Dersom vi evner å ta med 
oss det livskraftige i kvinneopprøret 
videre er sjansene for at AKP spiller 
en vital politisk rolle ved årtusenskif
tet betraktelig større. 

ELIAABY 
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Def/este AKPere har mye kunnskap om EF. Det gjelder både for de som husker årafør '72, og de som knapt var født den gangen. Men vi mangler kunnskap om hva som er det nye med EF, hva skiller det EF vi ser i dagfra 
det EEC vi så før '72? Bildene viser plakater fra motstandskampenfør '72. Er disse alene relevante også i dag ? Eller er det andre ting enn sjølråderetten som også vil bli viktig i EF-kampenframover? 

Organiser EF -motstanden! 
D anninga av Nei ti EF er 

på ingen måte ferdig 
enda, og det vil bli opp 

til medlemmene å fylle den, både 
med politisk og organisatorisk inn
hold. 

AKP ser på kampen mot EF som 
sævrt viktig. I tillegg til at den er ei 
høyt prioritert partioppgave, er det 
sendt ut studiemateriale til alle 
distrikt. Dette materialet inneholder 
bl.a en oversikt over en del littera
tur og materiale om EF for de som 
vil finne ut mer enn det som står i 
sjølve studieopplegget. 

EØS-avtalene 
De fleste AKPere har mye kunn
skap om EF. Det gjelder både for de 
som husker åra før '72, og de som 
knapt var født den gangen. Men vi 
mangler kunnskap om hva . som er 
det nye med EF, hva skiller det EF 
vi ser i dag fra det EEC vi så før 
'72? 

Vi er nå på vei til å få avtaler med 
EF gjennom EØS. Synet på EØS
avtalene er det stor uenighet om 
blant de som er organisert i Nei til 
EF. I AKP er ikke forståelsen for 
hva disse forhandlingene går ut på 
god nok. Det er også mange som 
ikke veit at store deler av det som 
det blir forhandla om blir hemme
ligstempla. Her skulle Klassekam
pen ha laga en oversikt <?,ver hva 
som er gjort til nå og hva som er 
unndratt offentligheten. Statusrap
porten som kom på vårparten er og 
noe vi må sette oss inn i. Det at 
Sverige ser ut til å velge medlems
kap gjør at vi er i en helt anna situa
sjon når det gjelder motstandsarbei
det enn det vi var forrige gang. Vi 
må analysere hva det betyr at Sveri
ge nå ønsker medlemskap, både i 
forhold til utviklinga av kapitalis
men og i forhold til kampen mot 
EF. Åssen står for ekesempel mots-
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tandsarbeidet i Sverige? Hvem er 
det der som det blir viktig å samar
beide med? Hva mener vi om å gå 
inn for et nordisk samarbeid utafor 
EF? 

Sjøl om jeg mener at den generel
le kunnskapen om EF i AKP er bra, 
mangler det ikke på problemområ
der som vi må sette oss inn i. Natur
ligvis er kampen for sjølråderetten 
viktig, men vi må utvikle mye poli
tikk som går på andre områder 
også. Dette er jeg hellig overbevist 
om at vi skal klare å få til. 

Når det gjelder åssen motstanden..1 
skal organiseres, er jeg mer redd for 
hva AKPere vil gjøre. Vi har mange 
erfaringer fra frontarbeid, både på 
godt og vondt. Før vi kaster oss inn 
i en så viktig front som Nei til EF, 
kunne det vært en tanke å oppsum
mere disse erfaringene, men skal vi 
bruke tid på det er kampen ferdig 
uten at vi har fått delta. Og det øns
ker vi på ingen måte. Til det er 
kampen alt for viktig og vi har mye 
å bidra med. 

Hva kan vi tilby fronten? 
1. Vi kan organisere folk. På vårt 
beste kan vi få mange folk til å slut
te opp om det de skanser som vik
tig. Vi ser viktigheten av å organi
sere de som kan bli aktive, og er 
ikke så· opptatt av å få med folk 
som har navn og verv, men som 
ikke kan prioritere kampen. 

2. Vi har ei helhetlig analyse. Vi 
er ikke mot EF fordi det ikke f ønner 
seg for oss., vi er mot fordi vi har ei 
analyse av kapitalismen og imperia
lismen. Denne analysen gjør at vi 
ser linjer som går langt utafor Euro
pa. Vi ser sammenhenger mellom · 
de forskjellige standpunktene og 
den plassen de har i samfunnet. Og 
vi ser nødvendigheten av å forene 
de kreftene som det er rett å forene 
i kampen mot EF 

3. Vi har skolerte folk. Den størs-

((26. august 1990 blei det nye 
Nei til EF danna. I og med at 

Opplysningsutvalget gikk over til å være en 
medlemsorganisasjon og skifta navn, har vi nå 

en organisasjon i Norge som vil kjempe mot 
. norsk medlemskap i EE )) 

te ressursen vi har er alle de flinke 
folka våre. Tilsammen har vi et fjell 
av kunnskaper som vi vil kaste inn i 
kampen mot EF. 

4. Vi er. villige til å jobbe hardt og 
uegennyttig. Og dette mener jeg 
ikke. som noen floskel. Sjøl om 
mange av oss kan ha dårlig samvit
tighet fordi vi gjør mindre nå enn 
før i tida, er mengden av arbeid 
utført av AKPere stor. Vi vil bety at 
arbeidskapasiteten til fronten utvi
des. 

I Nord-Trøndelag har vi jobba 
organisert mot EF en god stund nå. 
Allerde for to år siden begynte ei 
gruppe på Verdal/Levanger å sette 
seg inn i hva EF-medlemskap ville 
bety. 25. september i fjor danna vi 
en fylkesorganisasjon. I dag har vi 
mange lokallag og enda flere kon
taktpersoner. Det siste er at lands
møtet i Nei til EF er lagt til Nord
Trøndelag. 

Hva har vi gjort? 
5. Vi er i stand til å se andres kva- Det har blitt arrrangert mange åpne 

liteter. Vi mener det er viktig for møter. På et møte på Verdal, med 
fronten at de som er villig til å blant andre Johan J. Jacobsen og 
jobbe får gjøre det, og gjøre det på Wenche Frogn Sellg, møtte det opp 
det nivået og den mengden de er i så mange, at et tilsvarende møte i 
stand til. Oslo måtte hatt 6000 deltakere. Den 

Dette ser vi kanskje ikke sjøl, siste helga i september skal det 
men folk rundt oss ser det. De er være et åpent møte på Stjørdal om 
derfor sævrt ivrig på å få oss med i kvinner og EF. Samorg på Verdal 
fronten mot EF. Men er vi like ivrig har i samarbeid med EF-gruppa 
sjøl? arrangert et møte med 100 deltake-

Er det sånn at vi blir med i det re. 
forberedende arbeidet og trekker En ting vi i AKP har dårlige tra-
oss stille og rolig ut etterpå? disjoner på er å slippe til andre på 

Jeg mener ikke at vi på død og liv våre arrangementer. Dette har vi 
skal sitte i alle styrer. Vi skal ikke heldigvis blitt bedre til, men det er 
gjenta gamle feil i frontpolitikken viktig at vi, både når vi arrangerer 
som på sitt mest ekstreme fikk folk møter sjøl og når vi er med i front
til å tru at vi bare støtta de frontene sammenheng, slipper til de som er 
der vi sjøl hadde bukta og alle fire uenig med oss. I tillegg til at vi 
endene. Men det er viktig at vi er lærer mye av det, blir det og en type 
villige til å gå inn i det daglige møter som folk synes det er lærerikt 
arbeidet i fronten for å bygge den og underholdende å gå på. 
opp i pakt med medlemmenes øns- ' Vi kan gjøre en feil som vil føre 
ker. til at vi uten tvil vil tape kampen 

OPPRØR 

mot norsk EF-medlemskap. Den 
feilen består i å glemme ungdom
men. Ungdommen i Norge finner vi 
stort sett i videregående skoler. Den 
beste måten å nå alle på er derfor å 
komme inn på skolen. På Verdal 
videregående skole blei det i vår 
arrangert et møte for elevene hvor 
det stilte opp EF-motstandere og 
folk fra Fremskrittspartiet for å dis
kutere EF. En kan i forbindelse med 
slike møter få elevene til å bruke 
samfunnsfagstimer til å forberede 
spørsmål, lage veggaviser og lik
nende. Mange kan ha problemer 
med å henvende seg til en skole 
hvis en ikke kjenner noen som job
ber der. Derfor er det viktig at en 
har ei «pakke» å tilby. Det er ikke 
utenkelig at en av stiloppgavene til 
artium 1991 vil gå på spørsmål fra 
EF-debatten. Her kan vi komme inn 
med forslag til opplegg for å skole
re elevene. 

Standsvirksomhet, salg av aviser, 
utdeling av løpesedler kan vi fra 
før. Vi må bare huske på å gjøre det 
i denne kampen også. Det er bare 
fantasien som setter stopp for hva 
vi kan jobbe med, hvor vi kan 
komme ut med informasjon og 
hvem vi kan mobilisere. Og jo flere 

· vi er, jo større blir mengden med 
fantasi. 

Mange er lei av mer eller mindre 
endeløse partidebatter. Jeg kan ikke 
love at debattene blir mindre 
endeløse når vi kaster oss inn i EF
arbeidet, men det blir i alle fall ikke 

_ partidebatter. Og det viktigste: Skal 
vi stoppe· det norske borgerskapets 
planer om å få oss inn i EF, må vi 
kaste de kreftene vi har som parti 
inn i kampen. Det er en kamp som 
det er mulig å vinne. Men for at vi · 
skal det må vi forene oss_ med de 
kreftene som er villige til å sloss 
sammen med oss, og vi må bruke 
tid, penger og krefter. 

SOLVEIG AAMDAHL 
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RV trenger kvinnene! 
V ed de siste valgene har RV 

lagt vekt på å få kvinner til å 
stille øverst samtidig som kvinne
spørsmål har vært en av hovedsake
nei valgkampene. 
Hvordan er situasjonen nå? Er det 
mange kvinner/jenter som står i kø 
for å tilkjempe seg plassene øverst på 
listene? Det k~n virke som at det ikke 
er sånn. 

OPPRØR har snakka med Bente 
Volder og Astri Holm. Disse to sitter 
nå for RV i kommunestyret i Ålesund 
og Trondheim. Begge ha deltatt aktivt 
i flere valgkamper for RV som topp
kandidater. 

Vi spør dem om de fortsatt mener 
det er viktig at jentene erobrer 
førsteplassen på listene. 

Astri: Jeg mener det er svært viktig 
at nettopp vi kvinner går på barrika
dene i disse tider. Kvinnevinkling 
trengs som aldri før. Angrepene på 
velferdsgodene har økt kraftig i løpet 
av de siste åra, og dette vil ramme 
kvinner, barn og eldre hardest. 

Bente: Jeg synes det er veldig vik
tig at kvinner blir synliggjort. 
AKP/RV har en god kvinnepolitikk 
som fortjener å komme ut. Jenter 
greier å markedsføre denne politik
ken best - naturlig nok. 

- Mange kvinner/jenter har mista 
entusiasmen for RV og spesielt for 
valgkamparbeid. Det krever mye 
arbeid, og gir forholdsvis lite resul
tater. Har dere noen kommentarer til 
det? 

Bente: I forhold til valgkamparbei-

Ja. 
Torstein Dahle er 
bystyrerepresen
tant for RV i Ber-

• . . . gen. Han synes at 
· han har så mye 

, ugjort at han stil
. ler opp for en ny 

periode. 

I Ja. 
Håkon Aase er 

fy lkestingsrepre
sentant for RV i 
Hordaland. Han 
har bestemt seg til 

" å stille opp for en 
ny periode. 

? 
Astri Holm er 
bystyrerepresen
tant for RV i 
Trondheim. Hun 
har ikke bestemt 
seg for om hun vil 
stille opp en gang 
til. 

Nei. 
;' Ragna Schwenke 

er fylkestingsre-
~· presentant for RV 

i Troms. Hun har 
bestemt seg for 

• · ikke å stille opp 
til en nye periode. 

h Hun har svært 
lang fartstid bak 

seg som RV-representant. Men nomi
nasjonsarbeidet er i gang i Troms. 

Astri Holm, RV-representant i Trondheim. Bente Volder, RV-representant i Ålesund. 

