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Nei til EF 

NORD-IRLANP 

- Det glemte hjørne 
i Europa? 

MENS EUROPA-KARTET er i 
endring ved omveltningene i Øst
Europa, og ved at EF driver 
offensiv for å trekke inn nye med
lemsland, ligger Nord-Irland der -
okkupert av et EF-medlem, men 
ellers ganske glemt. 

Representanter for Vinmonopo
lets Arbeiderforening har besøkt 
Nord-Irland. De var invitert gjen
nom Den Norske Helsingforsko
miteen til konferansen Irland 
veien framover. 

Opprør har snakket med Erik 
Hagen, leder av Arbeiderfore
ninga. Et sentralt spørsmål er 
hvorfor Irlandsspørsmålet nær
mest har vært et ikke-tema i norsk 
fagbevegelse, også i foreninger 
som ellers har gode tradisjoner 
når det gjelder internasjonal soli
daritet. Men førs t en liten skisse 
av bakgrunnen. 

Siden Irland ble kolonialisert av 
engelskmennene på 1200-tallet, 
har irsk historie vært preget av 
frigjøringskampen mot den mek- · 
tige naboen. England tok fra førs
te stund i bruk ekstrem undertryk
king. I 1921 ble landet delt i to: 
Republikken Irland i sør og Nord
Irland. Protestantene var i flertall, 
og denne dominansen ble 
forsterket gjennom at valgkretse
ne ble spesialkonstruert for å gi 
dem maksimal uttelling. Nord
'Irland har helt fra starten blitt 
styrt ved unntakslover. Fra 1969 
har det stått britiske tropper der - i 
dag er antallet soldater 10 000. 

-På denne bakgrunnen spør 
vi Erik Hagen hvordan de opp
levde å være i Nord-Irland? 

-Inntrykket vi fikk nær sagt 
fra første stund vi satte beina på 
irsk jord, var at dette er et sam
funn i krig. Britiske soldater og 
Nord-Irsk politi (RUC) er overalt. 
De patruljerer gatene i pansra kjø
retøyer og med skuddklare 
maskinpistoler. _ I den katolske 
bydeien Andersontown fikk vi 
høre at de hadde besøk av patrul
jene flere ganger daglig. I løpet 
av konferansen hørte vi mange 
personlige skildringer av militæ
rets og politiets framferd. Siden 
1969 har hittil 2700 personer mis-

JRELAND · T~E W~Y fORW~RD 
EIRE -AN SU CHIJ· r0SAIGH 

Bernadette MacAlisky, tidligere B. Devlin, er fortsatt like aktiv. 

tet livet på grunn av konflikten i 
nord. 

-Kan du fortelle litt om kon
feransen? 

-Det var en internasjonal kon
feranse som ble arrangert av 
Springhill Community House, en 
ideell organisasjon fra en bydel i 
Belfast. Den samla 400 represen
tanter og observatører fra flere 
europeiske land, USA, Canada og 
Australia. Utgangspunktet var å 
diskutere Irlands framtid - målet 
en samla irsk nasjon. Hvordan 

komme dit og hvordan sikre men
neskerettigheter og demokrati. 
Symbolsk nok ble den holdt i 
Europa Hotell, midt i sentrum av 
Belfast, der ingen katolikk nor
malt setter sine bein. 

Forøvrig viste diskusjonene stor 
vilje til å komme fram til syste
mer som ivaretar begge parters 
interesser, med spesiell vekt på at 
det skal være mulig å være prote
stant i et framtidig samla Irland. 

-Hvorfor blir den engelske 
okkupasjonen av Nord-Irland 

glemt når fagforeninger behand
ler internasjonale støttevedtak? 
Er det terrorist-stemplet som 
skremmer? 

-Det er nok noe av forklaring
en. Men jeg må understreke det at 
det er et samfunn som faktisk er i 
krig, og etter å ha vært der blir det 
en selvopplevd erkjennelse at en 
forutsetning for å få slutt på vol
den er at England må trekke seg 
ut. De må overlate til Irlands 
nåværende innbyggere å skape et 
demokratisk samfunn der folk fra 
ulike trosretninger deltar på like 
vilkår. Det må være grunnlaget 
for støtte. 

-Noe av forklaringen sa du. 
Hvilke andre årsaker vil du peke 
på? 

-Da må vi spørre hvorfor eng
elsk fagbevegelse ikke har enga
sjert seg? Her ligger kanskje mye 
av svaret. De britiske fagforbun
dene har medlemmer også i 
Nord-Irland. Arbeidsledigheten er 
2-3 ganger så høy blant katolik
ker som blant protestanter - i 
enkelte katolske strøk er det 80% 
ledighet. Protestantene har nær
mest monopol på faglærte jobber 
og utgjør dermed den overvelden
de majoriteten av medlemmene. 
De vil ikke miste privilegene sine 
- forbundene vil ikke miste med
lemmer. Dette parret med medie
kampanjer og rasistiske fordom
mer gjør at fagbevegelsen i Stor
britannia stort sett lukker øynene 
for uretten. Og norsk fagbevegel
se har nære bånd med den engels
ke. 

Vi må ta opp spørsmålet i norsk 
fagbevegelse, blant annet for å 
påvirke britiske kamerater og reg
jeringa der. La oss for eksempel 
ta Fred Olsen. Hvor mange veit at 
de eier den største arbeidsplassen 
i Belfast, skipsverftet Harland & 
Wolfe? Der har 6 ulike engelske 
fagforbund medlemmer, med 
95% protestantisk ma3ontet. 
Norsk fagbevegelse gjorde ikke 
for mye i Black Prince- saken. 
Hva med å vise Fred Olsen at vi 
ikke aksepterer apartheid i Nord
Irland? 

BIRGER THURN-PAULSEN 

Anbefales - om Irland 
Det er laget en grundig rapport om menneskerettighetenes vilkår i Nord-Irland, ut fra problemstillingen: Irsk terrorisme eller britisk kolonia
lisme. Det nytter ikke å gå utenom terrorisme- spørsmålet, hvis vi skal ta opp forholdene I Nord-Irland. Rapporten gir nyttig materiale. Den 
har de beste anbefalinger fra norsk presse og ikke minst fra den britiske ambassaden: Helsingforskomiteen i Norge beskyldes for å løpe IRAs 
ærend. Helsingforskomiteen er ansvarlig for rapporten - bestill den der: Den norske Helsingforskomite, boks 88261 Hammersborg, 0129 
Oslo 1, tlf. 02/57 00 70 
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■■ 
EF- . . 
organ1ser1ng 
Nei Til EF er nå en landsom-fatten
de organisasjon med fylkes-styrer i 
alle fylkene unntatt Finnmark, Vest
Agder og Vestfold. 
Nøkkelen til framgang i arbeidet er 
lokal organisering. 

Lokalgrupper 
Det er viktig å bygge opp en land
somfattende organisasjon med et 
stort grunnplan, mange medlemmer, 
mange aktivistgrupper. Dette bør 
vaare hovedstrategien for å styrke 
Nei Til EF. 
Foregangsfylkene er Troms, Nord 
Trøndelag og Rogaland. Troms har 
9 lokalgrupper, Nord Trøndelag 7 
og Rogaland 4. De har holdt på 
lenge, vaart utadretta og vervet 
mange medlemmer. 
Flere andre fylker er offensive i 
utbygging av lokalgrupper. Sogn og 
Fjordane og Hedmark har 7 grupper 
og -har planer om flere. 

Bydelsgrupper 
Oslo, Bergen og Trondheim er vik
tige. Nøkkelen er her bydelsgrup
per. Det er planer, men ikke noe 
offensivt grep om å bygge ut grup
per mange steder i de store byene. 

Fagbevegelsen 
Etter regjeringsskiftet er fagbeve
gelsen og EF)motstandeme i DNA 
enda viktigere. Fagforeninger og 
klubber bør arrangere møter med 
innledere for og imot EF. Mange 
må på banen i diskusjoner. Ikke 
reserver debatten til styremøtene. 
Mange vedtak fra fagforeninger og 
klubber nå er et viktig signal til 
DNA*regjeringa om hvor langt og 
hvor fort de tør gå. · 

Ungdom 
Noen steder er det ungdomsorgani
sering. Rogaland har hatt det lenge. 
Tromsø, Trondheim og Oslo har 
egen studentorganisering. 
Det er viktig å la ungdommen slip
pe til på egne premisser. Det betyr 
saaregen skolering og saaregne 
aksjoner/tiltak i forhold til dem 
som ikke var med i 1972. Det er 
ikke sikkert at man alle steder behø
ver å dannes egen ungdomsfront, · 
men at man kan utvikle ungdoms
grupper innen et Nei Til EF)lokal
lag. Eldre folk trengs til å dra dette 
igang sammen med dem, til å innle
de osv 

AKPs styrke 
AKPs politiske styrke er vår analy
se av EF som en del' av en imperia
listisk offensiv overfor vanlige folk 
i den rike verden og folkene i den 
tredje verden. 
Organisatorisk er vår styrke at vi 

tenker folk når vi skal organisere; 
Det betyr lokalgrupper, åpne møter, 
demonstrasjoner *initiativ som set
ter mange hoder i bevegelse. 

POLITIKK 
0 

A forandre partiet 
0 

ppi og på tvers av diskusjon.en 
for og imot sammenslåing av 
AKP og RV går det en disku

sjon om hvilke konkrete forandringer 
vi ønsker i partiet. Mer handle- kraft, 
mer demokrati, en annen partikultur, 
er viktige stikkord. 

Samtidig mener jeg at vi først og 
fremst kan forandre partiet gjennom å 
forandre virkeligheten. Dette var etter 
min mening en av de grunnleggende 
lærdommene fra kvinneopprøret. 
Grunnlaget for framgangen internt var 
kampen mot porno, kampen for 6 
timersdagen, bølle- kursbevegelsen, 
den store eksterne kvinnekonferansen. 
Det at kvinnene var drivkraft i ekster
ne kamper førte til utvikling av nye 
kvinnepolitiske linjer som så måtte 
kjempes inn i partiets helhetlige poli
tikk. Det la grunnlag for en offensiv. 

Idag har vi store muligheter til å 
forandre partiet gjennom å delta i EF
kampen. Denne kampen vil ha avgjø
rende betydning for Norges framtid. 
Den er felles for alle de ulike folkeli
ge bevegelsene og kan virke til å 
samle dem mot makta. Samtidig som 
den bidrar til å samle de ulike partiene 

CJ?ærtiprrJfil 

S elv om Pcr Gunna, Gabriel
sen er nyvalgt leder i Oslo AKP er 
han ikke akkurat noen nykommer i 
partisammenheng. Tidligere verv er 
bl.a. SK-medlem i 8 år, medlem av 
sentralstyret i NKS, leder av forsvar
spolitisk utvalg og styremedlem i 
Bygg AKP (m-1) i Oslo. Nå er han i 
tillegg til ledervervet også medlem av 
studieutvalget og styreleder i Ny Ver
den. Noen kaller ham Norges eldste 
lærling, andre sier han er den siste 
som kommer til å proletarisere seg i 
AKP. 

-Hvo,for begynte du i rørleggere 
lære? 

-Jeg hadde lyst til å jobbe praktisk 
etter så mye teori, og det er ikke noe 
offer å være arbeider, tvert i mot er 
det et godt grunnlag for politisk 
arbeid. 

-Men hvo,for ville du bli leder 
Oslo AKP (m-1)? 

-I utgangspunktet ville jeg ikke 
være leder. Jeg hadde lyst til å bli med 
i DS fordi jeg har tro på partiet og har 
lyst til å gjøre en jobb. 

-Er du bekymra for AKP? 
-Ja, partiet har noen sjukdommer 

som det er viktig å gjøre noe med. 
F.eks. mener jeg at partidemokratiet 
aldri har samsvart med et utvida 
demokratibegrep. Hvis vi ikke klarer 
å bygge et demokratisk AKP (m-1), 
har vi heller ikke sjanse til å bygge et 
demokratisk sosialistisk samfunn. Vi 
må også styrke arbeiderinnretninga, 
sørge for at arbeiderne i partiet ikke 
blir undertrykt. 

Isolasjon er et annet problem, lagas 
virksomhet er isolert fra samfunnet, 
klassekampen om du vil. Det er få lag 
som har kjempa mot rasering av vel
ferdsgodene i Oslo. Mange enkelt
medlemmer har gjort en kjempejobb, 
men det er den kollektive krafta som 
er dynamitt. 

-Hva_ slags medisin vil. du skrive 
ut mot disse sjukdommene? 

-Jeg har ikke noe enkelt svar. Mine 
ideer går ut på at . en bør lage breie 
aksjoner mot raseringa av velferdssta
ten eller rettere det som er igjen. Få 
med hele bydelen. Eldreopprøret på 
St.Hanshaugen var et eksempel på en 

i partiet, og bidra til utvik- linga av en 
felles strategi. Slik kan vi også·utnytte 

, bedre partiets ~amla styrke. 
Kampen mot EF gir laga en felles 

kampsak som angår alle, uansett 
arbeidsfelt, der de har mulighet til å 
utvikle seg som politisk ledelse. Dis
kusjonene i laga må bevisst brukes til 

å ta opp og diskutere de vanligste 
motargumentene blant folk. Dette vil 
samtidig fremme en partikultur som 
gjør dem som har konkrete erfaringer 
blant folk viktige, og gjøre det lettere 
å tvinge fram studier på deres premis
ser. Arbeiderne i partiet er helt nød
vendige for å legge opp taktikken i 

Kollektiv kraft 
= ·dynamitt 

aksjon som hele bydelen sto bak. 
Tilsvarende må gjøres hver gang det 
er snakk om nedlegging. Lag allianser 
med organisasjoner, klubber, andre 
partier osv. Nå som vi står foran en ny 
EF-kamp er det viktig med sterke 
lokale organisasjoner. Ikke minst 
erfaringene fra -72 viser hvor viktig 

OPPRØR. 

det er. 
-Hva med demokratiet? 
-Vi vil bruke lagslederkonferanser 

mer. Arrangere åpne møter, arbeider
fraksjoner, større medlemsmøter for 
flere lag. 

-I .mai. Var du for å støtte 
Samorg-toget? 

fagbevegelsen, kvinnene for å utvikle 
særegen kvinneorganisering. Styrking 
av både arbeiderne og kvinnenes posi
sjon i partiet kan knyttes konkret til 
betydninga i kampen. 

Kampen mot EF gir oss mulighet 
for å samarbeide og diskutere med 
masse folk som er uenig med oss i 

. mye og utvide kontaktflaten. Og ikke 
minst gir den mulighet for samarbeid 
mellom ulike generasjoner av opprø
rere. Uten de· yngre generasjonene er 
kampen tapt. 

Den nye AP-regjeringa har satt 
klampen i bånn. Taktikken er en EøS
avtale som er mest mulig omfattende. 
Temposkiftet krever også temposkifte 
i motstandsarbei- det. Erfaringene til 
nå viser at det er godt grunnlag for 
brei organisering, når noen bare tar 
intiativet til å starte opp. AKP har 
laget både et politisk og et organisato
risk punktprogram for EF-kampen. 
Bestill det og bruk det! 

SIRI JENSEN 

Per Gunnar gabrielsen, ny 
leder i Oslo AKP 

-Nei, jeg var mot vedtaket. Jeg 
skj ønner arg umentene for, m en for 
meg var ikke dette argumenter som 
veide tungt nok ? I 1991 kan det bli 
. vanskelig å støtte et arrangement med 
Gro Harlem Brundtland som hovedta
ler, selv om Erling Folkvord blir 
appellant. 

-Du er en gammel kriger. Hvor
dan ser du på den politikken som 
AKP sto for, med faren for 3. ver
denskrig ,folkekrig og hele greia? 

-Den må ha vært usedvanlig 
vellykka. Vi avverga jo krigen. Nei, 
spøk til side. Dette er et" stort område 
som ikke er oppsummert. Det var en 
viss krigsfare, men vi trakk en del 
feilaktige konsekvenser av dette. 
Under en folkekrig er det livsnødven
dig å få folk med og gro dype røtter i 
massene. I stedet isolerte vi oss og 
fokuserte ensidig på krigsfaren. Det 
som er positivt, er at det er mange 
som kjenner til teorien om folkekrig 
selv om den forhåpentligvis ikke 
kommer til nytte. 

-Til neste år er det valg kommer 
det til å gå bra? 

-Jeg tror framgangen på gallupen er 
reell, og RVs bystyregruppe i Oslo 
har gjort en kjempejobb. Det er gode 
muligheter for et godt RV-valg. Alle i 
Oslo AKP er stolt over RVs innsats 
og dette skaper entusiasme. Men fordi 
vi ikke styrer media og at landsmøtet 
fatter vedtak som kan bli avgjørende 
for valgkampen er det vanskelig å 
mene no~ om resultatet. 

-Apropos landsmøtet hvilke 
saker kommer du til å kjempe for 
på landsmøtet? 

-Ingen, jeg er ikke valgt som dele
gat. Flertallet vil støtte Overreins 
forslag, og de er ikke jeg enig i. 
Forøvrig er jeg• redd for at diskusjo
nen har vært for grunn, at forslagene 
ikke er medlemmenes eiendom. Mye 
har konsentrert seg om RV/ AKP og 
for lite f.eks. om ·spørsmålet om 
demokrati. 

Sier mannen som sitter med et av 
de viktigste vervene i partiet og som 
ikke kommer på landsmøtet. Er det 
det som er demokrati, kanskje? 

TORGNY 
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FAGBEVEGELSE 

Foto Dag Bjørndal foto: Hanna Hansen 

Opprør ønsker å 
følge opp diskusjonen 
om opposisjonen i 
fagbevegelsen. Vi 
har intervjuet Astri 
Melheim og Aud 
Oppedal. Arne 
Byrkjeflot skriver 
litt om utgangspunkt, 
planer og målsetting 
for Trondheims
konferansen på 
nyåret.Vi tar med 
hovedpunktene i 
forslaget til plattform 
for konferansen. 

Mangearta 
' . . Solidaritet på tvers 
opposIS]Oll 

A 
ud Oppedal karakteriserer 
opposisjonen i fagbevegelsen 
som et mangearta «fenomen». 

Den består av så mange forskjellige 
deler. Vi må ha med oss alle delene, 
sier hun, i og utafor LO. Forøvrig er 
ikke spørsmålet om medlemskap i LO 
eller ikke så hett tema i mitt miljø, og 
heller ikke i offentlig sektor, etter det 
jeg vet. 

--Jfvordan skol opposisjonen få 
med seg alle? 

Jeg er først og fremst opptatt av at 
vi må få til kvinneorganisering på 
tvers av LO og andre organisasjoner. 
Jeg tror vi må finne fram til egne 
tiltak for å styrke kvinneopposisjonen. 
Med det i bakhodet må jeg si at jeg 
reagerte litt på noe i forbindelse med 

. den forberedende konferansen som 
var i høst. Det står en navngitt mann 

som innleder, mens det samtidig står 
»Kvinne fra offentlig sektor» - som 
forøvrig også ble en mann. Sånne ting 
er også viktig når en skal henvende 
seg til alle. 

-Hvilke krav er du opptatt av? 
-Kvinnelønna er selvfølgelig vik-

tig. Det er etterhvert bred enighet om 
at kvinnelønna er for lav. Det er i det 
hele tatt blitt bred enighet om selve 
begrepet kvinnelønn. Forutsatt at vi 
greier A. jobbe på tvers og dra med oss 
mange, tror jeg faktisk at det er mulig 
å få gjennomslag for »90% - kravet». 

Dessuten mener jeg at kravet om 6 
timers-dagen må reises igjen. Hvis vi 
glemmer den åpner vi for snikangrep 
på normalarbeidsdagen. Vi må reise 
kravet igjen og ikke minst debatten 
om hvordan vi skal kjempe det igjen
nom, sier Aud Oppedal. 

A 
stri Melheim åpner med å 
mene at en sterk, demokratisk 
fagbevegelse er en forutset

ning for å endre på tilstanden, spesielt 
når arbeiderklassen er i trengt posi
sjon. Hun synes derfor det er bra at 
LO-organiserte tar initiativ for å · gå 
løs på oppgaven. 

-Men, sier hun, som medlem av 
Sjukepleierforbundet blir det viktig 
for meg å få fram at fagbevegelsen 
ikke bare er LO. Ett stort problem er 
at borgerskapet driver en offensiv 
splitt og hersk politikk, som ikke bare 
setter offentlig -sektor opp mot privat, 
men også splitter folk innafor den 
enkelte sektor. Lykkes de med dette 
går det mot fagforeningsknusing, og 
uten sterke fagforeninger blir det i sin 
tur lettere å rasere velferdsstaten. 

-Hva bør opposisjonen gjøre for 
å motvirke dette? 

-Jeg tror vi må tenke opposisjon i 
hele fagbevegelsen. Srlig bør kvinne
delen av de store organisasjonene 

FORAN TRONDHEIMSKONFERANSEN: 

Demokrati 
F

ra 1 oktober ble den nye per
mitteringsloven innført. Loven 
sier at arbeidsgiverne skal 

betale de første tre dagene ved permit
tering. Ingen kan være permittert mer 
enn 12 uker på 12 måneder. 

På jobben min har dette ført til at 
vi ikke kunne ha rullerende permitter
ing, ei gruppe må bære hele belast
ninga. I går fikk jeg telefon fra både 
klubbleder og disponent på ei lita 
plastbedrift. 6 av 16 må gå, på grunn 
av loven blir de oppsagt, ikke permit
tert. Masseoppsigelsene er allerede 
der. Det japanske systemet med en 
bitte liten fast stab, leiefirma og kort
tidskontrakter er med ett virkelighe
ten. 

LO foreslo loven. Ikke bare det, de 
forsvarer fortsatt loven etter at virk
ningene er uomtvistet. 

Tariffoppgjørene er en svær pro
sess. Over hele landet sitter klubber 
og foreninger , forbereder og sender 
inn sine krav. Men jeg tror ikke en 
eneste klubb og forening har foreslått 
ønnslov eller tidsfrist på den lokale 
orhandlingsretten. Jeg tror ikke det er 

noe flertall for å stemme ned Handel 
g Kontors lavtlønnskrav. 

Det er vel derfor LO-ledelsen nå 
har informasjonskonferanser med de 

dag 9. november 1990 

fastlønte i arbeiderbevegelsen, forret
ningsførere, AUF-sekretærer og 
DNA-sekretærer og et' minimum av 
tillitsvalgte. Det er også derfor LO har 
satt ned et organisasjonsutvalg med 
Lars Skytøen som leder. Hans lysende 
eksempel er Fellesforbundet og hans 
mål er et forbundsløst LO. 

Grunnplanet i LO preges nå av ei 
blanding av forbannelse og oppgitt
het.Det samme preger opposisjonen. 
Vi står ved et vannskille: Enten for
mer vi nå ut et alternativ, et program 
som folk kan tro på eller så vil folk gi 
opp. 

Målsettinga med trondheims
konferansen er å lage et slikt pro
gram. Et program som siden må 
kjempes igjennom i forbund etter 
forbund. 

Programmet og innleder på konfe
ransen er ikke helt klart nå. Men kon
feransen vil bli preget av målet, nem
lig å lage et program. Derfor vil folk 
få slippe mer til sjøl, færre innledere 
og flere seminarer på deler av pro
grammet. Tidspunktet blir lørdag 19 
og søndag 20. januar 1990. Stedet blir 
Folkets Hus i Trondheim. Prisen blir 
omlag 250 kr. i konferanseavgift og 
det blir mulig å søke om tilskudd for 
fattige klubber/foreninger (begrenset) 

. I .Forslaget til program og innret
tinga på konferansen er et tilbake
skritt i forhold til tidligere konferan
ser når det gjelder kvinneinnretning. 

Jeg er mye enig i det. Jeg tror ikke 
programmet mobiliserer de store 
kvinneforbunda. Jeg tror vi nå må få 
en stor aksjon for 90% individuell 
lavtlønnsgamti ved 92.oppgjøret. Jeg 
tror det er mulig å presse LO til å 
fremme krav i den retning. Jeg tror 
Trondheimskonferansen må lage eget 
vedtak på det. 
2.Tiltaket er sekterisk. Blir så smalt 
at det ikke tjener sin hensikt. 