Valget '91 nærmer seg, 
og igjen stilles spørsmålet: Hvem skal 

stå på listene? 

det skjønner jeg det godt. Under en 
valgkamp er det viktig å snakke høyt, 
albue seg fram og bli sett. Det er ikke 
akkurat kvinners måte å jobbe på. 
Likevel er det viktig for våre potensi
elle velgere at vi er der og sier det 
som ingen andre tar opp! Ellers har 
jeg god erfaringer med å jobbe sam
men. Det betyr at et kollektiv må ta 
ansvar for politiske utspill og f.eks. 
skrive innlegg til pressa. Ei gruppe 
må også gi råd og oppmuntring til 
dem som står på mest utad. Får vi 
dette til å fungere, blir det lettere for 
kvinner å stå høyt opp på listene og 
jobbe for RV seinere. 

Når det gjelder resultater med RV
jobbing ellers, synes jeg faktisk v, 

• 

har oppnådd ~n del i Ålesund. Vi som 
jobber med dette har alle blitt flinkere 
til å sette oss inn i saker og samarbei
de med fagforeninger i kommunen. 
Nå er vi i ferd med å lage en renova
sjonsplan for kommunen i samarbeid 
med renovasjonsarbeiderne - det er 
interessant og viktig. Tidligere har vi 
jobba mye i samarbeid med ansatt på 
aldershjem, et arbeid som la grunnla
get for en aldershjemsplan som vi 
fremma i kommunestyret. 

Astri: Her i Trondheim har RV en 
posisjon blant folk som ønsker å pro
testere mot nedskjæringer. Vi blir ofte 
kontakta av grupper som vil ha råd 
og informasjon - og det er jo hygge
lig at de har tillit til RV i en slik situ-

asjon. Ellers har vi faktisk fått flertall 
for flere forslag de siste åra. Nå sist 
ble det flertall for å senke antall sjen
kebevilgninger i kommunen, etter 
forslag fra oss. 

- Mange tror at folk som dere må 
være · svært dyktige, ha mye 
overskudd og være tøffere enn toget 
- kommentarer til det? 

Bente: Jeg skal ikke legge skjul på 
at jeg til tider har lurt på vitsen med å 
stille opp i bystyresalen å snakke for 
døve ører. Det at vi er ei gruppe som 
har et felles ansvar gjør at vi fordeler 
alle oppgaver. Det er ikke jeg som 
stiller på alle bystyremøtene - dessu
ten er vi alltid to til stede. Det er 
fint å ha øyenkontakt med en 
likesinnet i bystyresalen 

Astri: Det er til tider en tøff jobb -
men her i Trondheim er vi så heldige 
at vi har ei gruppe rundt bystyrearbei
det, samtidig som vi er to represen
tanter fra RV. Jeg har blitt flinkere til 
å bruke folk rundt meg både når det 
gjelder saker og personlige spørsmål 
- det har vært nødvendig. Jeg mener 
ut ifra erfaringene jeg sitter inne med, 
at det er svært viktig at det i god tid 
før valgkampen etableres grupper -
fortrinnsvis av dem som står øverst 
på listene. Når gjelder det å finne 
fram til folk som er villige til å jobbe 
med parlamentarisk arbeid i fire år 
framover. Ei sånn satsing er jeg over
bevist om vil føre til at flere jenter vil 
«kaste seg frampå». 

0 a ? 
• 

Det er i skrivende stund et år igjen 
til valget. Noen steder har nominasjonsarbeiet 

startet, og mange RV-representanter teller 
på knappene og lurer på om de skal stille opp 
til en ny periode. Vi har vært i kontakt med 

noen av dem for å høre om de harbestemt seg, 
og om nominasjonsarbeidet har startet opp. 

Ja. 
Aksel Nærstad er 
fy lkestingsrepre
sentant for RV i 
Akershus. Han er 
villig til å stille 
opp foren ny 
periode. 

? 
Bente Volder er 
kommunestyrere
presentant for RV 
i Ålesund. Der 
har de ikke kom
met i gang med 
nominasjonsdis
kusjonene i grup
pa ennå, og Bente 
vil ikke si noe før 
de har vært. 

Nei. 
Tom Farsund er 
kommunestyrere-_ 
presentant for RV 
i Førde. Han har 
bestemt seg for 
ikke å stille til 
gjenvalg, men kan 
fortelle at de har 
starta diskusjone-
ne om nominasjonen. 

? 
Eli Berg kommu
nestyrerepresen
tant for RV i 
Tromsø. Hun har 
ikke bestemt seg 
ennå. For henne 
avhenger det om 
de kan få en mer 
kollektiv arbeids

form. Diskusjonene om nominasjone
ne har startet i Tromsø. 

Nei. 
Eva Berg er kom
munestyrerepre
sentant for RV i 
Kvæfjord. Hun vil 
ikke stille til gjen
valg. Hun synes 
det er vanskelig å 
holde motivasjo
nen oppe. Hun sit

ter aleine for RV i kommunestyret og 
synes det blir for slitsomt. Nomina
sjoner skal opp på møte i uke 39. 

? 
Bjarne Berg Wiig 
er kommunesty
rerepresentant for 
RV i Porsgrunn. 
Har ikke bestemt 
seg. Han synes 
det blir for mye 
«one man show», 
og vil ha en mer 
kollektiv jobbing 

for å kunne si ja. Han synes også at 
RV-organisasjonen er for svale på 
landsbasis og lokalt. 

Ja. 
Alf Henriksen er 
kommunestyrere
presentant for RV 
i Borre. Han har 
bestemt seg for å 
stille opp til en ny 
periode. 

? 
Grethe Pettersen 
er kommunestyre
representant for 
RV i Saltdal. Hun 
har ikke bestemt 
seg, og vil avven
te diskusjonen på 
et møte de skal ha 
23.9. 

? 
Stein Stugu er 
kommunestyrere
presentant for RV 
i Bærum. Han har 
ikke bestemt seg 
for om han vil stil
le til gjenvalg. De 
har planer for å 
starte nominasjon
sarbeidet. 

I
. august i år rykka RV i Bodø 

ut mot «eldre-ran midt på 
blanke formiddagen i Bodø 
sentrum». 

Bakgrunnen var eit vedtak i 
bystyret rett før sommarferien. 2,6 
millionar - eller knappe 40 pro
sent - av Bodø sin part av eldre
milliarden blei brukt på å saldere 
budsjettet i samband med bud
sjettregulering. RV fikk berre to 
stemmar for sitt motforslag, men 
fikk vedtatt at den konkrete forde
linga av eldrepengane skulle opp i 
bystyret på første møte etter feri
en. 

Klage 
Vårt utkjør i august var retta inn 
mot dette møtet. Vi sendte ein 
utførlig klage på bystyrevedtaket 
til fylkeslegen. Det blei oppslag i 
TV l( veldsnytt, i NRK Dagsnytt 
og Nordlandssendinga, pluss 
Bodøavisene Nordlands Framtid 
og Nordlandsposten. ..-

Dermed braut vi gjennom ein 
slags mediaboikott. Problemet var 
at personutskjelling mellom sen
trale lokalpolitikarar (uttrykk som 
«ordførerens halvtomme hode», 
«sabotører», «møl og faenskap» 
svirra gjennom lufta) parallelt 
med stadige budsjettproblem og 
økonomiske skandalesaker fanga 
media heilt. Ein kombinasjon av 
legalisme (klage til høgare mak
ter) og frispråk («eldre-ran») 
måtte til for å få ørens lyd. 

Ting begynte å skje. Helse- og 
sosialstyret vedgikk at disponer
inga av eldrepengane (som dei 
sjøl hadde vore med på) ikkje var 
i tråd med føresetnadene frå Stor
tinget. Det var det ikkje noko å 
gjøre med for 1990, ettersom 
avdelinga hadde fått beskjed om å 
dekke lønnsoppgjøret for 1990 
innafor eige budsjett. Dei omstric 
de 2,6 millionane var altså låst i 
utgangspunktet til dette formålet. 
Men dersom kommunen skulle 
komme ut med positivt driftsre
sultat i 1990, skull~ pengane føres 
tilbake til dei eldre. Og viktigare: 
Forslaget frå administrasjonen om 
å bruke eldrepengane til å dekke 
opp for heilårsverknadene av 
lønnsoppgjøret neste år, blei for
kasta. Det ville ha krevd 6,5 milli
onar - eller meir enn 70 prosent -
av neste års «eldremilliard» . 

Delt bystyre 
Denne «pakken» gikk samrøystes 
gjennom i formannskapet. Leiaren 
for helse- og sosialstyret var for
nøyd, og sa at«sjøl RV må kunne 
stemme for dette.» 

Det kunne vi ikke, sjøl om RV 
trulig kan ta det meste av æra for 
å ha forpurra eit enda større eldre
ran neste år. 

Det er oftast vanskelig å få 
bystyret til å rokke ved eit vedtak 
i formannskapet, især når det er 
samrøystes og dei «nødvendige 
konsesjonar» alt er lagt inn i 
innstillinga. men det var på nære 
nippet. RV sitt motframlegg fall 
med 27 mot 25 stemmar. 

Etter eit aldri så lite opprør i 
SV-gruppa mot gruppeleiaren 
kom SV over. Framstegspartiet 
følgte. Før avstemming var det 
ekstraordinært gruppemøte i Ap 
og Høgre. Posisjonspartiet Ap 
stengte for samarbeidspartnarane i 
SV og Venstre, mens Høgre invi
terte RV. Formannskapet si 
innstilling gikk gjennom med eit 
nødrop - støtta av eit disiplinert 
Ap, Venstre og tre frå Senterparti
et, Kr.F. og Høgre. 

På møtet var det ein ny omgang 
med «budsjettkorreksjonar» . 
(Budsjettet for 1990 er enno ikkje 
godkjent av fylkesmannen.) Her 
var det lagt inn ekstra reservar på 
rundt tre millionar. RV foreslo å 
føre 2,6 millionar av <lesse midla 
tilbake til eldreformål. Denne 
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Eldreomsorgen er eit forsømt kapittel i svært mange kommunar, og ein viktig sak for RV. Det er eit spørsmål om å tene folket, om 
rettferd, om kvinnekamp, om offentlig sektor, om samfunnskritikk. 

ELDRE-RAN 
IBODØ 

I fjor haust var «eldreoprøret» -
ved sida av «kystopprøret» - den store 

politiske hendinga her til lands. For ein gongs 
skyld spelte media på lag med folkelige krefter 

og blåste ppp ei viktig og rettferdig sak. 
Ei bølge av sympati rulla over landet. 

Eit lett nervøst Storting fann fram 
«eldremilliarden». 

måten å «hente inn» pengane på 
var nok med på å tippe over halve 
bystyret. 

«Ran under tvang» 
Etter møtet har RV sent eit tillegg 
til klagen til fykeslegen. Vi viser 
her til at «konsesjonane» i bysty
revedtaket torpoderer kommunen 
sin · eigen argumentasjon for å dra 
inn eldrepengane. Denne bygger 
dels på at lønnsauke til tilsette i 
omsorgssektoren i seg sjøl går til 
«drift innen eldromsorgen». Dels 
på at kommunen uten eldrepenga
ne hadde vore tvinga til å skjære 
ned på tilbodet til dei eldre, slik at 
det er rimelig først å fylle opp 
«det ein elles ville skore ned» før 
ein kan gå i gang med nye tiltak. 

I det nye brevet til fylkeslegen 
viser vi til at fleirtalet i bystyret 
sjøl knyter disponeringa i hop 
med budsjettbalansen og ramma 
for helse- og sosialavdelinga. 

Vi kjører knallhardt på at dette 
bryt med det formelle, og siterer 
så ofte vi kan frå rundskriv 1-
25/90 frå Sosialdepartementet: 
«Det er Stortingets klare forut
setning at de ekstra ressursene 
som kommunene får til rådighet 
skal brukes til tiltak innen 
eldreomsorgen på kort og lang 
sikt.» ·. . 
« Vi vil understreke at midlene 
skal benyttes til nye eller utvidete 
tiltak sett i forhold til det som lig
ger inne i vedtatte budsjett for 
1990.» 

Fylkeslegen og 
fylkesmannen 
Vi gjør flittig bruk av denne pas
susen: 
«Fylkeslegen skal påse at dispo
neringen av midler i den enkelte 
kommune oppfyller Stortingets 
forutsetninger.» . 

Det betyr ikkje at det går an å 
sette sin lit til fylkeslegen isolert. 
Det er fordi ein ikkje kan det at vi 
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har gjort Bodø eit særlig tydelig 
eksempel: 

Fylkesmannen sender budsjettet 
i retur gong på gong. Kommunen 
får ikkje godkjent låneopptak til 
presserande oppgåver, som skole 
på «skammens mur» - eit påbe
gynt skolebygg som har stått der i 
to- tre år, i ein bydel. 

Fylkesmannen pressa.r på for å 
få eit budsjett i best mulig balan
se. Bystyret kvitterer med å legge 
inn 2,6 millionar av eldrepengane. 
Så får vi den absurde situasjonen, 
at staten sin «budsjettkontrollør» -
fylkesmannen - trulig er ein pådri
var for å få fylkeslegen - staten 
sin faglige kontrollør - til å godk
jenne at øyremerka middel blir 
brukt til budsjettsaldering. 

RV-sak! 
Kampen om eldremilliarden er 
etter mitt syn ein viktig sak for 
RV. . 

Eldreomsorgen er eit forsømt 
kapittel i svært mange kommunar. 
Det er eit spørsmål om å tene fol
k~t, om rettferd, om kvinnekamp, 
om offentlig sektor, om samfunn
skritikk. 

Eldremilliarden var eit resultat 
av utenomparlamentarisk aktivitet 
og folkelig press. Det er ein natur
lig del av RV si politiske linje og 
arbeidsmåte å vere «vakthund» 
for at progressive vedtak faktisk 
blir sett ut i livet. 

Ordf ørar Per Pettersen frå Ap 
trua for nokre år sia med sivil uly
digheit mot statlige innstram
mingar dersom dei ramme <lei 
eldre. Etter nokre år i stolen er 
han blitt så grundig omskolert at 
han og partiet hans tvert om tras
sar vedtak i Stortinget - for å 
ramme <lei eldre. 

Før RV kjørte saka, spelte SV 
ikkje berre på lag med <lei andre 
partia, men var arkitekt for den 
måten pengane blei drege inn på. 
Gruppeleiaren gikk ut mot RV, 
slik at Nordlandsposten kunne slå 

opp «SV mot RV om eldremilliar
den» - ein slags familiekrangel 
altså. SV kom ned på rette sida. 
Men poenget er at partiet ofte lar 
vere å reise politisk kamp - i dette 
tilfellet sjøl med folkeopinion og 
Stortingsvedtak i ryggen - men 
stirrer seg blind på den hellige 
budsjettbalansen. 

(Som vi sa da SV i forrige valg
kamp lanserte slagordet, «Få fart 
på Bodø - stem SV»: Få fart på 
SV - stem RV!) 

Poenget·-er at skilnaden på ei 
reformistisk og ei revolusjonær 
linje i lokalpolitikken er minst 
like stor som nokon sinne! 

Om kampen om eldremilliarden 
blir vunnen i Bodø, er enno uvisst. 
Mest av alt kjem det vel an på om 
masseorganisasjonar rykker ut. 
Trass i muntlig støtte, er det berre 
Hålogaland krets av Norsk Hus
morforbund som til no har komme · 
ut i vedtaks form 

Parti- og RV-folk . bør følge 
eldremilliarden si ferd gjennom 
<lei kommunale irrgangane med 
argusauge. Mykje er slått opp i 
avisene, men meir er sikkert 
skjult. Fylkeslegane vurderer no 
kommunane sine vedtak, og skal 
rapportere til departementet innan 
1. november. Det betyr at ein i 
alle kommunar på ein enkel måte 
kan få tak i korleis <lei vil dispo
nere midla, ved å be om kopi av 
«søknaden» til fylkeslegen. Ei sak 
å sjekke mot ruQdskriv 1- 25/90 
og i kommunar der vi ikkje er 
representert? 

Der er uklart kor sterk øyremer
kinga av eldremidla blir i framti
da. Det gjør det ikkje mindre vik
tig å «klistre oss fast» til utgangs
punktet hos Per Hovda og co: 
Labbana vekk frå eldremilliarden! 

BRIGT KRISTENSEN 

RVs lands-
styre01øte 

-
RV hadde landsstyremøte 

15-16 september. Her refereres vedtak fra 
møtet, samt noen oppfordringer til en del 

utvalgte personer. 

L andsstyre - i RV vil markere føl
gende standpunkt i diskusjonen 

om forholdet mellom RV og AKP: 
RV's lands-styret oppfordrer AKPs lands
møte til å vedta: 
A) Å bygge ut RV som en medlemsorga
nisasjon, og at AKP skal arbeide for å 
verve flest mulig som medlemmer av RV. 
B)AKPs landsmøte tar en realitetsbehand
ling av paragraf 12 i RVs vedtekter. Fler
tallet i RVs landsstyre er for å stryke para
graf 12 (dvs. fristilling av RV) 
C) Vi oppfordrer AKPs landsmøte-90 til å 
ikke vedta å gå inn for en sammenslå
ingsprosess mellom RV og AKP nå. 
Dette tas opp i diskusjonen i RV og AKP 
·før AKPs landsmøte i 92. (To av landssty
rets medlemmer som ikke var tilstede på 
møtet, er mot å bygge RV som en med
lemsorganisasjon.) 

Dette vedtaket blei gjort med følgende 
stemmetall: 
A) Enstemmig vedtatt. 
B) Første setning vedtatt med 8 for, I mot 
og 1 avholden. ~ 

C) Vedtatt med 6. for, 3 mot og 1 avhol
den. 
Siste setning i parantes blei vedtatt med 9 
for og 1 avholden. 

Listestilling. 
Flest mulig RV-lister, og minimum like 
mange som i 1987, er viktig for å gi folk 
et godt alternativ ved valget i 1991. RV 
trengs i alle kommuner og fylker som et 
opprørsk alternativ som støtter folks 
kamp mot nedskjæringer i den offentlige 
velferden, for miljøtiltak og mot korrup
sjon og vanstyre. 

Oppbygging av RV-grupper og lister 
ved kommunev·alget i nye kommuner er 
de beste metodene i en gradvis og syste
matisk utbygging av RV over hele landet. 
RV har stor støtte og sympati, og RV vil 
derfor jobbe for å få mange som aldri før 
har stått på listene med på dem nå. 

Landsstyret oppfordrer RV og AKP i 
fylkene og kommunene til å nedsette 
nominasjonskomiteer for å arbeide med 
listestillinga så raskt som mulig og innen 
1. noyember. I de kommunene der det 
ikke finnes RV-grupper eller AKP-lag, må 
fylkesledelsen og gruppene i andre kom
muner få ansvaret for å hjelpe til. 

Erfaringene viser at oppbygging av kol
lektiver rundt toppkandidaten er en forut
setning for å få flere kvinner til å stille og 
for at flere av dem som nå sitter .skal ta 
gjenvalg. Slike kollektiver fungerer flere 
steder. Mer kollektivt arbeid er også en 
forutsetning for et stabilt og godt arbeid i 
kommunestyrer og fylkesting over tid, og 
for at mange av de mennene som nå er 
representanter, skal stille opp som kandi
dater. RV-grupper og AKP-lag må se det 
som sine oppgaver å bygge opp slike kol
lektiver fra nå, og ikke vente til et par 

måneder før valget. da er det for seint. 
Landsstyret mener det må arbeides 

spesielt med å få flere yngre folk og inn
vandrere på listene enn det var i 1987. 

Valgkampøkonomien. 
a) Et RV-lotteri på ca 600 000 kroner skal 
være hovedfinansieringa av valgkampen i 
1991. Landsstyret ønsker at loddene skal 
være klare til salg fra 1/1-91. Alle inntek
tene minus administrasjonsutgifter og det 
som selges gjennom KK og salg gjennom 
ringing sentralt, skal gå til lokalvalgkam
pen. 

b) Landsstyret mener lokal medlems
kontingent, støttekontingent og/eller inn
samling fra dem som støtter RV bør være 
et viktig bidrag til valgkampøkonomien 
lokalt. Landsstyret mener 3-500.000 kro
ner f;a nå og fram til valget er realistisk 
(3500 personer sto på RV's lister i 1987, 
100 kroner fra hver gir 350.000). 

c) Det skal produseres noe merker og 
T-skjorter sentralt, og det skal beregnes 
fortjeneste på det. 

Nytt RV-program 
Landsstyremøtet behandlet et foreløpig 
utkast til nytt RV-program. Program
forslaget vil bli sendt ut i første halvdel av 
oktober. Nærmere presentasjon av pro
grammet kommer i neste nr. av Opprør. 

Det ble på landsstyremøtet lagt fram en 
,, oversikt over innbetalte «beinpenger» 

(møtegodtgjørelse osv.) fra representante
ne. Det viste seg at en del av representan
tene betaler regelmessig inn, mens andre 
ikke betaler i det hele tatt. RVAU vil ha 
en offensiv for å drive inn pengene som 
ikke er betalt. Hvis du har dårlig samvit
tighet så ta kontakt med RV sentralt. 

Høsten '89 ble det sendt ut en spørre
undersøkelse til alle RV-representantene. 
Den fikk svært dårlig respons. Vi har hatt 
flere purringer både gjennom Opprør, og i 
brev direkte til representantene. Noen har 
etterhvert svart, men svært mange (de 
fleste) har vi ikke hørt noe fra. Vi vil nå _ 
sende ut en direkte oppfordring til noen 
navngitte representanter. Det er mange 
flere enn dem som ikke har svart og det er 
lov for dere også å svare. Hvis du har 
mistet eller rotet bort undersøkelsen, så gi 
oss beskjed og vi skal sende deg en ny. 

Denne gangen utfordrer vi disse RV
representantene: Erik Kristiansen, 
Hamar, Gard Erik Sandbakken, Røros, 
Håkon Aase, Hordaland og Jon Miche
let, Østfold. 

Det er bare menn denne gangen, det 
betyr ikke at alle damene har svart. Vi føl
ger opp i neste nr. 
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V edtektene er partilo~ene. Ved
tektene slår fast de reglene 
som gjelder for medlemsskap 

og for oppgavene til og forholdet mellom 
partiorganer. 

Merknad:Det er fremmet forslag om 
at innledninga til vedtektene, gjøres mer 
omfattende og at det sies noe om partikul
tur/partistil som har stor betydning for 
partidemokratiet, men som er vanskelig å 
formulere som paragrafer i vedtektene. 
Vedtektskomiteen var for dette, men har 
ikke forslag (ennå). 

§ 1. Medlemmenes 
rettigheter og plikter. 
a: Enhver som godtar AKPs program 
og vedtekter, arbeider i et lag (så sant 
det er mulig), og betaler medlemskon
tingenten, kan bli medlem av AKP. 
Medlem bør helst ha fylt 18 år. 

Lagene kan gi permisjon. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Arbeider i et lag endres til deltar i et lag 
Tileggsavsnittavsnitt : Medlemmer i 

AKP har rett og plikt til å møte på lags
møter, studere og drive praksis. 
Forslag om å stryke: lagene kan gi per

misjon 
b. Medlemmer har krav på opp

muntring og ros for å kunne utvikle sitt 
politiske arbeid best mulig. Støtte og 
ros gir størst mulig frihet og øker 
evnen til utfoldelse, og er derfor et av 
lagenes viktigste redskaper i medlem- . 
sutviklinga. Bruk av hersketeknikker 
hindrer medlemmenes utvikling. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Stryke punktet. 

c. Et nytt medlem har spesiell rett til 
å få en innføring i partiets program, 
vedtekter og politiske arbeid. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Tilleggsforslag: ... rett til å bli skojert og 

å få en innføring .. . 
d. Partiets besluttende organer kan 

vedta at et medlem ikke skal være 
offentlig kjent som medlem, 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Alternativ formulering: Et medlem kan i 

samarbeid med partiets besluttende 
organer bestemme at det ikke skal være 
offentlig kjent som medlem 
Stryke punktet. 