Kristiansandskonferansen og den 
forrige Trondheimkonferansens( og 
konferansene i offentlig sektor) betyd
ning er sterkt undervurdert. Etter min 
mening har vi nå fått gjennomslag 
blant medlemmene for det vi la 
grunnlaget for da, at moderasjon gir 
arbeidsledighet og at vi må få en skik
kelig individuell lavtlønnsgaranti. Jeg 
er ganske sikker på at det ikke ville 
skjedd uten at opposisjonen ble sam
let og skapte sin egen uformelle platt
form som siden ble gjentatt om og om 
igjen. 

ARNE BYRKJEFLOT 

OPPRØR 

prøve å utarbeide allianser og krav på 
tvers av skillelinjene. Vi må prøve å 
utvikle nettverk på tvers og finne 
organisatoriske uttrykk for det. Disse 
skillene er feil - lavtlønnskvinner i en 
organisasjon har et klart interessefel
lesskap med lavtlønnskvinner 1 de 
andre organisasjonene. Å ta fatt i dette 
er for meg en forutsetning for å få til 
en reell faglig opposisjon. Sånn som 
det er nå ser toppene i Sjukepleierfor
bundet nrmest på LO som motstander 
i tariffoppgjørene. Vi må bryte ned 
organisasjons- sjåvinismen. 

--Hvilke saker, eller krav vil du ta 
fatt i? 

-For meg handler det nå srlig om 
tre områder. Normalarbeidsdagen, 
viktigheten av sentrale tillegg, og for 
offentlig sektor - kamp for å få 
avskaffa det nye lønnssystemet. Det 
er et farlig system som til og med ser 
demokratisk ut ved at det gir lokale 
tillitsvalgte »mulighet» til å delta i til
delinga av hvem som skal ha hva. 

Men det er bare egnet til å sette folk 
opp mot hverandre og fokusere på 
lønna' til den enkelte. 

-Og så vil jeg si noe om kvinner, 
lønn og levevilkår, fortsetter Astri. 
Jeg vil kalle det feminiseringa av fat
tigdomen.K vinner i . arbeiderklassen 
og kvinner i offentlig sektor med tre 
års høgskole har det som fellesnevner 
at det er umulig, srlig med forsørgel
sesansvar, å leve på lønna. Så sånn 
sett tror jeg kanskje vi til og med må 
finne et nytt »tariff-språk», nye begre
per som samsvarer med kvinners 
krav. LO-begrepene er ikke eg nW,g 
anvendbare p.1 saker som er viktige i 
hverdagen for fattige kvinner. 

Hun slutter med å understreke at 
dette ikke står i motsetning til planene 
for Trondheimskonferansen. Jeg 
synes absolutt dette initiativet er bra, 
men jeg savner den sammenhengen 
jeg har forsøkt å få fram her, sier Astri 
Melheim. 

Her trykker vi forslaget til plattform for å utvikle opposisjonen i 
fagbevegelsen. Av plassmessige hensyn kan vi bare få med hoved
punktene - forslaget har utfyllende krav knytta til hvert hoved
punkt. Diskusjon om dette blir viktig fram mot konferansen i 
Trondheim - 19-20 januar . 

For en sterk qg 
demokr~tisk fagbevegelse 
1. Makten i fagbevegelsen 
tilbake til medlemmene. 

- Vi vil ha demokratiske valg 
direkte fra medlemmene på grunn
planet til alle besluttende organ i 

· forbund og LO. 
- Mindre makt til byråkratiet i LO 
- mer makt til de lokale ledd 
- Tillitsvalgte · og forhandlings-
sekretrer i LO og forbund får en 
lønn som %-vis er knytta til gjen
nomsnittslønna i sitt forbund. Pri
vilegier avskaffes. 
- Fri lokal forhandlingsrett, for
bundsvise oppgjør for de som kre
ver det. 
- Innfør vedtaksføre, forbundsvise 
avtaleting - tariffkrav krever brei 
basis. 
- Uravstemning i sentrale spørs
mål. 
- Opphev streikeforbudet i Norge -
vi vil ha et system med reell for
handlings- og streikerett. 

2. Hele folket i arbeid - nei 
til arbeidsløshet som økono
misk virkemiddel. 
- Moderasjon betyr arbeidsløshet -

· økt kjøpekraft setter hjula i sving. 
- Stopp utflaggingen av arbeid
splasser. 
- Stopp nedbyggingen av statlig 
industri og offentlige tjenester. 

3. Stans omfordelingen fra 
de mange til de få. 
- Vi vil ha velferdsstaten tilbake -
nei til økte klasseskiller. 
- Individuelle lønnsgarantier - vi 
krever en tidfestet opptrap
pingsplan. 

4. Partipolitisk fri og 
uavhengig fagbevegelse 
- Ingen partipolitisk binding av 
fagbevegelsen. Opphev innord
ningen under ett politisk parti. 
- Stopp misbruket av medlemme
nes kontingentpenger. 
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Kampanje? 
E 

r «kampanje» bare blitt et ord 
som vi har hørt alt for lenge, 
alt for ofte, og derfor lar gli 

gjennom venstreøret og ut det høyre, 
en begivenhet som ruller og går, uav
hengig av vår egen medvirkning? 

Nok en kampanje for Klassekam
pen er i gang. Vi er inne i uke 9, kam
panjeslutt er 8. desember. Kampanja 
foregår stort sett i Klassekampens 
spalter hver lørdag, og en foruroligen
de stor del av vervinga har funnet sted 
via salgsavdelingas telefoner. 

Det skjer altså fint lite, og alvorlige 
trøtthetstegn er å . spore. Ikke det 
minste rart. Folk har nå stått på for 
avisa siden tidenes morgen, sykla bud 
og levert seint om kvelden, eller tidlig 
på morran, solgt aviser i sludd og i 
regn, i tjue minus og i strålende sol, 
gått på dørene til folk for å verve nye 
lesere, år etter år etter år. Vel og bra, 
bare man så kunne trekt seg tilbake, 
nytt sitt otium, og nikka vennlig i for
bifarten til den nye generasjonen som 
tok over der du slapp. 

Men denne generasjonen fins knapt, 
det er ingen hvile å få. 

Dilemma 
Dette blir et dilemma. Resultatet ser -
vi: Mindre og mindre løssalg, dårlige
re kampanjer.Hele vårt frivillige nett 
- det som alle andre aviser har 
misunt oss - har skrumpa inn, uten 
at vi har klart å kompensere i vanlig 
kommersielt salg; Fordi vi ikke kan 
kompensere for reklameverdien som 
våre egrte levende ambassadører har 
representert. · 

På sikt må vi få til en kompensa
sjon. Avisa må på offensiven igjen, 
eller synke langsomt inn i døden. 

Intet valg 
I dag har vi intet valg. Hver og en av 
oss er fremdeles nødt til å påta seg et 
ansvar for avisa. V ære med å ta initia- . 

_ tiv til ei ukes KK-jobbing hver vår og 
høst. Stille som løsselger en gang i 
m~neden.' Være med å synliggjøre 
a·, i~a i kioskene, og sørge for at den 
får en plass i sola, og ikke ligger bort
gjemt. Tenke KK! Apropos det siste, 
lanserer vi i disse dager eget avisstativ 
som skal utplasseres ved/i kiosker på 
sentrale steder i landet. Vi vil også 
trykkeopp plakater som skal overleve
res kioskene.Her trenger vi alles 
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hjelp, også når d.etgjclderå komme inn 
i nye, større ~viskiosker. . 

Et liv uten Klassekampen? 
Den underlige situasjonen eroppstått 
at folk utafor bevegelsen ofte viser 
større entusiasme for avisa enn vi sjøl 
gjør! Eksempelvis kommer en gjeng 
fra AMG (Arbeidermaktgruppa) javn
lig innom og ringer inn nye abonnen
ter. Folk med helt andre politiske 
meninger roser oss og ber oss stå .på 
-vi trengs! 

Så sjøl om livet i partiet er vanske
lig, og motsigelsene står skårpt: La 
det ikke gåut over Klassekampen. 
Tenk nøye gjennom hva slags presse 
som blir igjen hvis Klassekampen for
svinner, når noen av dere nå lar dere 
overmanne av så stor subjektiv ulyst, 
at dere sier opp avisa. Da mener jeg 
dere ikke ser skogen for bare trær! 

Litt om kampanja 
Oslo har gjort en fin innsats. Stort sett 
har partilaga her deltatt i Oslo-pro
sjektet, og ringt inn mange nye abon
nenter. De aller fleste blir positivt 
overraska over hvor vennlig innstilt 
folk er til avisa, og hvor lett det egent
lig er å verve. 

Andre steder som har brukt denne 
metoden med hell - sjølsagt i mindre 
målestokk - er Stjørdal. Her samla 
de 30 navn - vi sendte avis ei uke -
og de ringte. Resultat: 13 abonnenter! 
Vi merker mot slutten av kampanja en 
viss vilje herfra og derfra til å gjøre 

. noe. Men eksempla er for få. Store, 
tunge KK-distrikter som Hordaland 
og Sør-Trøndelag-er ute av bildet, der
med blir resultatet som det blir, etter 
2/3 kampanje har vi ikke halve 
målsettinga inne. 

Nå mot slutten av kampanja går 
denne oppfordringa til alle som ikke 
har gjort noe: 1) Samle inn et utvalg 
navn (politikere, fagforeningsfolk, 
organisasjoner, kunstnere osv.). Vi 
sender avis en periode, og dere ringer. 
Eller be om stopplister for ditt fylke 
- altså ei liste over gamle abonnenter 
som kan gjenverves (Den enkle 
måten). 2) Prøv å arrangere minst en 
skikkelig løssalgslørdag med stand, 
plakater og någo attåt. Ta et initiativ i 
dag! 

ROGER JOHANNESSEN 

ORGANISASJON 

Et uv~nlig parti 
Å synliggjøre kvinnene i arbeiderklassen er sentralt i strategien for 

kommunismen. Det er ikke et taktisk spørsmål. Synliggjøring styrker 
arbeiderklassen, og er med å gjøre det mulig åta makta fra 

borgerskapet 

K
apitalisme er usynlig
gjøring av arbeiderklas
sens menn og kvfoner. 
Kapitalismen vil ikke vise 

fram sine banemenn og - kvinner. 
Synliggjøring er å vise fram ting som 
ikke er så opplagt. Synliggjøring drei
er seg om makt. For borgerskapet er 
arbeiderklassen et nødvendig onde -
klasseløse og kjønnsløse, lønnsmotta
kere, ansatte og operatører. Det som 
gir arbeiderklassen selvrespekt, viser 
at de kan ta ansvar utover kjernefami
lien, eksempler på at arbeidsfolk får 
til ting mot makta, truer makta . 

Benito Scocozza siterer Marx i hef-
tet »Marxismen og 

. reformismen»(s.25): -Fremtredel
sesformene reproduserer seg umid
delbart spontant som vanlige måter å 
tenke på, vesensforholdene avdekkes 
av vitenskapen. 

Scocozza fortsetter: »! denne fortet
tete konklusjonen ligger innsikten i, at 
arbeiderklassens spontane opplevelser 
av dens egen situasjon er preget av 
fremtredelsesformene, av overflaten. 
Den ser ikke utbyttingen. Den ser, at 
den kommer i kontakt med en 
arbeidsgiver som tilbyr arbeid. Når 
det er lønningsdag, ser arbeideren at 
han har arbeidet 40 timer på en uke og 
fått en lønn for 40 timers arbeid.» 

Det betyr ikke at arbeidsfolk ikke 
ser urettferdigheten. Det er lett synlig 
at arbeidsgiveren(!!!) beholder mer av 
verdiskapinga enn arQeideme. Derfor 
organiserer man seg i fagforeninger 
for åfå mer. Dette er organisering for 
interessekamp, og en del av strategien 
i kampen om makta. Et kommunist
parti må legge stor vekt på både å 
delta i klassekampen og og studere. 
Det er ei linje for å styrke den lang
siktige kampen og dagskampen. 

På mange områder i samfunnet er 
det sånn at ting ser ut på en måte, 
mens innholdet er noe helt annet. 
Kapitalismen i Norden og USA kalles 
demokrati. Demokrati defineres som 
stemmerett og valg som i Norden og 
USA. Kommunistene derimot sier at 
analysa · av kapitalismens vesen - den 
kapitalistiske økonomien og klasse
forholda - viser at borgerskapet utøver 
et diktatur over folket. Med andre ord: 
Det er ikke demokrati, folket bestem
mer ikke - selv om det kan se sånn ut. 