§ 2. Opptak av medlemmer. 
a. Søknader om medlemsskap må 
komme enkeltvis og rettes til styret i et 
lag. Lagsmøtet vedtar om søkeren skal 
tas opp som medlem. 

b. Hvis laget er i tvil skal medlems
skap godkjennes av DS. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 

Alternativ formulering: I tvilstilfeller 
skal medlemskap godkjennes av høyere 
organ. 

c. Der det ikke finnes lag, skal søk
nad om medlemskap rettes tir overord
net organ, som avgjør om søkeren tas 
opp som'medlem. Forslag som ikke ble 
vedtatt: 

Endringsforslag: .... rettes til DS, som 
avgjør .... 
Forslag til nytt punkt som ikke ble ved
tatt: 

d. Sentralstyret fastsetter regler for 
overføring av medlem fra et lag til et 
annet. 

§ 31 Partiets besluttende organ. 
Organisasjons- · 
prinsipper 
a. Partiets høyeste besluttende organ er 
landsmøtet. Mellom landsmøtene er 
sentralstyret det øverste organ. 

Der sentralstyret finner at det er grunn
lag for det, opprettes distriktsorganisasjo
ner av AKP. Innafor en distriktsorganisa
sjon er det høyeste · besluttende organet 
distriktsmøtet og det distriktsstyret det 
velger. 

På grunn-nivået er de besluttende orga
nene lagsårsmøtet, lagsmøtet og det 
lagsstyret årsmøtet velger. 

lags·styret årsmøtet velger. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Tillegg i avsnitt 2: ... grunnlag for det 

(vanligvis i et fylke), opprettes .... 
b. Beslutninger fattes med simpelt 

flertall. Ved · stemmelikhet er forslaget 
falt. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Stryke siste setning. 

c. Et mindretall skal respektere fler
tallets vedtak og gjøre sitt beste for at 
det blir iverksatt. Et flertall skal 
respektere mindretalls-synspunkter og 
sikre at de blir reellt behandlet og klar
gjort for medlemmene. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Forslag om å stryke: og gjøre sitt beste 

for at det blir iverksatt. 
d. Høyere organ kan fatte vedtak 

som binder lavere organ. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Tilleggsforslag: Ingen styrer har rett til 

å overprøve lavere organ. 
e. Før viktige vedtak fattes skal sty

rene når det er mulig innhente syns
punkt fra lavere organ eller legge saka 
ut til debatt blant partimedlemmene. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Forslag om å stryke: når det er mulig 

f. Et medlem som er uenig i et 
vedtak, kan 'reservere sin mening og 
legge saka direkte fram for høyere 
organ. 

g. Partimedlemmer, lag og 
informasjon som de trenger til sitt 
arbeide. Alle medlemmer har rett til å 
legge fram for resten av partiet sine 
synspunkt på saker som angår partiets 
politikk, organisasjon eller planer. 
Høyere organ kan bare holde tilbake 
opplysninger som vil sette partiets sik
kerhet i fare, eller som bryter med per
sonvernet. 

h. Sentralstyret skal legge til rette for at 
distriktsstyrene kan holde kontakt og 
1:1tveksle erfaringer og informasjon. 
Distriktsstyret skal legge til rette for at 
lagsstyrene i distriktet kan holde kontakt. 
Alle partiorgan skal legge til rette for at 
medlemmer fra ulike lag og ulike sted 
kan diskutere med hverandre. Slik tverr
kontakt styrker partidemokratiet. 

Slik kontakt skal ikke undergrave de 
vedtektsfesta organenes, og spesielt lagas, 
rett til å fatte beslutninger. 

i. Det er forbudt å opprette egne 
grupper i partiet som setter til side 
partiets legale besluttende organ. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Alternativ formulering: Fraksjonisme er 

forbudt. Det skadelige ved fraksjonisme 
er at partiets legale besluttende organ, 
og spesielt laga, settes til side i beslut
ningsprosessen, og at fraksjonisme 
sementerer ulike meningsgrupper i parti
et og trekker i retning splittelse. 
Forslag til nytt punkt som ikke ble ved
tatt: 
Alle organ i partiet må legge forholda 

til rette for at laga blir i stand til å Løse 
oppgavene· sine. 

Merknad: Følgende forslag ble reist, 
men ved en misforståelse ikke stemt over: 
Det er medlemmene som kan overprøve 
vedtak. Medlemmene i distriktet kan 
overprøve vedtak i distriktsstyret, med
lemmene i partilaget kan overprøve 
lagsstyret. landsstyret kan overprøve 
sentralstyret, landsmøtet kan overprøve 
alle vedtak. 

§ 4. Lag. 
a. Lag opprettes på arbeidsplasser, i 
boligdistrikter, kommuner og andre 
steder der det er behov. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Tilleggsforslag: ... arbeidsplasser, i bran

sjer, i bolig .... 
b. Gjennom laget er alle medlemmer 

med på utforminga av partiets politikk. 
Gjennom laget deltar medlemmene i 
partiets arbeid. Laget er det viktigste 
forbindelsesleddet til folk utafor parti
et. 

ORGANISASJON 

rave te 
Vedtektskomiteen legger her fram 

ett forslag til nye vedtekter med uenigheter paragraf 
for paragraf: Komiteen er bredt sa~mensatt, bl.a. med forslags.

stillerne til de tre vedtektsforslaga som hittil er lansert. Vi t,ror derfor 
at de viktigste uenighetene skulle komme fram i dette forslaget. 

I arbeidet har vi hatt nytte av forslag som er kommet inn 
fra laga til nå. Men for å få forslaget offentliggjort før diskusjonen i 

partiet er over, måtte vi behandle det før lagas forslagsfrist 
var ute. Vedtektskomiteen vil på et seinere møte 

behandle alle forslag fra laga, og gi en innstilling som vil bli 
sendt ut til landsmøtedelegatene. 

et. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Stryke punktet 

c. Lag må godkjennes av distriktssty
ret som også kan trekke godkjennelsen 
tilbake. Bare godkjente lag kan ta opp 
og ekskludere medlemmer, og sende 
delegater til distriktsmøter og landsmø
ter. 

Et lag må ha minst tre medlemmer. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 

Tilleggsforslag: ... av distriktsstyret og 
sentralstyretsom også ... 
Endringsforslag ( erstatter første periode): 

lag må godkjennes av sentralstyret-som 
også kan trekke godkjennelsen tilbake. 
Sentralstyret kan gi valgt distriktsstyre 
rett til å godkjenne lag. Bare godkjente 
lag .... 

d. Lagsstyret innkaller lagsmøter. 
Lagsmøte skal innkalles når minst 1/3 
av medlemmene krever det. 

e. I kommuner der det er flere lag, 
kan disse samles for å gjøre vedtak i 
felles saker. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Stryke punktet 

Forslag til nytt punkt som ikke ble ve_d
tatt: 
I kommuner og fylker der det er flere 

partilag, kan distriktsstyret · innkalle til 
medlemsmøte. · 

Merknad: Hvis punkt e, eller det . som 
ikke ble vedtatt her vedtas av landsmøtet, 
må også § 3a om de besluttende organene 
skrives om. 
Forslag til nytt punkt som ikke ble ved
tatt: 

ST innkaller enkeltmedlemmer til 2-4 
møter pr. år på lands- eller distriktsbasis 
for behandling av viktige partisaker og 
d,:øfting av praksisen til hver enkelt. 
Slike samlinger får lagsstatus og gir 
enkeltmedlemmer ordinære medlemsret
tigheter 

Istedet ble dette vedtatt: Vedtektene 
bør finne en løsning på hvordan med
lemmer som ikke er tilknyttet lag skal 
få diskutert politikk i partiregi. 

§ 5. Landsmøte, distrikts-møte 
og årsmøte i laget. 
a. Landsmøte, distriktsmøte og årsmøte 
i laget innkalles av partiets styre på 
samme · eller høyere nivå. Landsmøte 
innkalles hvert annet år, distriktsmøte 
hvert eller hvert annet år, og årsmøte i 
laget hvert år. I særlige tilfeller kan 
landsmøte, distriktsmøte eller årsmøte 
i lag innkalles tidligere eller utsettes 
inntil et år. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Forslag om at distriktsmøter skal være 

hvert år 
Forslag om å datofeste tidspunkt for 

møtene · 
Forslag om å stryke siste periode. 

b. Landsmøte eller distriktsmøte skal 
også innkalles når det kreves med fler
tallsvedtak i minst 1/3 av laga. Årsmøte 
i laget skal innkalles når minst 1/3 av 
medlemmene krever det. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Endringsforslag: ... flertallsvedtak i lag 

som representerer minst 113 av medlem-

OPPRØR 

som representerer minst 113 av medlem
mene .... 

c. Landsmøte, distriktsmøte og års
møte i lagene skal minimum behandle 
beretning fra styret, regnskap og valg 
av nytt styre. 

d. Landsmøtet fastsetter kontingent
satsene. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
landsmøtet skal godkjenne endringer av 
kontingentsatsene. 

e. Til landsmøtet og distriktsmøtet 
velger lagene delegater med stemme
rett i forhold til det antall medlemmer 
det er innbetalt kontingent til partiet 
for. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Tilleggsforslag: Alle godkjen(e lag har 

møterett. 
f. Sentralstyret vedtar delegatnøkkel 

og framgangsmåten ved valg av delega
ter til landsmøtet. Dersom krava til 
sikring av partiet gjør det nødvendig, 
kan sentralstyret beslutte at delegatene 
igjen gjennom vanlige demokratiske 
valg blant seg velger ut et mindre 
antall som møter på sjølve landsmøtet. 
Delegatkonferansene skal i så fall orga
niseres distriktsvis. Distriktsstyret ved
tar retningslinjer for distriktsmøtet. 
Innkalling og fordelingsnøkkel for valg 
av delegater skal godkjennes av 
sentralstyret. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Forslag om å stryke: og framgangsmå

ten i første periode. 
Forslag om å stryke: Dersom krava ... 

fram til ... organiseres distriktsvis. 
Forslag om å stryke: Distriktsstyret ved

tar ... og ut punktet. 
g. Varsel om frist for valg av delega

ter til landsmøtet må være lagsstyr~t i 
hende minst 12 uker før landsmøtet, og 
innkalling med tidspunkt for møtet, 
dagsorden og sakspapir må være over
levert delegat minst 6 uker før møtet. 
For distriktsmøte er fristene henholds
vis 5 og 3 uker. Innkalling til årsmøte i 
laget skal være medlemmene i hende 
minst 3 uker før møtet. 

h. Bare valgte delegater har stemme
rett på landsmøte og distriktsmøte. 
Ingen kan binde delegaters stemmerett. 
På landsmøtet møter sentralstyremed
lemmer med alle rettigheter unntatt 
stemmerett. På distriktsmøtet møter 
distriktsstyremedlemmer med alle ret
tigheter unntatt stemmerett. På 
distriktsmøte har representanter for 
sentralstyret rett til å møte med alle 
rettigheter unntatt stemmerett. På 
landsmøte og distriktsmøte har repre
sentanter for tilsvarende organ i ung
domsorganisasjonene rett til å møte 
med alle rettigheter unntatt stemme
rett. Landsmøte og distriktsmøte kan 
godkjenne at spesielt inviterte gjester 
er tilstede på møtet. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Forslag om å stryke: Ingen kan binde 

delegaters stemmerett. 
Forslag om å stryke: På distriktsmøte 

har representanter for sentralstyret rett 
til å møte med alle rettigheter unntatt 
stemmerett. 

§ 6. Sentralstyre, distrikts-

§ 6. Sentralstyre, distrikts
styre og lagsstyre 
a. De valgte styrene leder arbeidet på 
sitt område i samsvar med partiets pro
gram, vedtekter, og--;,edtak fra overord
na organ inkludert organet som valgte 
styret. 

b. Styrene konstituerer seg sjøl._ 
Sentralstyret og distriktsstyret velger 
om nødvendig et arbeidsutvalg som 
kan samarbeide daglig om ledelsen. Et 
styre/arbeidsutvalg skal ha minst leder, 
kasserer og organisasjonssekretær. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Endre: Styrene konstituerer seg sjøl. til 

Valgmøtet skal velge leder, nestleder og 
sekretær ved særskilt valg. 

c. Arbeidsutvalget utøver styrets 
funksjoner og myndighet når styret 
ikke er samlet, og skal innkalle sentral
styret/distriktsstyret til plenumsmøte 
minst tre ganger i året. Representanter 
for tilsvarende organ i Ungdomsorga
nisasjonene har rett til å møte pil 
sentralstyre/distriktsstyremøter med _ 
alle rettigheter unntatt stemmerett. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Innkalle plenumsmøte minst fire ganger 

i året istedet for tre ganger. 
d. Sentralstyre og distriktsstyre skal 

innkalles når minst 1/3 av styrets med
lemmer krever det. 

e. Det skal velges varamedlemmer til 
sentralstyre og distriktsstyre. Vara
medlemmer har ikke rettigheter i sty
ret. Hvis et styremedlem trekker seg 
eller går ut av partiet skal styret vedta 
å ta opp et varamedlem som styremed
lem. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 

Tilleggsforslas: til sentralstyre og 
distriktsstyre i nummerert rekkefølge. 

f. Minst 50 prosent av sentralstyrets 
og distriktsstyrets medlemmer skai 
være kvinner. 

g. Minst 50 prosent av sentralstyrets 
og distriktsstyrets medlemmer skal 
være arbeidere. 

h. Sentralstyret skal innkalle konfe
ranser av ledere i distriktsstyrene 
minst to ganger i året. Distriktsstyrer 
-innkaller tilsvarende lederne i. laga 
minst to ganger i året. Konferansene er 
vedtaksføre. · 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Konferansene skal være rådgivende og 

ikke vedtaksføre. 
i. Styrer på alle nivå kan opprette de 

utvalg som trengs for å løse partiets 
oppgaver. Når flere partimedlemmer 
arbeider i en annen organisasjon, skal 
styret ta initiativ til at arbeidet deres 
samordnes. Det er også ønskelig at 
medlemmer med felles problemer/opp
gaver samles, enten fra ett lag, fra flere 
lag på samme sted, i ef distrikt, eller på 
landsbasis. Alle slike utvalg er under
lagt - og står ansvarlig overfor - styret 
som har utnevnt dem. Utvalg kan ikke 
pålegge oppgaver uten at styret de står 
ansvarlig overfor har godkjent det. 
Utvalg som jobber på tvers av distrikt 
eller lag inå sørge for at styrene i 
distriktene eller lagene holdes infor
mert om initiativ som tas. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Erstatte hele punkt i med: DS skal dele-
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omiteen 
Erstatte hele punkt i med: DS skal dele

gere arbeidsoppgaver/ansvar til 
lag/grupper av lagfor kortere eller leng
re perioder for å løse enkeltoppgaver for 
partiet. 

Forslag om å fjerne 2. periode: Når 
flere .... 
Forslag om å fjerne 3. periode: Det er 

også .... 
j. Når et partidistrikt er svært lite, 

eller andre forhold gjør det nødvendig, 
kan sentralstyret gi dispensasjon fra 
kravene om organisering og sammen
setning av distriktsstyret. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 

Punktet erstattes med: Distriktsstyret 
skal sammensettes ut fra de lokale for
holdene. Vanligvis skal DS: 
Enten velges i sin helhet på distriktsmø

tet, 
eller velges i sin helhet på distriktsllrs

møtet og minst bestå av en fra hvert lag, 
eller at arbeidsutvalget velges av 

disitriktsllrsmøtet i tillegg til partilagsre
presentanter som velges av partilagene. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 

Det ble vedtatt at vedtektene skulle 
bygge på en sentralstyremodell som nå. 
Et forslag om landsstyremodell ble neds
temt. Det følgende er forslaget til de som 
ønsket landsstyremodell: 

Til landsstyret velges e_t sentralstyre og 
en person fra hvert distrikt. Distriktene 
nominerer flere personer som landsmøtet 
sentralstyret og distriktsmøtene velger 
landstyrerepresentantene.) 

Sentralstyret utgjør den daglige ledel
sen og skal bestå av 9 personer. 

Landsstyremedlemmene møter 
distriktsstyret. 

§ 7. Disiplinærtiltak. 
a. Hvis et partimedlem gjør alvorlige 
brudd på vedtektene, eller skader par
tiet, kan partiet utfra en konkret vur
dering vedta tilbaketrekking fra tillits
verv eller eksklusjon. Mens 
undersøkelser med sikte på vedtak 
pågår, kan et medlem suspenderes 
inntil 6 måneder. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 

Tilleggsforslag: ... skader partiet, som 
feks. kvinnemishandling, kan partiet.... 

Forslag om å stryke: .. tilbaketrekning 
fra tillitsverv eller ... 
Endre suspensjonstidsrom til 3 måneder 

b. Det er uforenelig med medlems
skap i partiet å drive kvinnemishand
ling. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 

Forslag om å stryke alt om kvinne
mishandling 

c. Tilbaketrekking fra tillitsverv kan 
vedtas av det organet som har valgt 
medlemmet til tillitsverv, eller av ove
rordna organ. ST kan vedta tilba
ketrekning fra ST. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Forslag om å stryke: ... , eller av ove

rordna organ. 
Forslag om å stryke: ST kan vedta t(lba

ketrekning fra ST. 
d. Suspensjon og eksklusjon fra par

tiet kan foretas av sentralstyret eller av 
lagsmøte, etter at den saka gjelder har 
fått høve til å legge fram sitt syn. 
Distriktsstyre kan suspendere et med
lem. 

Suspendert medlem mister alle med
lemsrettigheter. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Endre: ... sentralstyret eller av lagsmøte, .. 

til .. partilaget og landsmøtet, .. _ 
Forslag om å stryke: Distriktsstyre kan 

suspendere et medlem. 
e. Vedtak angående disiplinærtiltaX 

kan ankes til sentralstyret. 
Forslag som· ikke ble vedtatt: 
Tilleggsforslag: sentralstyret og lands

møtet. 
f. Eksklusjon skal innrapporteres til 

sentralstyret, som orienterer landsmø
tet. 
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tet. 

§ 8. Partiets eiendom 
a. Med eiendom i disse vedtektene 
menes foruten all eiendom også andre 
rettigheter av økonomisk og politisk 
verdi. 

b. AKPs eiendom disponeres av par
tiets besluttende organ. Ingen partior
gan kan skille seg av med eller gjøre 
andre disposisjoner med eiendom som 
tilhører dem i strid med overordna 
organers vilje. Det samme gjelder 
enkeltpersoner som eier eiendom på 
vegne av partiet. 

c. Viktige endringer i disponeringen 
av slik eiendom skal alltid godkjennes 
av sentrale partiorganer. 

d. Sentralstyret kan bestemme at 
eiendom skal overføres fra ett partior
gan til et annet. 

e. Ledende partiorgan skal regelmes
sig rapportere til partiets medlemmer 
om drifta av partiets eiendom. 

f. Enkeltpersoner som går ut av par
tiet plikter å levere tilbake eiendom de 
eier eller disponerer på vegne av parti
et. 

g. Om et lag eller et ann_et partiorgan 
nedlegges eller på annen måte slutter å 
arbeide for AKP, tilfaller all eiendom 
AKP ved nærmeste overordna organ. 

h. Om medlemmer går ut av AKPs 
sentralstyre, disponeres partiets eien
dom av et samlet flertall i sentralstyret. 
Forutsetninga er at dette flertallet har 
innkalt sentralstyremøte eller landsmø
te etter vedtektenes § 6 og 7 dersom det 
er reist vedtektsgyldig krav om det. 

§ 9. Partiets ungdoms
organisasjoner 
a. Rød Ungdom (RU) 

1
0g Norges Kom

munistiske Studentforbund (NKS) er 
AKPs politiske ungdomsorganisasjo
ner. Partiet har ansvar for å støtte, 
styrke og lære av ungdomsorganisasjo
nene. 

b. RU og NKS har rett til å delta i 
diskusjoner om partiets politikk i 
spørsmål som apgår hele den kommu
nistiske bevegelsen i Norge. 
Forslag til nytt punkt som ikke ble ved
tatt: 
Alle organ ·i Rød Ungdom og NKS har 

rett til å få all informasjon som de treng
er for å ta standpunkt til vedtak fra par
tiets organer. 

§ 10. Unntaksbestemmelse 
Under illegalitet eller forfølgelser kan 
vedtektene fravikes dersom det er nød
vendig for å videreføre partiets arbeid. 
Partiorgan som benytter denne unn
taksbestemmelsen skal så snart som 
mulig varsle om vedtaka og få dem 
godkjent av overordnet besluttende 
organ. Hvis et styre benytter denne 
paragrafen skal det i tillegg, når det 
blir mulig, legge det fram for det orga
net som har valgt styret: lagsmøte, 
distriktsmøte eller landsmøte. 
Forslag som ikke ble vedtatt: 
Alternativ formulering: AKP er et revo

lusjonært parti. I en situasjon der klasse
kampen er ekstremt skjerpet (Fengsling, 
forfølgelse) , kan landsstyret dispensere 
fra vedtektene. Slike dispensasjoner skal 
opp på førstkommende landsmøte. 

§ 11. Endringer av vedtektene. 
Vedtektenes juridiske status. 
a. Bare landsmøtet kan endre vedtekte
ne. For at et endringsforslag skal være 
vedtatt, må et flertall av delegatene ha 
stemt for· (kvalifisert flertall). 

b. Vedtektene er juridisk bindende i 
tvister om partiets eiendom. 

· ORGANISASJON 

(Foto: Maya Glaser) 

Forslaget til nytt prinsipprogram ble\ sendt ut 
i juni. De første lagslederkonferansene og lagsmøtene har diskutert det. 
Kommentarer og forslag har begynt å komme inn til programkomiteen. 
Partidebatten begynner å dreie seg om hva slags plattform AKP (m-1) 

skal ha ved innledningen til 90-åra. Opprør snakket i midten av 
september med Sigurd Allern, som leder dette programarbeidet, 

om hva han anser som de viktigse spørsmålene i programarbeidet så 
langt. Sigurd Allern åpner med å fortelle noe som mange 

kanskje vil finne overraskende. 

Nye tanker og 
vanskelige valg 

S jøl om det finnes mange «fløy
er» i partidebatten, så virker det 

som om det er brei enighet i partiet 
om å legge til grunn det utkastet 
sentralstyret har sendt ut. Det gjelder 
også Hordaland, der det tidlig ble lagt 
fram et annet forshg. Dette er positivt 
og jeg tror ikke det skyldes at utkastet 
glatter over motsetninger eller skyver 
ting under teppet. Det avspeiler heller 
at mange av endringene som forelås 
har stor oppslutning - og at det sam
tidig er lett å foreslå alternative for
muleringer. For motsetninger er det 
fortsatt nok av! 

Programforslaget uttrykker 
endel nytt i forhold til det gamle. 
Hvilke tanker har du om det? 

- Endringene har litt ulik karakter. 
Som jeg har skrevet i debattheftet 
som ble utgitt samtidig med Opprør i 
september, er det endel endringer som 
gjelder sentrale teoretiske begreper 
og formuleringer i tidligere program
mer. Det gjelder bl.a. spørsmålet om 
proletariatets diktatur, diskusjonene 
om væpning og revolusjon, debatten 
om marxismen som teori eller ideolo
gisk verdensanskuelse. Disse punkte
ne er ikke de viktigste i programmet, 
men ting som foreslås fjernet må dis
kuteres åpent og bevisst. 

Samtidig forsøker programforslaget 
å bryte nytt land. Dette gjelder bl.a. 
vår analyse av den økologiske krisa 
og dens konsekvenser for synet både 
på revolusjonen og kommunismen. Et 
annet slikt område er strategien i 
kampen for sosialismen. Før har vi 
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mest lagt vekt på to ting: Utvikling av 
revolusjonær bevissthet og partibyg
ging. Vi har lagt for lite vekt på hvil
ke materielle og politiske forhold som 
styrker eller svekker kampen for sosi
alismen, og de strategiske perspekti
vene ved maktkampen i dagens kapi
talistiske samfunn. 

Uenighet 
- Hvilke former for kritikk har kom
met motforslaget? 