Damene i AKP har avdekket hvor
for kapitalisme fører til ulik lønn for 
menn og kvinner i arbeiderklassen. 
Gjennom begrepet kvinnelønn argu
menterer vi for at kapitalismen både 
utbytter kvinnene ekstra og at dette er 
en metode for å splitte arbeiderklas
seri ette~ kjønn. Splittelsen betyr 
krangel og krig mellom folk som har 
mer til felles enn dem de burde slåss 
mot. 

Å synliggjøre kvinnene i arbeider
klassen er sentralt i strategien for 
kommunismen. Det er ikke et taktisk 
spør.små!. Synliggjøring styrker 
arbeiderklassen, og er med å gjøre det 
mulig å ta makta fra borgerskapet. En 
sånn linje er motvind. Derfor møter 
den så mye motbør. 

Siri Jensen snakket om arbeider
kvinnenes strategiske rollepå møtet i 
Arbeiderforum i Oslo 8.oktober. I 
referatet i Klassekampen stod det at 
»Flere mente at Siri Jensen kjørte 
kvinnespørsmålet foran seg i frykt for 
at kvinneperspektivet forsvinner hvis 
AKP forandres. » Jeg er bekymret for 
at noen ser det sånn samtidig som de 
hevder de vil ha et arbeiderpani. 

Tillitsvalgte blir utsatt for et press 
for å ta reformistiske standpunkter. 
Men det er et press man må utsette 

OPPRØR 

seg for. Ellers betyr det at man ikke 
slåss. Å ikke slåss betyr klassesamar
beid. Når bedriftsledelsen vil ha 
lønnsnedslag eller sier at lønna må stå 
stille »for ellers kan vi ikke konkurre
re på markedet», er ikke det bløff. 
Men det er ille hvis tillitsvalgte og 
klubber ikke motstår presset og sier at 
»vi vil ikke bruke lønna vår til å kon
kurrere ut arbeidere på andre bedrif
ter». Det er vanskelig, men nødvendig 
å se hva som tjener hele arbeiderklas
sens interesser - ikke bare dem i sin 
egen omkrets, klubb, fagforening, ..... 
Kanskje betyr en sånn holdning at det 
blir permitteringer/oppsigelser der jeg 
jobber. At vi led nederlag - men vi 
utkonkurrerte ikke, satte oss ikke opp 
imot arbeidsfolk andre steder. Det er i 
tråd med arbeiderklassens strategiske 
interesser å ikke gå inn for å svekke 
reiseavtaler, skiftordninger osv. for å 
sikre seg sjøl. 

Den staheten eller styrken som 
karakteriserer AKPere i fagbevegel
sen er knytta til den strategien og 
politikken AKP står for. Vår måte å 
tenke på går utover det umiddelbare 
for å se sammenhenger og konsekven
ser. Målet er makta ti l en he/klasse. 

Motsigelsen mellom åssen ting ser 
ut tilsynelatende og det grunnleggen
de/vesentlige/ofte usynlige kommer 
igjen og igjen. Scocozza sier det sånn: 
»Det er nettopp i motsetningen mel
lom vesen og fremtredelsesform, at 
grunnlaget for reformismen og for 
reformismens overvinnelse ligger.( ... ) 
Men ettersom det er fremtredelsesfot
mene som arbeiderklassen umiddel
bart erfarer, vil det uopphørlig eksiste
re et bevissthetsmessig underlag for 
reformismen.» 

Arbeiderpolitikk eig kvinnepolitikk 
utvikles på tross avpengemakta, 
mediamakta og alt som er »vanlig». 
AKPs kvaliteter viser at vi har bygd 
opp noe som er i stand til å produse
re motvind-politikk. Samtidig viser 
de stadige angrepene på partiets 
kvinne- og arbeiderpolitikk at dette 
ikke er noe man vinner en gang for 
alle. Man vedtar ikke kvinnepolitikk 
og arbeiderpolitikk. 

Derimot kan man vedta å ikke være 
et arbeider- og kvinneparti. Trusselen 
ligger ikke først og fremst i at et prin
sipp-program blir endret, bli arbeider
og kvinnefiendtlig. Det vil bli avslørt. 
N ormaliseringsforsøkene, forsøkene 
på å gjøre . AKP mer vanlig er den 
største trusselen. AKP må bli et mer 
uvanlig parti enn det er idag. 

Hvis AKP skal være et arbeiderpar
ti i den forstand at det skal gjennom-

syre hele partiets arbeid, er ikke arbei
derfora eller arbeiderlag nok. Da må 
alle laga fungere ut fra en helhetlig 
arbeiderklassestrategi. Jobber vi ikke i 
retning av å styrke laga, kan vi ikke få 
et arbeiderparti - verken for kvinner 
eller menn. 

Laga -er spesielt for AKP. Andre 
partier har ikke problemer med å styr
ke laga, fordi de sjelden eksisterer -
selv på det nivået som vi sliter på. Det 
er Jaga som er muligheten for å samle 
AKP til · å bli en kraft for arbeidere i 
streik, damer som ikke vil finne seg i 
rasering av offentlig sektor, dobbeltar
beid og kvinnelønn. Uten lag mister 
vi avisa Klassekampen som på sitt 
beste spiller en organiserende rolle. 

Å styrke laga er et uttrykk for at vi 
tar motsigelsen mellom kapitalismens 
vesen og dets fremtredelsesform på 
alvor. Derfor må teoriutviklinga i par
tiet overlates til mange i partiet. Da 
kommer man ikke utenom laga. 

Et parti med en revolusjonær poli
tisk plattform må- ha en mer uvanlig 
partiform. I dag er tendensen at vi blir 
mer like andre. Det blir argumentert 
for halvering av kontingenten, dvs. at 
ressursene skal halveres i et lite mot
makt-parti. Åssen skal vi bli en større 
kraft hvis vi skal betale mindre i kon
tingent enn til fagforeninga? Åssen 
skal vi samle partiet mot vinden hvis 
sentralstyret mer skal få karakter av 
rådgivende organ? Det nye vedtekts
forslaget er et framskritt og en vide
reutvikling. Det behandler spørsmålet 
om demokrati og sentralisme som 
strategiske spørsmål: Demokrati for å 
utløse tankekraft og skaperkraft hos 
mange. Sentralisme for å samle de 
mange mot de få. · 

Et mer vanlig parti er et slappere 
parti. Et parti som spriker mer har 
enda vanskeligere for å være et arbei
derparti. Løsere organisering betyr 
vanskeligere å få til ting som er på 
tvers av presset i samfunnet. Sam-

. menslåing av RV og AKP etter først å 
ha gjort RV til en brei medlemsorga
nisasjon, betyr å slå fast at vi ikke vil 
slåss for å løse de problemene vi idag 
har. Arbeiderpolitikk og ikke minst 
arbeiderkvinnepolitikk blir definitivt 
vanskelige å få til i en breiere og løse
re organisasjon. 

Et parti med det klasseløse samfun
net som mål er et kommunistparti. 
Det må være både_ aktivistisk og opp
tatt av teori. Det er svært uvanlig, og 
det er jeg for. 

ERIK NESS 
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ORGANISASJON 

Hva slags parti? 
Dette innlegget ble opprinnelige laga som forslag til sluttkapittel i beretninga. På grunn av det begrensa arbeidet med 

beretninga ble det ikke diskutert i ST. 

I 
løpet av 80-åra har det pågått ulike utvik
lingsprossesser i partiet. Kvinneopprøret 
har bevisst forsøkt å drive fram et parti 
der hvert enkelt medlem og hennes erfar

inger er avgjørende både for å utforme politik
ken og sette den ut i livet. Noe av krafta i kvin
neopprøret var nettopp at kvinnene oppfatta at 
deres egne erfaringer og følelser var en del av 
politikken og derfor viktige. Bøllekursene har 
bidratt til at kvinnene i større grad torde å stole 
på sine egne erfaringer og bruke dem til å slåss 
sammen. Styrka medlemmenes sjølstendig
het.Kvinneopprøret har styrka arbeiderinnret
tinga og synliggjort arbeiderklassens kvinner. 
Dette har stilt oppgaven å utvikle en politisk 
plattform for arbeider-kvinnene. 
Bøllekursa inspirerte Stå sammen kursa, for å 
bryte herskerteknikker og hierarkier i grupper, 
og fremme evne til å utvikle løsninger som byg
ger på ideene til alle som deltar. 

Det har leda til endra ledelsesmetoder og dis
kusjonstil. Ikke lenger harde slag og stempling, 
lettere å være uenig, romsligere klima for 
nytenkning. Mindre enveisledelse, større vekt på 

S-ledemes sjølstendige rolle. · 
80-åra har vært et blått tiår. AKP har i stor 

rad overlevd gjennom våre sterke røtter 1 de 
like formene for opposisjon, oppbrudd, i sam

funnet; AKPere deltar overalt der det er kamp. 
Og har bidratt til å holde kampen oppe. Også 

·ennom å utvikle analysa vår av kapitalismen i 
orge og kvinnespørsmålet. Disse analysene har 
are delvis blitt hele partiets eiendom. For sam
idig har studiene blitt nedprioritert og det ideo-
ogiske grunnlaget har smuldret opp. Resultatet 
ar vært en utvikling i retning av et parti av 
like sektorer, knytta til sin del av klassekam
en, faglig parti, kvinneparti, etc. 
Samtidig har det pågått en spontan utvikling 

v organisasjonsformen vår i retning av et ,mer 
vanlig borgerlig parti, etter at den gamle måten å 
rive på gradvis er brutt sammen uten at en ny 
evisst helhetlig linje er satt i steden. Stadig 
terkere skille mellom politikk i toppen og et 

tivistskikt, og passivitet på bånn. Få forplik-
ende felles vedtak for hele partiet. Laga fatter 
edtak som ikke blir fulgt, for streng disiplin er 
rstatta av for mye individualisme, for mye inn
landing og diktering av folk erstattes av at folk 
·ør det de sjøl vil. Harde slag av for mye like-
yldighet og mangel på diskusjon om linjer. Par
iets kollekt- ive handlekraft er svekket. 
verdreven sikkerhetslinje er erstatta av total 
angel på sikkerhet. Klassesammen- setninga 

vekkes ved at folk forlater arbeiderklassen, og 
king av gjennomsnittsalderen år for år. 
Nå er det nødvendig å ta standpunkt til hva 

lags parti vi ønsker og hvordan vi vil møte de 
tviklingsten- <lensene som tildels står i skarp 
otsetning til hverandre. Slik jeg ser det står 

kke valget mellom et tradisjonelt leninistisk 
arti slik AKP har vært tidligere og et mer van
ig norsk parti. 

Jeg mener at forandringene som kvinneopprø-
et har drevet fram inneholder viktige elementer 
il en ny helhetlig linje for hva slags parti vi vil 
ære. Mye av kritikken fra arbeiderne i partiet 
ker i samme retning. 

. Forholdet mellom medlemmene og 
edelsen. 

I et vanlig parti har medlemmene lite de skulle 
a sagt, oppgava er å sanke stemmer, og oppga
a til partisystemet under kapitalismen er å suge 

opp og ufarliggjøre opposisjon. I den leninistis
ke tradisjonen kommer den politiske linja oven
fra. Medlemmene er aktive og tillemper linja 
»på skapende vis» i klassekampen, men opp
muntres ikke til virkelig sjølstendighet i å utfor
me politikk. Denne modellen bryter ikke 
tilstrekkelig dypt med den borgerlige partimo
dellen. 

Vi har gjennom bøllekurs og stå sammen kurs. 
begynt å utvikle ei linje for et parti der medlem
mene og deres erfaringer virkelig er viktige. Der 
medlemmene· verdsettes for sine styrker og får 
lov å bruke seg sjøl, ikke tvinges til å være 
anderledes. Der den rette linja ikke kommer 
ovenfra. Jeg tror at en av grunnene til at reaksjo
nene mot FMS og måten fronten ble jobba på 
var så sterke fra mange hold, er at de opplevde 
at deres erfaringer ikke ble tatt hensyn til. At 
valgjobbinga stred imot en slik linje. 

Det er nødvendig å gå videre gjennom å ta på 
alvor kritikken fra arbeidere og nye medlemmer 
om at diskusjonene i partiet ikke er til hjelp for 
de daglige diskusjonene på jobben, og at de aldri 
har sjanse til å oppfatte seg som viktige i forhold 
til lagets veteraner- . 

Jeg tror det er viktig å analysere motsigelsen 
mellom ledelse og medlemmer utfra et «hver
dagslivs-perspektiv». Medlemmene ser partiet 
fra en helt annen vinkel enn ledelsen, de ser det 
praktiske resultatet av ulike, og tildels motstri
dende linjer og planer. De vurderer partiet utfra 
hvordan det fungerer for dem i deres daglige 
kamp. Jeg tror at forskjellen på hvordan ledelsen 
og medlemmene ser og opplever partiet er mye 
større nå enn på 70-tallet. Selvom både kvinne
politikken, analysa av omstillinga og «Ut av de 
brennende huset» har bygd på medlemmenes 
erfaringer og utvikla felles perspektiv mellom 
ledelsen og deler av medlemmene. Når noen 
medlemmer snakker om at vi må legge mer vekt 
på dagskamp og mindre på strategi er det kansk
je like mye uttrykk for et ønske om mer vekt på 
politikk som er til nytte for medlemmene til 
daglig. 

Nye ledelsesmetoder må i mye større grad ta 
utgangspunkt i vanlige medlemmers opplevelse 
av partiet og behov i kampen. Og forskjeUen i 
perspektiv mellom ledelse og medlemmer må 
formuleres som et politisk problem. 

Mer kontakt og diskusjon på tvers på grunn
planet kan være en måte å styrke medlemmenes 
tillit til egne erfaringer. Forsøk med andre måter 
å organisere på, som ulike former for represen
tantskap, må være en del av en linje for å skyve 
problemstillinger oppover, tvinge neste ledd til å 
ta stilling til det som er viktig for laga. 

Samtidig forutsetter ei slik linje et parti der 
laga er sentrale og der medlemmene forplikter 
seg til sammen å ta .ansvar for å nå felles mål i 
klassekampen. Medlemmene har ingen reell 
inflytelse om ikke partiet samla setter viktige 
avgjørelser ut i livet. 

Det betyr et sterkere kollektivt ansvar enn i 
mange lag idag. Men det må være bygd på at 
hver enkelt er viktig; ikke bare som arbeidskraft, 
men også som ulike individer med ulike erfar
inger og meninger. Som skal ha mulighet til å 
bruke sine styrker og bli verdsatt for det. Uten å 
påføres dårlig samvittighet for alt en ikke gjør. 
Vi trenger en plan for bøllekurs/stå sammen kurs 
til alle medlemmer, lag og ledelser som gjør det 
mulig å snu partikulturen opp ned. 

Dette er ikke bare et spørsmål om metoder. 
Det er del av nøkkelspørsmålet for revolusjon 

og sosialisme. Hvordan gjøre folk sjøl i stand til 
å spille en sjøl- stendig rolle, ikke bare erstatte 
gamle dårlige ledere med nye og forsåvidt bedre 
ledere. 

2. Politikk er oppsummerte 
erfaringer. 

Det er ulike syn i partiet på hva som er poli
tikk. Kvinnepolitikken, analysa av omstillinga, 
Ut av det brennende huset er bygd på at folks 
konkrete erfaringer er viktig materiale politik
ken lages av. Opp mot dette står et syn som går 
ut på at vi har stått politisk- /ideologisk i stampe 
og ikke utvikla noe særlig ny politikk siden 70-
åra. Jeg mener at partiet har drevet teoretiske 
nybrottsarbeid i 80-åra som har lagt et godt 
grunnlag for utviklinga av en ny helhetlig strate
gi. 

3. En ny partioppfatning. 
Kvinneopprøret har stilt på dagsorden under- ' 

trykkingsforhold i arbeiderklassen og nødven
digheten av å føre kamp mot undertrykking for å 
oppnå enhet. Enhet kan ikke oppnås gjennom at 
kvinnene i arbeiderklassen holder kjeft om · 
undertrykking, eller gjennom at svarte arbeidere 
ikke tar opp rasistisk undertrykking. Det holder 
ikke å konsentrere seg om felles saker for å 
bygge allianser. Menn må også støtte kvinnenes 
kamp mot kvinneundertrykkinga og deres egne 
privilegier, hvite må støtte svarte, heterofile må 
støtte homofile. Dette gjelder både i klassekam
pen og i partiet. Det er nødvendig med en hel
hetlig strategi for allianser og enhet som gjør det 
mulig for hele arbeiderklassen å slåss for fri
gjøring. 

I tillegg stiller idag ulike folkelige bevegelser 
nye spørsmål på dagsorden for arbeiderklassen. 
Kvinnebe- vegelsen, miljøbevegelsen, anti
rasisme, mot rasering av Nord-Norge, anti
imperialisme reiser helt sentrale spørsmål, men 
kan ikke vinne fram uten i allianse med 
arbeiderklassen. Det er derfor en viktig oppgave 
for arbeiderklassen og vinne dem som allierte i 
kampen om makta. 

Motsigelsene i arbeiderklassen og mellom 
arbeiderklassen og bevegelsene slår også inn i 
partiet, det er et uttrykk for at partiet har røtter i 
virkeligheten. Men det må derfor også være en 
sentral del av partiets oppgave å løse disse mot
sigelsene, gjennom å bygge allianser og utvikle 
en felles politisk strategi, både i og utenfor parti
et. Ikke bare en gang, men igjen og igjen. Dette 
er en annen partioppfatning enn synet på 
partiet som et enhetlig uttrykkfor interessene 

Abonner på 

til arbeiderklassen. 
Idag river og sliter disse motsigelsene i parti

et. Uenighetene rundt I.mai er delvis også et 
uttrykk for at ulike deler av partiet har røtter i 
ulike deler av virkeligheten. Endel av fagligka
deren legger størst vekt på arbeidet i Samorg og 
betydningen av å rive sentrale tillitsmenn løs fra 
DNAs innflytelse. Mens endel folk som jobber i 
kvinnebevegelsen eller den anti-rasistiske beve
gelsen legger hovedvekt på å få et første mai 
arrangement som uttrykker enhetsfronten 
melom arbeiderklassen og bevegelsene, der akti
vister har en sentral plass. Begge parter har ofte 
lite tilovers for et annet syn. Endel kvinner som · 
jobber i fagbevegelsen kommer i skvisen og 
opplever at de velge mellom arbeidermenna og 
kvinnebevegelsen. Mens oppgava for AKP 
nettopp må være å utvikle en strategi som tar 
vare på begge målsettingene og legge opp tak
tikken utfra det. 

Motsigelsene i synet på 6 timersdagen er også 
uttrykk for at ulike deler av arbeiderklassen, 
særlig ulike kjønn, står i ulik situasjon. 

Samtidig fører motsigelsene til ny utvikling av 
politikk. Når det gjelder kvinnelønna har det 
vært framgang i perioden. Også menna har slåss 
for dette kravet. Selvom det fortsatt er motsigel
ser i vekta på lokal forhandlingsrett. 

Det har også vært framgang for miljøpolitikk 
på arbeiderklassens premisser, gjennom arbeid 
på Hydro, EB, i Odda. Selv om det fortsatt står 
motsetninger mellom miljøkrav og industripoli
tiske krav. 

Det er avgjørende for AKPs mulighet til å 
utvikle en ny helhetlig strategi at vi ser det som 
en av partiets strategiske oppgaver å løse slike 
motsigelser. 

4. Forholdet til motsigelser. 
En slik partioppfatning krever en annen hold

ning til motsigelser, både til å leve med dem og 
løse dem. Det krever ~p n mening ry ing og 
klare regler for hvordan saker blir avgjort av 
flertallet, samtidig som mindreta- llet føler seg 
rettferdig behandla. Men det krever først og 
fremst brudd med restene av en partikultur som 
ser all uenighet som kamp mellom en borgerlig 
og en proletær linje der den ene sida har absolutt 
rett og den andre sida må nedkjempes. Motsigel
ser er også uttrykk for ulikt ståsted og ulike 
erfaringer som bare kan løses pågrunnlag av 
respekt for hverandre og gjennom å utvikle poli
tiske linjer som tar hensyn til ulikhetene. 
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RØD VALGALLIANSE 

DEN NYE KOMMUNELOVA: 
. 

Frå velferdskommune til 
businesskommune 

Forslaget til ny kommunelov (NOU 1990:13) representerer ei vidareføring av ein tendens som har vunne 
fram dei siste ti- femten åra: Kommunen si oppgåve er å forvalte ein (relativt) minkande pengesum på ein 

n1est muleg effektiv og forretningsmessig måte 

K 
ommunen har meir og meir fått 
preg av å vere eit forvaltningsor
gan, mindre og mindre ein demo
kratisk representativ organisasjon 

av innbyggjarane. Den nye kommunelova må 
vurderast som eit forsøk på å tilpasse den lov
messige ramma kommunen fungerer innanfor 
til dagens «økonomiske realitetar». For å sjå 
kvifor dette skjer må vi ta eit tilbakeblikk på 
den norske kommunens historie 

I. Historisk tilbakeblikk 
Formannskapslovene kom til som eit resultat 
av kampen mellom bondedemokrati og embet
smannsmakt. Den demokratiske lokalmakta 
som kommunane representerte vart utvida uto
ver 1800-talet. Prestane miste den lovfesta for
mannsplassen i skule- og fattigkommisjonane 
og kommunane fekk rett til åta inn skatt. 

Dette la grunnlaget for ei sterk utbygging av 
kommunale tenester frå århundreskiftet, srleg i 
byane. Kommunale sjukehus, sporvegar, gasse 
verk, sosiale reformer som m.a. kommunale 
bustadbygging såg dagens lys. I 
landkommunane var veksten svakare, men det 
kom fart i utbygginga av skulestellet, o g fleire 
kommunar bygde t.d. kraftverk og tok initiativ 
til kommunale sjuketrygd. 

Denne utviklinga stansa med den økonomis
ke krisa i 1920-åra. Sidan dei kommunale inn
tektene i stor grad bygde på skatt, fekk 
arbeidsløysa katastrofale følgjer for mange 
kommunar. Dette førde til at Stortinget på 20-
talet vedtok administrasjonslover som gav sta
ten rett til å sette kommunestyret til side og ta 
over styringa av kommunen. 

Administrasjonslovene representerte eit nytt 
og epokegjerande inngrep i det kommunale 
demokratiet. Denne retten til statleg inngrep 
vart vidareført av kommunelovene frå 1938 og 
i seinare lover. 

Etter krigen opplevde kommunane ein rask 
vekst, særleg på skule-, sosial- og helsesekto
rane. Dette skjedde dels på kommunale initia
tiv, men hovudsakleg gjennom den statlege 
gulrotmetoden, dvs. at det vart oppretta statle
ge overføringsordningar som lønna kommunar 
som gjennomførde reformer og utbyg
gingstiltak. Slik, vart kommunane ein del av 
DNAs velferdsstat i 50- og 60-åra. Kommune
samanslåingane på 60-talet var eitt ledd i 
denne utviklinga: utbygging av kommunale 
tenester kravde kommunar av ein viss storleik. 

Il. Frå lokaldemokrati 
til lokalforvaltning 
Dette historiske tilbakeblikket syner oss to 
tendensar: Den eine viser oss at kommunane , 
har utvikla seg frå å vere lokaldemokratiske 
institusjonar til meir og meir å bli lokale for
valtningsorgan innanfor ei statleg ramme; Den 
andre tenden~en er at kommunane har stått for 
utvikling og utviding av lokal velferd. Sjølv
sagt kom mange av dei sosiale framstega i 
kommunane som resultat av politisk kamp 
nedanfrå, frå folket. I større kommunar med 
politiske val stod DNA og NKP for sosiale 
framsteg, medan først og fremst Høgre kjempa 
i mot. Samtidig var staten ei drivkraft i utvik
linga av dei kommunale teneste i tiåra etter 
krigen. 

På 80-talet snudde utviklinga. I staden for 
utbygging av kommunale tilbod kom 
framstøytar for privatisering, eigenbetaling for 
tenester som før hadde vore gratis og reduk
sjon av tenesteomfanget. Kravet om «forret-

ningsmessig drift», «bedrifts-økonomiske 
målsetjingar» o.l. Når ein ser på historia til 
norske kommunar er det eigentleg utruleg kor 
raskt denne tenkjemåten har fått gjennomslag. 