- Mange har innvendinger mot 
formuleringer på en lang rekke punk
ter. Jeg også! Å lage et prinsippro
gram er en kollektiv prosess. Samti
dig kommer det også forslag som 
avspeiler viktig uenighet. Endel i par
tiet vil fjerne kommunismen fra pro
grammet, det gjelder et prinsipp
spørsmål. Andre vil f.eks. kutte ut det 
meste av klasseanalysen. Jeg syns 
den er grunnlaget for hele strategien, 
for eksempel i hva som skiller vårt 
standpunkt fra . SVs «farvel til 
arbeiderklassen». I en kritikk ankla
ges forslaget for «idealisme»: Sosia
lismen framstilles ikke som en 
«objektiv lov». Det stemmer! Sosia
lismen og kommunismen er objektivt 
mulig , det materielle grunnlaget er 
historisk sett utviklet. Men utviklinga 
går ikke på skinner. Det nødvendige 
opprøret må også seire over imperia
lismen .. Et enda verre barbari er også 
en mulig utgang på den imperialistis
ke krisa. 

Internasjonalt 
Sigurd Allern understreker også at 

programforslaget understreker det 
internasjonale perspektivet i kampen 
for sosialismen. I vårt nåværende pro
gram er spørsmålet om revolusjonen i 
Norge behandlet veldig isolert. Men 
både når det gjelder strategien og 
spørsmålet om å bygge sosialismen, 
er det håpløst å begrense perspektivet 
til vårt eget land. Konsernene er inter
nasjonale, den faglige kampen må bli 
det samme. Det samme gjelder mil
jøkampen og kvinnekampen. Bare en 
anti-rasistisk arbeiderklasse kan gjøre 
revolusjon. Opprørene vil ha en 
nasjonal form, men sosialismen må 
bygges på internasjonale omveltning
er og løsninger. 

Som leder for prinsipprogramkomi
teen er Sigurd Allem opptatt av at 
partiet bruker muligheten til å disku
tere slike strategiske spørsmål. Ikke 
bare organisasjonsendringer og parti
modell. Hvis lagene er for små fora 
til å få til debatt, bør det heller lages 
konferanser. Trekk gjerne med 
interesserte folk som ikke er med i 
partiet. Prinsipprogramkomiteens 
medlemmer stiller gjeme opp til 
debatt - så langt kapasiteten rekker. 

BIRGER THURN PAULSEN 
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LEVERING 
AV STOFF: 
OPPRØR er nå registrert på «Larsens 
tavle» med fornavn Opp og etter0 

navn Rør. Redaksjonen oppfordrer 
folk som har mulighet, til å benytte 
seg av dette. Eller at de som kan, 
leverer stoff på diskett.(WP eller 
l;)OF) 

Programforslaget 
holder ikke· 

E tter nøye overvei~lse har jeg 
kommet til at jeg ikke kan støt

te sentralstyrets forslag til prinsippro
gram slik det foreligger. Den avgjøren
de grunnen til det er at jeg er svært 
uenig i kapittel 6, altså det kapitlet som 
definerer AKPs karakter. Sentralstyret 
vedtok å fjerne enhver henvisning til 
både Lenin og Mao i prinsipprogram
met. Etter at vi har kalt oss ml-ere i 22 
år, fjernes nå begrepet fullstendig. (At 
parantesen fjernes i partinavnet, tar jeg 
ikke så tungt. Vi som foreslo navnet 
AKP(m-1) .i 1973, mente hele tida at vi 
burde erobre kommunistnavnet slik at 
parantesen ble unødvendig.) Men det 
erstattes av en setning som sier at 
«AKP bruker den rike, marxistiske teo
rien som en rettesnor til handling». 
Dette holder ikke. Og når Lenin og 
Mao fjernes uten at det gis noen 
begrunnelse, står det for meg som tide
nes glidende overgang. · 

La oss nå unngå en karikert debatt. 
Jeg er for å fjerne kineserier i program
met, jeg er for å fjerne begrepet «marx
istiske klassikere». Det vil være for bil
lig å svare meg med at jeg vil holde på 
det gamle av dogmatiske grunner. Jeg 
har prøvd å reise en kritisk debatt om 
Lenins bidrag til marxistisk teori gjen
nom en lengre artikkel i Klassekampen. 
Det førte bare til at jeg ble driti ut på 
«TF-sida». Men noen seriøs debatt fikk 
jeg ikke. Når jeg vil holde på Lenin, er 
-det fordi jeg mener at han hadde rett i 

helt avgjørende spørsmål. Han hadde 
rett i spørsmålet om reformisme eller 
revolusjon. Han hadde rett i diskusjo
nen om dialektikk og materialisme. Han 
hadde rett, og er høyst aktuell i analy
sen av kapitalismens og imperialismens 
vesen. Han hadde rett i diskusjonen om 
den kapitalistiske statens klassekarak
ter. Det vesentligste i hans kritikk av 
sosialdemokratiet holder mål. Han 
hadde rett i diskusjonen om den nasjo
nale sjølråderetten. Han hadde rett i dis
kusjonen om revolusjonens karakter i 
koloniene. Og sjøl om det er nødvendig 
å gjøre en kritisk gjennomgang av hans 
partiteori, så hadde han rett i at det 
trengs et kommunistisk parti. (For hvis 
han ikke hadde det, kunne vi jo bare 
nedlagt AKP med det samme, ikke 
sant?) 

Jeg vil holde på Mao også, enda jeg 
antakelig er den i partiet som har for
mulert mest kritikk av Mao. Han gjorde 
store feil, ikke minst var hans subjekti
visme og stalinske overslag i Det store 
spranget meget grove. Men vi må ikke 
glemme at Mao skapte en strategi og 
taktikk for den største revolusjonen i 
menneskehetens historie. Hans opprør 
mot Komintems linje lå to generasjoner 
foran oss. Prinsippene for masselinja, 
for folkekrigen, for dialektisk og mate
rialistisk analyse var alle sammen på et 
langt høyere nivå enn hva noen andre 
kommunister i samtida var i stand til å 
skape. Mao hadde begynt en kritikk av 
Stalin fra et revolusjonært perspektiv, 

som han dessverre avbrøt i polemikken 
mot Krustsjov. Den store polemikken 
fra sekstiåra inneholdt mye _likt og,ulikt, 
men den satte fingeren på at de angivel
ig sosialistiske landa var blitt yngleplas
ser for nye herskerklasser. Mao lyktes 
aldri i å komme til bunns i denne analy
sen, men han gjorde det lett for en hel 
generasjon revolusjonære å velge riktig 
side 21. august 1968, og han forutså 
disse regimenes fall. I stedet for å legge 

-vekk Mao, bør vi dra nytte av ham ved 
å studere ham kritisk. 

Det står mye bra og riktig i progra
mutkastet. Men når sentralstyret hevder 
at innholdet i leninismen er dekka av 
den teksten som foreligger, må jeg si 
meg uenig. Ved å kutte ut enhver hen
visning til Lenins og Maos teorier, har 
sentralstyret gjort det praktisk talt umu
lig å formulere et kort og klart program. 

Jeg kan heller ikke gå god for den 
.definisjonen av partiet som er formulert 
i kapittel seks. AKP kan sjølsagt ikke 
proklamere seg som leder, men betyr 
det at vi skal gi opp ambisjonen om å 
gå i spissen, både nå og i framtida? Og 
hva blir i såfall vitsen med partiet? 

Det partiet trenger nå er ikke mer 
utvanning, .men større klarhet. Prin
sipprogrammet må gjeme være kort og 
norsk, men det må også være klart i 
prinsippielle spørsmål. 

PÅLSTEIGAN 

Svar fra «Kautsky» til 
Anne Lise Vigerust 

I Opprør nr.6 får jeg denne ideolo
giske merkelappen. Anne Lise 
Vigerust (ALV) mener at mine 

forslag er reformistiske, og at jeg like 
godt kunne ha vært med i SV. La meg 
gjenta de viktigste punktene som jeg vil 
ha med som grunnlag for programmet i 
et sammenslått RV/ AKP: 
Vanlige arbeidende mennesker skal ta 

makta i samfunnet 
En revolusjonær omdanning av sam

funnet er nødvendig for å få til dette. 
Samfunnet skal bringes i økologisk 

balanse sjøl om det betyr en kraftig 
endring av folks levemåte. 
Langsiktig mål et samfunn uten klasser 
hvor folk får etter behov og yter etter 
evne. 
Ingen illusjoner om sosialdemokratiet 

og reformismen. 
innbitt kamp og avsløringsvirksomhet 

mot privilegier og maktmisbruk hos 
politikere og byråkrater. 
Mot all imperialisme og storkapital. 

Mot rasisme og for internasjonal soli
daritet. 
Det nye partiet skal henvende seg til 

ungdommen med et program som kom
binerer det beste fra den røde sosialis
tiske tradisjonen og det mest anti-auto
ritre og aksjonsvillige fra den grønne 
tradisjonen. «Røde» dogmatikere og 
autoritre, og «grønne» pratmakere og 
karrierejegere har ingen plass i dette 
partiet. 

Hvordan dette plasserer meg i SV 
kan jeg ikke forstå. ALV sier det må bli 
brudd hvis det jeg står for vin:ier fram. 
Jeg og mange andre har vært i opposi
sjon i AKP i mange år. Hvorfor kan 
·ikke da AL V og hennes likesinnede 
finne sg i å være i mindretall en stund? 

I 1980 fikk jeg og en del andre høre 
at vårt forslag om at «Partiet skal ikke 
ha noe maktmonopol under sosialis
men» var reinspikka reformisme. Sjøl 
fikk jeg bakoversveis da jeg kjempet 
for dette forslaget på landsmøtet. De 
samme personer som var så skråsikre i 

sin rettroenhet i 1980, skryter i dag av 
at AKP i 1984 vedtok at «Partiet ikke 
skal ha noe maktmonopol»! Så ALV får 
ha meg unnskyldt: Jeg lot meg impone
re på 70-tallet når noen skramlet med 
tomtønner om «Lenin og Kautsky». Nå 
er det bare resultater av politisk arbeid 
som gjør inntrykk. Store ord flyr forbi. 

«Trond Andresen vil kalla det nye 
partiet sitt Rettferdig Verden, eller noko 
slikt. Eit slikt misfoster er det ikkje 
plass til på venstresida i norsk poli
tikk», sier ALV. For henne er også et 
partinavn et prinsippspørsmål. Er den 
merkelige ordkonstruksjonen «Rød Val
gallianse» så mye bedre? For ikke å 

. snakke om pusteøvelsen Arbeider
neskommunistpartimarxistleninistene? 
Jeg er åpen for alle nye navneforslag, 
helst slike som kan forkortes RV, fordi 
denne forkortelsen har et svært godt ry 
blant mange på venstresida i Norge. 

TROND ANDRESEN 

Boks 21~~~""a~t 
RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, 0103 Oslo 1 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 

0556 Oslo 5 
Telefon: (02) 38 42 50 

Telefon:(02) 37 14 14 
og (92) 38 42 50 
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SKRIV TIL OPPRØR! 
Skrivelysten er stor og det er bra, 
men fører også dessverre til plass
mangel. Skriv derfor kort! Og kon
takt Birger Thurn-Paulsen (02-
384250) når du tar pennen fatt. Innl
egg behøver ikke være undertegnet 
med navn, men oppgi navn og tele
fon til noen redaksjonen kan kontak- · 
te! 

Parti og 
vedtekter 

L andsmøte til AKP må gje 
Sentralstyret mandat til å for

. handle med RV og andre pro
gressive krefter for å skipa eit nytt 
revolusjonrt masseparti. Eit nytt parti 
med det langsiktige organisatoriske 
målet å samla flest mogeleg revolusj
nære, men der det første målet må vera 
å rekrutera flest mogeleg revolusjonære 
arbeidarar. Dette partiet må sjå som sitt 
fremste mål å reisa ein revolusjonær 
bevegelse i Norge med arbeiderklassen 
som primær drivkraft. Fokus må setjast 
på ein arbeiderpolitikk som gjev 
arbeiderklassen attende trua på si eiga 
kraft som klasse. Agitasjon fot eit.kom
munistisk samfunr må tena denne stra
tegi, og ikkje som no sjølv vera ei ove
rordna strategisk oppgåve. Ein slik 
politikk kan kun oppnåast ved at arbei
darar sjølv får leiande posisjonar i AKP 
etter landsmøtet. Ein passande arbeid
stittel kan vera: Skiping av eit Revolu
sjonært Venstreparti. 