Den nye tenkjemåten har likevel blitt brem
sa, dels av motstand nedanfrå, men først og 
fremst av lovverket. Utviklinga av dei kom-

. munale tenestene hadde skapt eit nettverk av 
særlover som m.a. sosialstyre og skulestyre 
makt utanfor kommunestyrets kompentanse. 
Likeins har sosialsjef og skulesjef hatt sine 
maktsfrer utanfor rådmannens kontroll. 

På den økonomiske sida fanst det eit tilsva
rande nettverk av refusjons- og overførings
ordningar frå staten til kommunane. Dette 
gjorde d.et muleg (til ein viss grad) å vedta 
reformer og sende rekninga til staten. Inn
føringa av rammeløyvingar endra denne situa
sjonen. Rammeløyvingssystemet vart mark
nadsført som eit tiltak for å styrke lokaldemo
kratiet, der kommunepolitikarane fritt skulle få 
velje kva dei ville bruke pengane til. Realite
ten har vore ein annan: fritt å velje kva dei 
ikkje skulle bruke pengane til. Fridomen vart 
bandhundens: du kan gå fritt så langt bandet 
rekk. 

Den nye kommunelova legg opp til organisa- · 
toriske og administrative endringar som stort 
sett går i den same leia. Hovudinnhaldet i lova 
kan samanfattast i tre punkt: 
1. Sentralisering av politisk makt. 
2. Sentralisering av administrativ makt. 
3. Hovudvekta bort frå lokaldemokrati og over 
til lokalforvaltning. 

Forslaget til ny kommunelov gjeld både 
kommunar og fylkeskommtinar. Det som blir 
sagt nedanfor for kommunane gjeld og for fyl
keskommunane. 

Ill.Makta fjernes 
frå kommunestyra 
Sentraliseringa av den politiske ~akta kjem til 
uttrykk i den nye rolla til kommunestyret. For
mannskapet og særlovsnemnder som sosial-

og skulestyret skal bort. I staden er det opp til 
kommunestyret å vedta kva faste politiske 
utval som skal finnast. 

Ved første blikk kan dette sjå ut som ei styr
king av kommunestyret si rolle. Men kommu
n~styret i den nye lova er ikkje det same som 
det vi kjenner i dag. Dagens kommunestyre er 
eigentleg eit svrt representativt organ, men 
høgt medlemstal i høve til folkemengda. Dette 
er regulert av ein trappetrinnsmodell i dagens 
kommunelov, der ulike folketal gir ein ulike 
storleikar på kommunestyra, med eit minimum 
og eit maksimum på kvart trinn. Ein grunn til 
at kommunestyra jamt over ligg nr maksimal 
storleik, er at formannskapa i dag skal ha 1/4 
av kommunestyremedlemene og difor må ha 
ein viss storleik om stortingspartia skal vere 
med der. 

I forslaget til ny kommimelov er det sett eit 
minimumskrav til kommunestyret: 11 repre
sentantar. I utgreiinga bak forslaget blir det 
argumentert for å redusere representanttalet i 
høve til i dag, dei store kommunestyra er 
eigentleg ein arv frå eldre tider då kvar grend 
skulle ha sin representant, blir det sagt. Men i 
dag blir representativiteten sikra gjennom par
tia, difor kan ein redusere medlemstalet. (Og 
11 representantar skulle sikre stortingspartia 
folk i dei fleste kommunar .. . ). 
Eigentleg har forslaget til lcornmunelov fjerna 

kommunestyret og erstatta d,et med ei ny utgå
ve an dagens formannskap (under 11ytt namn). 
Det er ein relativt nøktern spådom at storlei
ken på det nye kommunestyret (les: fopnann
skapet) dei fleste stader vil liggje ned mot 
minimumet. Dei vil dei store partia bli kvitt 
utidig opposisjon som t.d. RV. 

Den nye lova legg og opp til å styrke admi
nistrasjonssjefen si makt. Retten til å ta avgjer
der kan delegerast til administrasjonen i større 
grad enn i dag. T.d. kan kommunedirektøren 
(rådmannen) få rett til å opprette og leggje ned 
stillingar. Kommunedirektørens makt over 
sektorsjefane blir og sterkt utvida. 

IV. Kommunal 
«parlamentarisme» 
Sentraliseringa av den politiske makta går 
lenger. Det nye kommunestyret har fått utvida 
retten til å delegere makt til andre organ. Fak
tisk er det berre saker som budsjett, langtids
budsjett, kommuneplan o.l. som etter lova må 
vedtakast i kommunestyret. Alle andre saker 
kan delegerast. 

Samstundes legg lova opp til kommunal 
»parlamentarisme». Dette går ut på at kommu
nestyret kan velje eit kommuneråd, som skal 
fungere som den øvste administrative leiinga i 
kommunen. Ordninga med ordførar og admi
nistrasjonssjef fell då bort. Medlemene i kom
munerådet skal ikkje sitje i kommunestyret, og 
må gå ut av verv som kommunestyremedlemer 
n.år dei blir valde. Kommunerådet sine medie
mer skal leie ulike delar av kommunen, slik 
kommunestyret har bestemt. Rådet kan på si 
side gi rnedlemene stor makt innanfor sine 
felt-

Rådsmedlemer skal altså gå inn som admi
nistrasj o nsleiarar i kommunen, m e d lønn og 
pensjon. Dei partia som ikk.je fi\r plass i kom
munerådet, mindretalet i kommunestyret, skal 
som plaster.på såret få støtte til saksutgreiing 
og sekretrhjelp. Det er ei mager trøst når fleir
talet har gitt rådet så store fullmakter at dei 
Iøpande sakene blir avgjort der, og kommune
styret må nøye seg med å vedta budsjett og 
andre »prinsipielle» saker. 

Altså byrådsmodellen frå Oslo - med ein del 
endringar - gjort til norm for landet. For sjølv 
om lova ikkje påbyr kommuneråd, er signala 
lova gir, m.a. gjennom honnørord som »parla
mentarisme» 'klare nok til at vi kan gå ut frå at 
det er slik ein ønskjer det. 

V. En utestengingslov 
Den nye kommunelova vil skape ein ny type 
lokalpolitisk liv. Små kommunestyre, politisk
administrative maktmenneske i kommunerådet 
og såkalla forretningsmessig drift av kommu
nane vil totalt endre føresetnadene for politisk 
arbeid i kommunane. Det representative lokal
demokratiet vil vere redusert til ein parodi, og 
kommunane vil ta plass som ein velsmurd del 
av den statlege forvaltninga. 

Dei politikarane som vil bli rekruttert til den 
nye kommunen er dei som vil bruke nokre år i 
kommunerådet som springbrett til ein karriere 
i næringslivet. Den gamle kommunepolitika
ren, som representerte sine veljarar og såg på 
vervet som ei ære, vil bli gravlagd for godt. 

For RV vil lova bli ei utestengingslov. Eit 
kommunestyre med 11 representantar vil det 
bli minst(!) like vanskeleg å korne inn som 
Stortinget. Og sjølv om store kommunar 
k~skje nøyer seg med å gå ned til 21 medle
mer, vil RV stå svært svakt. Argumentasjonen 
om bortkasta stemmer blir gyldig også her. 
Politisk og organisatorisk bør vi difor alt no bu 
oss på breiare alliansar enn RV. Dette er heilt 
nødvendig om vi skal spele' ei lokalpolitisk 
rolle i framtida. 

Kommunelova vil ikkje få verknad på talet 
på kommunestyremedlemer ved vaiet i 1991. 
Den sjansen må vi utnytte! 

GUDMUND VALDERHAUG 
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RØD VALGALLIANSE 

Et knall-valg for RV! 
Lokalvalget i 1991 ga RV det største antall stemmer vi noen gang har fått, og mange 

nye- representanter. En god fantasi eller en reell mulighet? 

E 
n reell mulighet etter min 
mening. Vi har allerede 
kommet godt igang med 
listestillingsarbeidet, og vi 

har mange politiske saker å bruke. 
Vi har fått inn den første oppsum

rneringå av listearbeidet fra de aller 
fleste fylkene. Oppsummeringa viser 
at arbeidet er godt igang mange ste
der. Enkelte fylker har gått offensivt 
ut og satset på å stille lister i mange 
nye kommuner og har et godt grep om 
arbeidet. Vi har også fått inn referater 
om kommuner hvor vi stilte liste sist, 
men som nå kan bli vanskelige å få til 
liste i. Alt i alt innebærer dette at vi 
ved dette valget som ved tidligere 
valg må legge inn ekstra krefter for å 
få lister nok til slutt. Kabalen er ikke 
gått opp for alle listene er innlevert. 

Ved å være såpass tidlig ute som vi 
er nå har vi imidlertid muligheter til 
på å avdekke problemer og sette inn 
ekstra tiltak der hvor det er nødvendig 
på et tidligere tidspunkt. 

Jeg har lyst til å trekke. fram et 
eksempel på fra et fylke hvor det job
bes bra. Oppland er et slikt eksempel. 
De har valgt en person som er ansvar
lig for listestillinga på fylkesplan, og 
de har satt seg en konkret målsetting. 
Ved siste lokalvalg stilte de lister i 3 
kommuner. Nå undersøker de mulig
hetene for å stille liste i 6 kommuner 
og målsettinga er å klare stille lister i 
3 av dem, i tillegg til de gamle. De 
har også valgt ansvarlige personer i 
noen av kommunene, og jobber syste
matisk. 
Jeg er overbevist om at når Oppland 

er _så godt igang som de er nå helt sik
kert vil klare å stille lister i flere kom
muner enn de klarte sist. Et eksempel 
til etterfølgelse. 

Det er flere fylker enn Oppland som 
jobber systematisk og bra og har satt 
seg konkrete målsettinger, men vi har 
også fylker som ser noe »tynne» ut. 
En del steder sitter folk på gjerdet og 
vil avvente situasjonen til etter AKP's 
landsmøte. Det er forståelig at folk 
kan bli litt «handlingslamma» når de 

(foto: Ola Sæther) 

blir usikre på den politiske virkelighe
ten de befinner ser i. Men det som er 
helt sikkert uansett utfallet av AKP's 
og RV's landsmøter er at RV skal stil
le lister ved valget i 91. Den jobben vi 
ikke gjør nå blir vi nødt til å gjøre sei
nere, og j o nærmere vi kommer val
get desto mer hektisk blir det. 

Det er mulig allerede nå å legge 
konkrete planer for hvor en ønsker å 
stille liste og å begynne å undersøke 
hvor det er mulig å få til lister. Velg 
personer som skal være ansvarlig for 
listearbeidet, både på fylkes- og kom
muneplan. I septembernummeret av 
Opprør sto det en oversikt over alle 
fylkene, hvor de stilte lister sist og 
hvor det burde være mulig å stille nye 
lister. Bruk oversikten å jobbe ut fra. 
Det kan hende at det er andre kommu
ner enn de vi har satt opp som det 
burde stilles liste i. Oppsettet er bare 
et forslag, dere må lage den konkrete 
planen sjøl. 

Det finnes et opprop som er tenkt 
sendt ut til de dere ønsker skal stå på 
RV-listene. Oppropet kan brukes som 
det er eller det kan tilpasses lokalt. 
Det er sendt ut til alle fylkene. Hvis 
det likevel skulle være noen som ikke 
har fått det kan det bes.tilles fra RV
kontoret. Navn og adresser til de som 
sto på listene ved forrige valg kan 
dere · få hos kommuneadministrasjo
nen hvis dere ikke har dem sjøl. Ikke 
glem folk vi samarbeidet med ved 
stortingsvalget. Sjøl om det ikke er 
noen som har kommet så langt at de 
skal avholde nominasjonsmøter enda, 
vil jeg likevel minne om de skjemae
ne vi har sendt ut om dekning av rei
seutgifter i forbindelse med nomina
sjonsmøter. 

Listestillingsarbeidet vil bli regel
messig fulgt opp i Opprør (og KK). 
Når de første listene begynner å 
komme inn skal dere få oversikt så får 
vi se hvem som kommer først i mål. 
Lykke til med arbeidet! 