Dei viktigaste dokumenta AKP må ta 
med seg inn i forhandlingane om eit 
nytt parti må vera våre eigne nye ved
tekter, prinsipp-program og arbeidspro
gram. Desse dokumenta bør altså 
avspeg\a korleis AKP ynskjer det poli
tiske grunnlaget for eit nyt.t parti skal 
sjå UL 

Vedtekter: 
Reine organisasjonsvedtekter fri for 

«gode hensikter.» 
Byggjast over same lest som fagforei

ningsvedtekter der prinsipp for høgare 
organ gjeld for dei Iavare organa som 
ein implisitt regel. · 
Ingen fraksjonsparagraf. 
Ingen paragraf om sentralisme. Dvs. 

ST og DS skal ikkje ha rett til å over
prøva vedtak i Iavare organ. 

Landsmøta, og ikkje ST bestemmer 
delegatnøkkel og framgangsmåte ved 
val til neste landsmøte. Landsmøtet 

. fastset kontingent;-
DSer skal godkjenne lag, ikkje ST. 

Berre landsmøtet kan trekkje ei godk
jenning attende. 
Kun landsmøtet skal kunna ekskludera 

medlemmar. 
Kjønns- og arbeiderkvotering. 

Vedtektsfesta informasjonsplikt frå 
landsmøter og DS-årsmøter. Alle med
lemmar skal ha innsynsrett i alle sentra
le arkiv og vedtekter. 

Prinsipprogram: 
Imperialismens siste epoke. Beskriva 
det norske klassesamfunnet og den 
imperialistiske tidsepoke. Sjølv om 
dette er den siste historiske .epoke for 
kapitalismen, må imperialismens styrke 
ikkje• underslåast. Gjennom 80-tallet 
har borgarskapet i Norge styrkja seg 
gjennom harde angrep på arbeiderklas
sen og det norske folket. Sosialdemo
kratiet har vore hovudarkitekten ideolo
gisk og økonomisk. 

Hendingane i Aust-Europa og Sov
jets tilbakeslag har styrkja USA, Japan 
ng EF-blokkene. 90-åra blir ein kamp 
på kniven mellom <lesse om verdenshe
gemoniet. 
Hovudmotseiingane i verden er: 
1. Mellom imperialistmaktene og dei 
undertrykte landa. 

RØD UNGDOM 
Boks 610, Sentrum, 0106 Oslo! 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon: (02) 37 73 50 

2. Mellom borgarskapet og arbeider
klassen i alle land. 
3. Mellom dei fire imperialistiske blok
kene. 

Klasseanalyse: 
Denne bør vera ei fortetta utgåve av 
dagens analyse: 
I. Borgarskapet (inkl. arbeideraristo
kratiet og leiinga av sosialdemokratiet). 
2. Arbeiderklassen (leiande rolle og 
spes. kjerneproletariatet) 
3. Småborgarskapet (intellektuelle, 
bønder,fiskarar, andre) 

Revolusjon: · 
Det borgerlege maktapparatet må styr
tast gjennom revolusjon, reformasjon 
er ei umogelegheit. Partiet må propa
gandera for ein fredeleg revolusjon og · 
at folket samstundes må vera budde på 
vold frå borgarskapet. Ein ny sosialis
tisk stat må byggjast og dets statsappa
rat må utgå frå arbeiderklassen og dens 
allierte. Denne stat må verta av ein ny 
type som verden enno ikkje har sett, og 
som revolusjonen sjølv vil leggja pres 
missane for gjennom sine masserørsler, 
partier, etc. 

Partiet vil arbeida for at dette skal 
verta eit samfunn utan utbytting og 
undertrykkjing pga. rase, kjønn, religi
on, etc. Men eit samfunn de~ men
neskets behov og vern om naturen er 
drivkrafta. Partiet vil , arbeida for at 
arbeidsdelinga vert bygd ned med 
målsetjing om eit klasselaust samfunn. 

Den mest konsekvente forsvarar for 
ein sosialistisk revolusjon og utvikling 
mot det klasselause samfunnet er arbei
darklassen. · 

Arbeidsprogram: 
Dette må vera det viktigaste dokumen
tet som må gje vår politikk for klasse
kampen nett no. Ei to-deling i primære 
og sekundære oppgåver: 

Primære: 
1. Kampen mot raseringa av dei godane 
arbeidarklassen og det norske folk har 
tilkjempa seg: 
Innan offentleg sektor: forsvar av sosi

ale godar og kamp mot korrupsjon, 
borgargodar etc. Masseorganisering og 
parlamentarisk arbeid må knyttast nært 
saman. 
Innan privat sektor: aktiv og bevisst 

kamp· innan fa,grørsla for å forsvara 
oppnådde rettigheiter. Taktiske aJ.Iian
sar med andre progressive og med 
venstre-sosialdemokratiet må verta 
uttalt politikk. 
2. Kamp mot EF medlemskap 
Partiet bør aktivt ta del i byggjing av 

allianse mellom arbeidarklassen, bøn
der, småborgere, internasjonale solida
ritetsrørsle, kvinnerørsla og miljørørsla. 

Ei tredelt innretning på arbeidarklas
se, kvinne og miljø må gjennomsyra 
desse to punkt. 

Sekundært: 
Ein bør gje ei smørbrødliste over vår 
politikk på dei spørsmåla folk forventai 
at eit revolusjonært parti skal ha svar 
på. Arbeidet med RV sitt program, U• 
av det brennande huset og AKP sitt tid 
legare arbeidsprogram gjev eit god 
gruunlag. 

INDUSTRILAG I OSLO 

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon: (02) 38 42 50, torsdag 12-15 
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. BLI ABONNENT! 
Et årsabonnement på OPPRØR 
koster 150 kroner. OPPRØR distri..; 
bueres gratis til medlemmer av 
AKP(m-I) og medlemmer av støt
teringen. 
Send et kort med navn og adres
se til: 
OPPRØR, Steingata 10, 3250 Lar
vik, postgiro: 08230311944, eller 
ring 02-38 42 50. 

Nei til halvering 
av kontigenten 

I I siste nummer av Opprør argu
menterer kjemisk partilag i Oslo 

for å halvere kontigenten, og begrunner 
det med at dette er nødvendig for å 
gjøre AKP til et virkelig arbeiderparti. 

tillitsvalgte, støtte til AP o.l. Dette er 
ikke noe problem i AKP. 

Men er det da slik at i en masseorga
nisasjon som fagbevegelsen så er det 
forståelse og aksept for at det er nød
vendig med høy kontigent, mens i det 
revolusjonære AKP framstilles det som 
om det samme kontigentnivået er et 
avgjørende hinder for at AKP kan bli et 
arbeiderparti? Og det til tross for at det 
fins regler for at nye medlemmer kan 
betale lavere kontigent første året, og 
dispensasjonsregler, noe det ikke fins 
adgang til i fagbevegelsen. 

Har for eksempel kjemisk-laget tenkt 
å fremme dette forslaget til landsmøtet i 
Kjemisk? 

Neste 
nummer: 
Trykking: 26 okt. 
Dead-line: 
fast stoff: 15 okt. 
debatt: 19 okt. 

Et skritt mot grava 
D e som ikke vil slå sammen RV 

og AKP er i ferd med å skifte 
standpunkt. Til nå har de sagt at AKP 
skal bestå, og at AKP fortsatt må sikres 
visse rettigheter i RV. Men nå innser de 
at dette forslaget vil tape. Derfor er 
linja blitt: AKP må bestå som et 
«stramt» parti, men RV skal gis full 
formell uavhengighet. Så skal den breie 
sjølstendige valgfronten ledes av kadre
ne fra det lille, men slagkraftige partiet. 
Disse vil da sikre AKPs kontroll gjen
nom sin dyktighet og samlede opptre
den, derfor trengs ikke formelle særret
tigheter for AKP i RV. 

Dette er bare ønsketenkn.ing. For det 
første vil en rekke erfarne AKPere for
late det partiet de har vært med i, og i 
stedet satse på å bygge opp RV til en 
v_irkelig sjølstendig og slagkraftig revo-

lusjonær organisasjon. De vil rekruttere 
til RV, og motarbeide rekruttering til 
AKP. AKP blir en rival. For det andre 
vil dette nye, sterkere RV ikke tolerere 
forsøk på «ledelse» fra AKPere. Alle 
teknikker med fraksjonell opptreden vil 
være lett å gjennomskue, og vil virke 
mot sin hensikt. 

Et slikt «stramt» AKP og «sjølsten
dig» RV, vil bety ett skritt nærmere 
grava for AKP. 

Forøvrig er det mye som tyder på at 
tilhengerne av et «leninistisk AKP» 

, ikke tror på det sjøl en gang. Et eksem
pel på det er måten nominasjonskomi
teen, ved Eli Aaby (som har markert . 
seg i debatten som fortsatt tilhenger av 
et leninistisk parti), etterlyser kandida-

. ter til nytt sentralstyre på: I siste 
Opprør ber man folk sende forslag på 
sentralstyrekandidater i posten, merket 

«Eli Aaby». Hvorfor ikke gjøre som i 
Ni-Timen: Be folk sende svaret på 
postkort, så man slipper strevet med å 
åpne konvoluttene? Et eksempel til: Jeg 
har tidligere påpekt at tilhengere av å 
bevare AKP som et såkalt kaderparti 
også avvikler telefonkonferanser med 
distriktsledere, bestilt via Televerket. 
Forklaringa på denne dobbeltmoralen 
kan bare være at den fløyen som fort
satt prater om «nødvendigheten av et 
leninistisk parti» er så demoralisert at 
den knapt veit hva den gjør. 

Mitt råd er: La nye koster få prøve 
seg i vår bevegelse. La Per Overrein og 
en del andre folk rundt om i landet få 
prøve sine forslag til å redde noe som 
ellers kan gå under: 

TROND ANDRESEN 

· Det er feil å sammenligne AKPs økono
mi med de andre partienes. De er finan
siert av staten og sterke organisasjoner 
(NHO, LO, landbruksmonopolet o.l.) 
Mens statsstøtten til de andre partiene 
har gått i taket i 80-åra, så har betyd
ninga av medlemskontigenten gått mot
satt vei og mer og mer fått symbolsk 
verdi. I AKP har ikke kontigentinntek
tene symbolverdi. Det er de som finan
sierer den politiske virksomheten til 
partiet, både sentralt og lokalt. Og vi 
har ikke noe valg. 

Til slutt påstås det at forslaget ikke i 1---------------------------------------------

Vi må sammenligne oss med fagbe
vegelsen. For den er også i motsetning 
til de andre partiene finansiert av med
lemskontigenten. I fagbevegelsen er 
kontigenten like høy som i AKP, .i noen 
forbund også høyere. Og fagbevegelsen 
er en masseorganisasjon. Arbeiderklas
sen er bevisst at den trenger fagbeve
gelsen og at den må ha økonomi og høy 
kouligent for å kunne gjøre sine oppga
ver. Det folk er mot, er høye pampeløn
ninger og luksusliv for sine fremste 

vesentlig grad vil svekke partiøkonomi
en. Det er uten rimelig begrunnelse. 
Den lurer seg sjøl som tror at det vil 
strømme inn nye medlemmer om konti
genten halveres. 

Jeg sitter med en følelse av at det 
kanskje er andre uenigheter det egentlig 
dreier seg om. Er du for eksempel enig i 
at det er viktig å ha et profesjonelt parti 
sentralt og" lokalt og skaffe økonomisk 
grunnlag for dette? Eller kanskje uenig
heten bunner i at Schanke mener partiet 
burde bruke pengene på en annen måte? 

Sveinung Mjelde 

Alternativ 3 
D et er umulig å fortsette som 

nå». Denne setningen gjør at 
folk nå må velge mellom et 

uavhengig RV eller en sammenslåing 
av RV og AKP. Samtidig begynner 
entusiasmen for begge forslag å dale 
etter hvert som konsekvensene blir 
tydeligere. 

I. Et sjølstendig RV tar med seg 1.7 
millioner i statsstøtte. Dette knekker 
AKPs økonomi sentralt og i de store 
byene. I tillegg gir AKP fra seg sitt 
godkjente partinavn og alle muligheter 
til å manøvrere ved valg. 

2. Et sammenslått AKP og RV på 
landsmøtet på det grunnlaget som det 

er stor enighet om, vil bli framstilt som 
AKP i ny frakk. De få uavhengige vil 
føle seg lurt, det vil bli umulig å stille 
114 lister og vi vil gå på et valgneder
lag. 

Å «sette i gang en prosess» for sam
menslåing vil fortsette partistriden i RV, 
vil ødelegge valgkampen og trolig føre 
til et resultat som få ønsker seg. 