BERIT JAGMAN 

Styrk anti-korrupsjons-partiet RV 

R ød Valgallianse har lagd en 
løpeseddel som tar opp kor
rupsjon i kommunene, kam

pen mot svekking av velferden, og 
som oppfordrer til å «bruke» RV
representantene. Den bør brukes for 

- å markere RV, og gis til folk vi ønsker 
å få på listene til kommunevalget. 
Løpeseddelen er laget i to utgaver -
en for de stedene som har lokal med
lems- organisering i RV, og en for 
dem som ikke har det. Pris pr stk kr 
0,40. Det er også laget medlemskort 
som kan brukes der RV er organisert 
som medlemS'grupper. Pris pr stk kr 
3,- Bestill den fra RV-kontoret 02-38_ 
4250. 

RV har samla artikler fra Klasse
kampen og andre aviser om norsk 
offentlig økonomi, tabeller fra stats
og nasjonalbudsjettet, plansjer fra 
Torstein Dahles foredrag mm i et 
hefte. Du får dette nyttige materialet 
tilsend for kr 35. Bestilles fra RV
kontoret 02-38 42 50. 

Styrk RV som anti-korrup
sjonspartiet 
RV har ikke minst gjennom arbeidet 
til Erling Folkvord og Oslo RV, blitt 
kjent som partiet som kraver fram 
snusk og korrupsjon. I flere kommu
ner har RV gjort en fin jobb. Nå sat
ser vi på å styrke profilen over hele 
landet. 

I alle kommuner går det histoder 
om snusk, bl.a. om kommunepoliti-
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kere som har fått personlige fordeler 
gjennom verva sine. RV bør samle 
slike historier og grave videre i dem. 

I kommunestyrer og fylkesting skal 
RV nå flest mulig steder reise følgen
de forslag: Kommunestyret/ fylkes
tinget går inn for å opprette en regi
stn;ring av styreverv, ekstrainntek
ter, eierinteressero.l. for alle repre
sentanter i kommunestyret/ fylkes
tinget for å få større åpenhet rundt 
disse forholdene, for lettere å kunne 
avklare inhabilitetsspørsmål, og opp
dage uheldig eller ulovlig sammenb
landing av offentlige verv og per
sonlioge interesser. Kommunestyret/ 
fylkestinget ber administrasjonen 
legge fram et forslag som bl.a. byg
ger på materialet fra etikkutvalget i 
Kommunenes Sentralforbund. 

Blir forslagene vedtatt, er det bra. 
Uansett vil det skape debatt og opp
merksomhet rundt RV der de reises. 
La oss utnytte anti-korrupsjonsprofi
len til å styrke oppslutninga om RV! 

AKSEL NÆRSTAD 

Biarne 
Berg Wiik, 
Porsgrunn 

Astri Brikt 
Holm, Kristensen, 
Trondheim Bodø 

RING OSS! 
e vet hvem som er representant for RV der • 

::rer noen av RV's representanter. Hvis du~ 

hvor du bor kan du ta kontakt med RV sentralt 

leser han Opprør? 

Leser RV
represen
tantene 
Opprør? 
JA, EN KAN LURE. I siste nr. av 
Opprør sto det en personlig utford
ring til; Erik Kristiansen, Hamar , 
Gard Erik Sandbakken, Røros, 
Håkon Aase, Hordaland og Jon 
Michelet, Østfold om å svare på 
RV-undersøkelsen. Vi har ikke hørt 
et pip eller mottatt noe skriftlig fra 
noen av dem. Det er mulig at disse 
herrer har så mye å gjøre at de ikke 
har tid til å svare, men det blir også 
ganske umulig for RV sentralt å fun
gere uten å få respons fra represen
tantene! 

Utfordringen går denne gangen til 
de samme navngitt representantene 
som sist, og til alle dere andre som 
ikke har svart. 

Vi tar gjeme i mot tips og råd på 
hvordan vi kan få respons. 

RV-KONTORET 

Nytt 
hefte 

Velferds-Norge 
på hoggestabben 

Materiale om kommuneøkonomien 

og statsbudsjettet for 1991 

RV har samla artikler fra 
Klassekampen og andre 
aviser om norsk offent
lig økonomi, tabeller fra 
stats- og nasjonalbud
sjettet, plansjer fra 
Torstein Dahles fore
drag mm i et hefte. Du 
får åette nyttige materia
let tilsend for kr 35. 
Bestilles fra RV-kontoret 
02-38 42 50. • 
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EF 

Avmaktens EF -grep 
«Stortingsflertallet vil arbeide for at alle eierne av TV 2-selskapet 

er norske. En samlet utenlandsk eier-andel skal ikke overstige 20 pro
sent» (Odeltingsproposisjon om TV 2) 

0 delstingsproposisjonen om 
TV- 2 blir vedtatt av et stor
tingsflertall som rommer 

både Høyre og Arbeiderpartiet. 
Denne nye konsesjonsloven ved

tas som et intermezzo i den siste 
regjeringsuka til Syse. Der nettopp 
konsesjonslovene i EØS forhand
lingene er årsaken til regjeringskri
sa. Hallgrim Berg og Siri Frost Ster
ri, høyrepolitikere og EF-tilhengere 
synger lovsanger til den nasjonale 
kultur og norske eiere i TV 2-saka. 

En kan stille betimelige spørsmål 
om den ene stortingshanda veit hva 
den andre gjør, men en bør ikke 
stoppe der. Denne paradoksale situ
asjonen er typisk for EF-klimaet, og 
bør derfor analyseres grundig. 

Vi står overfor en EF-manøver 
hvor styringa legges i andres hen
der, nemlig svenske, og hvor alle 
muligheter til en substansiell demo
kratisk diskusjon er borte. EF-for
handlingene gir en bitter smakebit 
på EF-medlemskap - vi blir allerede 
styrt utenfra. Det er som et møte 
med en fortvilet ti-åring som skal 
spille fotballkamp, men har glemt 
hvor kampen skal spilles, og vet at 
kampen allerede er midt ute i første 
omgang. 

Vi står i en avmaktsposisjcin det er 
helt avgjørende å komme ut av. 
Situasjonen er om mulig enda tyde
ligere på andre siden av kjølen, og 
det er lærerikt å se hvilke mekanis
mer som skapte krisepakken og 
beslutningen om å søke svensk 
medlemskap. 

Sverige 
Kampen på den svenske arena er en 
oppvisning i hvordan den sosialde
mokratiske regjeringa føyer seg 
etter svensk kapital. Gjennom flere 
års ~ utenlandsinvesteyinger har 
svensk kapital demonstrert sin EF
iver og styrt innholdet i krisepakken 
fram. Carlsson ønsket å avvente-

situasjonen, men internasjonaliser
inga tvang fram beslutningen nå. 
Svensk kapital krevte et klarere sig
nal og fikk det. 

Kapitalens diktatur åpenbarer seg 
klarere enn noengang tidligere og en 
ser at svenske næringsliv allerede 
har tatt seg til rette som sine kolle
ger rundt det European Round Table 
of Capitalists. . 

I Norge bekymrer ikke denne 
meta-situasjonen der det tradisjonel
le borgerlige demokratiet er satt ut 
av spill i det hele tat.t 

Økt mot~tand 
Denne metasituasjonen må endres, 
og den bør debatteres. Svenske 
Dagens Nyheter er anstendige nok 
til å kritisere den økonomiske heste
handel som Carlsson regjeringa 
gjør. De sier rett ut at det er ydmy
kende at Sverige driver inn i EF av 
ytre omstendigheter. Det samme 
skjer i Norge og et press på norske 
politikere er nødvendig. 

EF-motstandere organisering er 
en generell metode. Et annet utspill 
er telefonstorm fra bygd og by til 
respektive stortingspolitikere. Gapet 
mellom den stortingpolilitiske EF
virkeligheten og den økende organi
serte EF-motstand i landet må mini
maliseres. 

Regjeringskrisa 
Uavhengig av hvilken regjering det 
blir er sprekken ønskelig sett fra 
EF-motstandernes side. Senterparti
et har kjørt konsesjonssaken som 
ventet. Det er en viktig politisk 
varde for å får en substansiell poli
tisk diskusjon, og det er en konkret 
viktig sak for Norge. Uten den 

. tvangstrøya som regjeringskoalisjo
nen har vært for SP, vil partiets kref
ter frigjøres for å kjøre EF-saken 
utenfor. (Her ligger det en utford
ring til å balansere de to EF-partiene 
slik at partisjåvinisme ikke lage 

krøll, men det skal jeg la ligge) 

EØS og EFTA 
EØS-avtalen ser nå definitivt ut for 
å bli alt for omfattende til å kunne 
godtas. Vi får situasjonen der vi 
reelt blir stående som B-medlem- · 
mer. Konkre
te saker som Offentlige oppkjøp der 
offshore oppdrag blir lammet, vide
re miljø med spesiell vekt på patent 
av gener, og arbeidsmiljø/faglige 
rettigheter seiler opp som sentrale 
politiske merkesaker. 

Men det viktigste synes å være at 
alle eventuelle norske unntak fra 
EFs regelverk vil bli midlertidige. 
EØS-forhandlingene i slutten av 
oktober har konkretisert motsetning
en mellom EFTAs krav om varige 
unntak opp mot innflytelse. 

Meningen er altså at EFTA skal 
konsulteres på ulike. nivå fram til 
endelig avgjørelse tas av EF. Det er 
en situasjon som gjør spørsmålet 
om innflytelse lite troverdig og som 
er en glimrende posisjon for nettopp 
å bli medlem. 

Kravet om folkeavstemning om 
en EØS-avtale må utgreies og rei
ses .. 

En forent venstreside 
EF-spørsmålet er en mulighet for 
norsk venstreside å forene kreftene. 
Gjennom flere år har reelle politiske 
bevegelser som kvinne-, distrikt-, 
fag, og miljøbevegelsen levd side 
om side - atomisert og med tildels 
motsetningsfylte krav. Her ligger 
deQ. strategiske utfordringen. Mulig
heten for et politisk program som 
peker på et alternativ til EF og som 
utløser det potensialet disse beve
gelsene representerer er tilstede. Det · 
er langs denne aksen en venstreside 
som ønsker å være en politisk aktør 
bør orientere seg. 

PER LUND 

- -
el I 

-
I 

Organiseringa av EF-motstanden ~ 
å k9m.me ut av startgropa. I denne artikkelen forte 
nen for EF-motstanden i Oppland, og om erfaring 

sere den. 

0 
rganiseringa av EF-mots
tanden er i gang. Den er 
ikke kommet like langt i 
alle fylker. I Oppland er vi i 

ferd med å komme ut av startgropa, 
men er nok ikke kommet så langt som 
for eksempel Nord-Trøndelag, som 
var omtalt i oktobernummeret av 
Opprør. 

Det indre Østland 
Oppland utgjør en stor del av det 
indre Østlandet, 180 000 innbyggere 
er spredt fra Oslo-grensa i sør til 
Dovrefjell i nord, fra Mjøsa i øst til 
Sognefjellet i vest. Næringslivet er 
variert, primærnringene er viktige, 
både lavlandsjordbruk ved Mjøsa og 
Randsfjorden, og dal- og fjell-land
bruk i Valdres og Gudbrandsdalen. 
Skogbruket er viktig. Den tradisjonel
le industrien er kraftig redusert de 
siste 20 åra, men noe er igjen, srlig i 
Gjøvik/Toten - området med Raufoss 
Ammunisjonsfabrikker som den klart 

største industribedriften. Og det domi
nerende stikkordet for den økonomis
ke og nringspolitiske utviklinga i fyl
ket i åra framover er sjølsagt OL - 94 
på Lillehammer. 

På denne bakgrunnen er det EF
motstanden skal organiseres. I bygde
ne er EF-motstahden sterk. Svært 
store deler av jordbruket i Oppland vil 
ikke være liv laga ved EF-medlems
kap. Men også blant fagorganiserte i 
industri og offentlig sektor er skepsi
sen stor. 

Startskudd i juni 
De første sonderinger mellom ulike 
motstandsmiljøer med sikte på å orga
nisere EF-motstanden fant sted allere
de for ett og et halvt til to år siden, 
men det var den gangen ikke grunnlag 
for å opprette noen egen organisasjon. 
Utover våren '90 modnet · imidlertid 
organisasjonsspørsmålet, og det ble 
tatt initiativ til å opprette en fylkesav
deling av Opplysningsutvalget. Dette 

Organi 
1. Delta aktivt i å organisere 

Nei til EF over hele landet. 