Alternativ 3: Fortsette med det nye 
AKP og det gamle RV, bygge opp RV
grupper lokalt og i fylkene, utsette sam
menslåings-debatten til etter valget, da 
vi kanskje har noen RV-grupper å dis
kutere med. 

ARNE BYRKJEFLOT 

yed~ekter og 
pr1ns1pprogram 
B yggavdelinga i Trondheim har 

gjort følgende vedtak om ved
tekter og prinsipprogram: 

I. Vi foreslår at hvert distrikt har sitt 
representantskap som behandler de vik
tigste sakene i disktriktet mellom års
møtene. Representantene velges av 
avdelingene og distriktsstyret planleg
ger og arrangerer rep.møter minst to 
ganger i året. Representantskapet er 
høyeste organ i distriktet mellom års
møtene. På liknende måte må partiet ha 
et landsstyre med representanter fra 
distriktene. 

Begrunnelsen for forslaget er at 
demokratiet i partiet må bli bedre, sam
tidig som diskusjon og vedtak blir gjort 
i demokratisk valgte organ. 

2. Vår avdeling reagerer på at organi-
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sasjonsmodellen og spørsmålene om 
forholdet mellom AKP og RV ikke blir 
lagt fram til diskusjon med forslag om 
vedtak, samtidig som prinsipprogram 
og vedtekter diskuteres. 

3. På samme måte som det er lagt 
fram et forslag til uttalelse om den 
kommunistiske tradisjon må landsmøtet 
ta stilling til vår egen hjemlige tradisjon 
i en uttalelse. Uttalelsen må gå gjennom 
AKP's utvikling fra start og fram til i 
dag. 

4. Prinsipprogrammet må uttrykke 
retningslinjer for vårt parlamentariske 
arbeid. De fleste dagskamper retter seg 
mot offentlige styringsorgan, og vi kla
rer aldri å utvikle partiet dersom dette 
arbeidet ikke inngår i partiet. 

. . 

Forslag til landsmøtet 
r 

1. Om vedtektsfesta sentralisme 
Vedtektene må ikkje innehalde nokon 

paragraf som gjev høgare organ ved
tektsfesta rett til å overprøva vedtak i 
lavare organ. 

2. Vedtektene og kontingenten. 
Vedtektene må slå fast at det er lands

møta i partiet som skal fastsetja kontin
gentsatsane og kontingentreglane. 

Vedtektene og landsmøteinnkalling 
Vedtektene må slå fast at det er lands

møtet i partiet som skal fastsetja forde
lingsnøkkel for delegatane og prinsippa 
for representasjon for det neste lands
møtet. 

Kontingentsatsar: 
Under forutsetning av at AKP og RV 

i realiteten fungerar saman økonomisk, 
og at AKP nyter godt av RV sine 
offentlige tilskot (enten direkte ved 
samanslåing eller indirekte som no) 
skal kontingenten vera delt i fire satsar. 
Dei tre første er knytta til medlemskap, 
medan ein fjerde tilleggssats er frivi
Jjug: 

l. Høg sats på 2400,- kr. året for 
medlemmar med bruttolønn høgare enn 
6G (fortida lik 204 000 kr.). 

2. Normal sats på 1200,- kr året for 
medlemmar med bruttolønn under 6G. 
Denne sats gjeld også for arbeidstause, 
pensjonistar og studentar. 

3. Minimum sats på 120 kr. året for 
medlemmar med verkeleg store økono
miske problemer. 

4. Tillegssats er friviljug. Medlem
mar med stabil økonomi kan betala inn 
eit tillegg satt opp i samråd med avde
linga. Partiet oppfordrar sine medlem
mar til å bruke denne satsen: 

Når inntektene etter <lesse satsane 
uvilkårleg vil gå ned til ca. 60 prosent 
av dagens nivå, må fordelinga mellom 
sentralt og lokalt sikra at denne ned
gangen rammar det sentrale apparatet 
og dei store byane. Distrikta må i minst 
mogleg grad bli ramma av denne 
reduksjonen i inntektene. 

Grunngjeving for kontingentsatsa
ne: AKP sitt kontingentnivå er heilt 
særeigent i norsk partisamanheng. Ein 
kan samanlikna med fagf oreiningar, 
men ikkje med andre parti (som jo 
mange utanfor partiet vil gjera). Histo
risk ligg der i hovudsak to forutsetning
ar til grunn for at dette høge kontin
gentnivå har vore mogeleg: 

l. Eit sentralistisk kaderparti. 
Då meinar eg «ekte» sentralisme 

basert på bevisste skulerte kader og ein 
radikal, tildels revolusjonr massebeve
gelse som desse kaderane hadde nre 
band til og vir~a saman med. 

2. Sterke voluntaristiske strøymning
ar i økonomiarbeidet 

Partiet grodde fram under påvirkning 
av kulturrevolusjonen i Kina og ein ide
ologi som Ja stor vekt på viljen som 
eiga sjølstendig drivkraft. Store økono
miske løft som rotasjonspressa, diverse 
redningsaksjonar for KK, den høge par
tikontingenten og all verdens innsam
lingar bør vera stikkord nok til å fram
bringa hovudnikk hos medlemar flest. 
Det er viktig å hugsa at dette ikkje 
berre gjaldt partiet, men også store 
deler av vårt omland. Den massebeve
gelse vi hadde nære band til trudde til 
tider at «vi saman kunne gå på. vatnet, 
berre vi ville». 

Eg vil på ingen måte kritisera at dette 
var tilfellet. I den revolusjonre historia 
har ein mange eksempel på «ekte» sent
ralisme og voluntarisme. Til tider har 
dette vore heilt avgjerande element for 
framgang. Nei, det eg kritiserar er at 
mange kameratar endå lever i trua på at • 
verklegheita omkring oss og i partiet 
fortsatt gjev grunnlag for denne sentra
lismen og økonomiske dugnadsånd. 
Som resultat av den økonomiske 
omfordelingspolitikk <lei siste åra, har 
kvardagen for folk flest, også våre par
tikameratar, gjort det vanskeleg for par
tiet å halda oppe kontingentnivået. 
«Ekte» sentralisme blir erstatta med 

direktiver og gjentatte kontingentin
ndrivingstiltak der behov for politis
ke/moralske diskusjonar om kontingen
ten er vedvarande. Som oppsummert av 
fleire, kan ein bevegelse eller eit parti 
ikkje lita på voluntarisme som eit 
langvarig fenomen, allment sett. Pi det 
økonomiske området har våre parti
medlemar sine pengebøker dei siste åra 
satt definitivt stopp for svære økono
miske kampanjer, og no byrjar proble
met å melda seg med kontingenten. 

Dette er forhold innafor partiet. Men 
endå viktigare er partiet sitt forhold til 
<lei sosiale rørslene som partiet har 
nære band til og verkar saman med. Ja, 
som partiet «åndeleg» talt hentar sine 
politiske analyser frå, og «materielt» 
talt skulle hente sine medlemar frå. Når 
ein i kontingentspørsmålet ser på <lesse 
sosiale rørslene, er det vanskeleg å 
finne kimer til <lei to forutsetningane 
for høge satsar som eg nemte i byr
jinga. 

Min konklusjon blir: 
Der er i dag ingen markant sosial rørs
le, som partiet har nære band til, som i 
nr framtid kan byggja opp under forut
setningane for å halda eit høgt kontin
gentnivå. Dette er ikkje berre argument 
omkring kontingentsatsane, men 
omkring AKP som eit sentralistisk 
kaderparti generelt. 

Dette vil i eit lengre perpektiv føra til 
at AKP blir eit generasjonsparti. Diver
re viser det seg at denne generasjonen i 
tillegg sviktar. Mange distrikt har hatt 
medlemsnedgang på 10 prosent berre 
det siste året. Og nye generasjonar kjem 
ikkje til. Til det er avstanden mellom 
dagens masserørsler sine politiske inn
hald og AKP sine mange etterlevningar 
frå 70/80-åra, deriblant kjempehøge 
kontingentsatsar (fortsatt i norsk parti
samanheng), for store. 

KASSERAR I OSLO DS 

· ARKIVSYSTEM FOR AKTIVISTER MED PC 

OPPRØR 

Har du en IBM-kompatibel PC, eller adgang til en? 
Er du den typen aktivist som lagrer avisklipp, blader, etc., slik at 
du kan hente fram ammunisjon fra arkivet ditt når det trengs. 

Jeg har løsningen for deg - et program som søker, basert på stik
kord, i en tekstfil med referanser til dine skriftlige kilder. Du sender 

meg en «5.25», 360kb formatert diskett+ kr.6.30 i frimerker, og 
du får tilsendt programmet med veiledning GRATIS. 

Kontakt: Trond Andresen, Ullins v. 28 8, 7033 Trondheim. 
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I . 

RØDT KORT 

Statsminister? 
Opprør skyr ingenting. 
Vi gir kortet til landets 
statsminister(?). Det 
måtte jo bli Syse denne 
gangen. 

Pressekonferansen fre
dag kveld var god 
underholdning. Alle 
spørsmål ble parert med 
at alle burde gå i gang 

med en «seriøs gjen
nomgang av den frem
lagte rapporten». Men 
nå er alt såre vel. Aften
posten skrev mandag at 
Syse har vært utsatt for 
dårlige rådgivere. Så 
mannen har altså falt 
blant dårlige venner - så 
da så. 

For vår del vil vi lede 
våre lesere inn på 
spørsmålet om klasseka
rakteren i Syse-sakene. 
Det startet med Anker 
Batterier, en bedrift som 
nå styrer mot et nytt 
bidrag til arbeidsløshe
ten. Men det har liksom 
ikke slått an så godt i 
verdenspressen. På den 
andre sida skal ikke vi 
være den som tar lett på 
at borgerskapet skjem
mer seg ut. , Opprør har 
talt - av banen, Syse! 

RØD ROSE 

pressens fulle oppmerk- · 
somhet når han beklager 
og bagatelliserer sine 

. lovbrudd. Hvis vi sam-
menlikner disse to sake-

Mot ne, så har Stabell en klar 

kl · t· og grei karakteristikk -
asSeJUS IS klassejustis! Vanlige 

Harald Stabell, en utret- folk ville ikke sluppet 
telig forsvarer av folk unna reaksjon på et slikt 
som klassestaten tråkker forhold. Ikke hjelper det 
på, trekker for retten ungdommen å «bekla
eller på ymse vis gir -_ge» i retten heller. 
urettferdig behandling. Han har mange slike 
Det bør han få rose for. saker bak seg hvor han 

Stabell er nå i retten kan trekke ut den samme 
for å forsvare ungdom- konklusjonen - bøtelagte 
mer som stanset trafik- ungdommer, arbeids
ken på Sjølystveien - i rettslige saker - lista er 
Oslo i protest mot økt lang. Ofrene for klasse
veiutbygging og økte justisen ville ligge mye 
miljøproblemer. Samti- tynnere an uten folk som 
dig har statsministeren advokat Stabell. 
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I en manøver for å lokke 
turister til denne solfylte øya, 
arrangerte republikken en 
missekåring med sekstiåtte 
oppstasede håpefulle 
som vrikket over 
den opplyste scenen 
for å vise sine viktigste centimetre 
på rettergang foran en flokk 
storøyde dommere 

Lyskastere og kamera 
åpenbarte alt for publikum 
føflekker og uren hud. 
Det var ingen hemmeligheter. 
I alle vinkler dekket media 
Miss lJniverse vinneren 
som skulle bli 
vår Dronning i 
ett år. 

I en annen manøver 
for å luke ut oppviglerne 
og holde denne øya 
trygg for turister, ble 
seksten andre 
{ikke halvparten så glamorøse) 
hentet og ført i flokk 
ned en dårlig opplyst korridor
mot en usikker framtid 
utenfor rekkevidde av kamera og blitz. 

Glem deres viktigste data ... 
bortsett fra at de seksten var 
involvert i tvilsom politikk. 
Lite ble avslørt for media. 

Det var ingen anmeldelser, ingen 
rettergang, 
ingen dommere; de eneste 
vinnerne 
av denne hemmelige manøvren 
var undertrykkingens spiraler. 

CECIL RAJENDR 
{Filippinene). 

Oversatt av Nina Kristiansen. 
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