I fylker, byer og bygder, i bydeler og 
på arbeidsplasser, i bransjer og yrkes
grupper og på skoler, blant kvinner 
og ungdom. Overalt der det er mulig 
å få til aktivitet rundt EF-motstanden 
må det dannes lokalgrupper og ver
ves medlemmer. 

2. Ta opp EF-spørsmålet 
overalt hvor du er. 

EF-medlemskap har konsekvenser 
for alle samfunnsområder og dermed 
alle slags organisasjoner. Fagbeve
gelsen er særlig viktig, men det er 
like aktuelt i organisasjoner av bøn
der og fiskere, kvinneorganisasjoner, 
miljøorganisasjoner, solidaritetsorga
nisasjoner, anti-rasistiske grupper, 
elev og studentorganisasjoner, 
foreldreorganisasjoner rundt barne-

hager og skole, uformelle gruppper 
av ulik art osv. · 

3. Få med flest mulig 
i aktivt ·arbeid mot EF. 

EF-motstanden må organiseres med 
ulike arbeids og aktivitetsformer som · 
kan gjøre det lett for flest mulig å" 
delta. 

4. Organiser 
egne kvinnegrupper. 

Fortrinnvis innafor Nei til EF. Lag 
kvinneseminarer av kvinner med ulik 
bakgrunn. Egen organisering av 
kvinnernotstand · får fram kvinners 
erfaringer og kunnskap, styrker kam
pen og kan aktivisere flere. Kvinnene 
er mest skeptiske til EF og har størst 
vet ikke prosent. Kvinnenes aktivitet 
i kampen vil være avgjørende for 
utfallet. 
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Oppland utgjør en stor del av 
det indre Østlandet, 

180 000 innbyggere er spredt 
fra Oslo-grensa i sør til Dovre
fjell i nord,fra Mjøsa i øst til 

Sognefjellet i vest. 
(foto :Odd lglebæk) 

ed 
keie om bakgrun

å samle og organi-

ble gjort 9. juni på et større åpent 
møte på Lillehammer med Per Borten 
som hovedtaler, og med ca. 100 tilste
de. Et styre på 22 med stor politisk og 
organisatorisk bredde ble valgt. Med i 
styret er medlemmer av følgende poli
tiske partier: DNA, SP, KrF, V, Frp 
(formannnen i fylkespartiet), SV og 
AKP/RV. Dessuten folk fra bondeor
ganisasjonene (Bonde- og Småbrukar
laget), Bygdeungdomslaget, politiske 
ungdomsorganisasjoner (AUF, Sos. 
Ungd. og Senterungdommen) og par
tipolitisk uavhengige folk bl.a fra fag
bevegelsen. Den daglige ledelsen på 
fylkesplan utgjøres av et AU på fem 
personer, med bl.a. SV's ledende EF
politiker Dag Seierstad og Lars Vel
sand fra SP. Aldersmessig spenner 
styret fra 16 til 80 år. 

Knoppskyting i kommunene 
Vi er nå i en fase der hovedoppgava er 
å organisere lokalavdelinger av Nei til 
EF i kommunene. Opplysningsutval-

get i Oppland skifta sjølsagt navn til 
Oppland Nei til EF etter landskonfe
ransen i august. Fylkesstyret arrange
rer i disse dager fire regionmøter 
rundt i fylket med politiske foredrag 
fra Nei til EF, der målet er å organise
re kommunelag. I skrivende stund er 
det organisert lag i 9 av fylkets ,Q.6 
kommuner. Før jul er målet å ha dek
ket de aller fleste av kommunene. 

Verve medlemmer 
Hovedoppgava for kommunelaga nå 
er å verve medlemmer. Dette har vrt 
svrt variabelt fra kommune til kom
mune foreløpig. Enkelte ildsjeler har 
vervet mange, men det systematiske 
arbeidet i de aktuelle miljøene kom
mer i gang først nå. Erfaringene viser 
at det er lett å verve medlemmer. 

Studiearbeid/debatt 
Dernest er det viktig å sette gang 
opplysningsarbeid og delta i den 
offentlige debatten. Motstanderne må 

EF 

skolere seg, kunne underbygge argu
mentene med fakta. Ikke minst her er 
folk fra AKP og RV viktige, fordi vi 
sitter inne med store kunnskaper, og 
fordi vi kan se sammenhenger mellom 
EF-spørsmålet og den almenne sam
funnsutviklinga og utviklinga av kapi
talismen. Vi har planer om »generelle 
studiesirkler» om EF, og studieoppl_
egg på spesielle fagsektorer - for 
eksempel skoleverket og EF. Vår inn
sats vil vre gjennom Nei til EF, ikke 
gjennom egne opplegg i AKP/RV 
regi. Videre er det viktig å delta i 
offentlig debatt på lokalplanet, srlig i 
pressa. 

Konsekvensanalyser 
Nei til EF har planer om å lage analy
ser av hva et eventuelt EF- medlems
kap vil bety på lokalplanet, for primr
nringene, for industrien og for offent
lig sektor. Planen er å plukke ut 2-3 
kommuner i fylket med ulik nrings
struktur, og lage »EF- scenarier» (som 

det heter på moderne norsk), der vi 
prøver å beskrive ei sannsynlig sam
funnsutvikling på lokalplanet ved 
norsk EF-medlemskap, inspirert av 
Vega-rapporten som ble lagt fram i 
sommer. 

AKP/RV 's rolle 
Stort sett har det ikke vært proble
mer knytta til AKP's arbeid i orga
niseringa av EF-motstanden i fylket. 
Alle synes å vre glad for at det 
denne gangen bare er en motstands
organisasjon. AKP er et lite parti i 
Oppland og våre ressurser er derfor 
begrensa. Men vi går inn i arbeidet 
etter beste evne, og vi vil ha mye å 
bidra med. Ikke minst er det viktig å 
arbeide i forhold til ungdommen og i 
forhold til ansatte både privat og 
offentlig sektor. 

IVAR SKEIE 

r EF-motstanden! 
5. Organiser ungdom. 

EF-kampen avgjøres av generasjonene 
som ikke var med i 1972. Ungdom
men har behov for andre . diskusjoner 
og organisasjonsformer. Det er viktig 
at ungdom utvikler en motstandskamp 
på sine egne premisser. Med støtte fra 
og i samarbeid med Nei til EF. 

Skolene er svært viktige. Både 
innenfra og utenfra er det mulig å ta 
initiativ til konfrontasjonsmøter i sko
letida i samarbeid med elevrådet og å 
tilby informasjon i forbindelse med 
oppgaver i norsk stil. 

6. Reis diskusjonen 
i fagbevegelsen. 

Ta det opp i klubben eller foreninga. 
Lag diskusjonsmøter med innledere 
for og mot. Ta eventuelt kontakt med 

· andre klubber og foreninger om større 
møter eller om utveksling av informa
sjon. Konferansen til Oslo Transport 
viste stor interesse både for diskusjon 
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og informasjon. Ta initiativ til å utrede 
hva EF- medlemskap vil bety for din 
bransje eller arbeidsplass. Reis forslag 
til vedtak på årsmøter og landsmøter 

7. Ta initiativ 
til studier og diskusjoner. 

Alle trenger mer kunskap om EF og 
om virkningene av EF-medlemskap 
eller EØS-avtale. Tilby studier til folk 
som er usikre. Fakta er på vår side. 
Studier er en viktig måte å skape nye 
aktivister, og diskusjoner av argumen
tene for og mot er hele tida nødvendig 
for å møte tilhengernes offensiv. Dis
kusjon og brytninger mellom ulike 
synspunkter innafor fronten styrker 
motstandskampen - ikke å la uenighe
ter ligge, så lenge en bygger på 
respekt for ulike syn og for frontens 
grunnlag. 

Ta initiativ til å få utredet hva EF
medlemskap vil bety der du jobber 
eller bor. Krev at kommunestyret set
ter igang utredninger av konsekven-

sene for kommunen. 
Følg med i hva som skjer av tilpas

ninger til EF, diskuter, still spørsmål! 

8. Gjør motstanden synlig. 

Spre materiale, gå med Nei til EF
merke, selg avisa Standpunkt, skriv i 
avisene. 

Prøveavstemninger f.eks. på skoler 
og arbeidsplasser er en bra metode for 
å vise fram motstanden og engasjere 
til debatt. 

9. Ta intiativ til aksjoner og 
demonstrasjoner. 

Krev informasjon om forhandlingene 
som pågår, protester mot salg av kon
sesjonslovene, vis fram hva som 
skjer! 

10. Ta i bruk kulturen. 

Den folkelige kulturen som grodde 
opp rundt kampen mot EF i 72 var en 

viktig faktor for å vinne, og kulturar
beidere gjorde en stor innsats. En ide 
kan være å lage lokale kulturverkste
der mot EF. 

11. Vis aktiv 
internasjonal solidaritet. 

Samarbeid aktivt med innvandrere og 
flyktninger i Norge om en anti-rasis
tisk profil. Ta intiativ til samarbeid 
med anti- imperialistiske solidaritets
organisasjoner o.a for å få fram et per
spektiv som ser vår kamp mot EF som 
en del av den samme kampen som 3. 
verdens folk fører mot de imperialis
tiske blokkene. Vi oppfordrer alle til å 
slåss for at dette perspektivet kommer 
inn i alle deler av EF-kampen; pro
gram, propaganda, studiemateriell, 
konferanser. 

SENTRALSTYRET I AKP 

- Likhet for 
vesteuropeere! 

ONSDAG 24/10 var Per Kleppe 
gjesteskribent i Aftenposten. Han 
skriver om konsesjonslovene og 
EØS. Studer dette lille utdraget -
det setter mange ting i perspektiv: 
«I begynnelsen var konsesjonslo
vene rettet mot utlendinger, men 
efterhvert er de mer og mer blitt 
rettet mot alle, både nordmenn og 
utlendinger. Vannkraftreglene er 
f.eks. i stor grad blitt et forsvar for 
utkanten mot sentrum. Men også 
utkanten- må rette seg efter regle
nes krav når det gjelder ressursut
nyttelsen, miljøet og andre sam
funnsmessige hensyn. Efter min 
vurdering burde det vre mulig å 
kombinere slike samfunnsmessige 
hensyn med lik behandling av 
alle vesteuropeere». (vår uth.). 

RED. 
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EF 

Politisk program 
for EF-kampen 

1. EF • et redskap for den 
europeiske storkapitalen 
De ledende imperialistmaktene fører nå en inn
bitt kamp om verdensherredømme. Sovjets 
krise og USAs gigantiske underskudd øker 
mulighetene for særlig europeisk og japansk 
kapital til åta opp konkurransen. EF tar mål av 
seg til å bli en økonomisk og militør maktblokk 
som skal legge nye markeder under seg. Sam
men- slutninga av de to tyske statene har skapt 
en tysk stormakt innafor EF. Et eventuelt norsk 
EF-medlemskap vil ikke bety at Norg~ slutter 
seg til et likeverdig samarbeid mellom velme
nende stater, men at vi blir en utkant i en impe
rialistisk blokk. Denne blokka retter seg både 
mot arbeidsfolk i Europa, i og utafor EF, og i 
den tredje verden. EF-kapitalen som gjorde 
store profitter på å bygge opp Irak til en sterk 
militrmakt, bruker nå krisa i Midt-Østen til å 
drive fram en militær samordning innafor EF, 
selvom det også er motsetninger mellom EF
landa. Tyskland bruker den samme krisa for å 
fjerne begrensninger som har hindret tyske 
militre operasjonsmuligheter. 

2. Forsvar norsk sjølvråderett 
• nei til salg av Norge 

Nasjonal sjølråderett betyr Norges rett til sjøl å 
rå over naturressurser som vannkraft, olje og 
gass, over industri og verdier bygd opp av 
norske arbeidere, over jord og skog. Det betyr 
rett til å vedta lover og regler, som f.eks. konse
sjonslover som begrenser oppkjøp av uten
landsk kapital, rett til å fastlegge et skatte og 
avgiftsnivå som gjør det mulig å sikre og bygge 
ut velferdsstaten, mulighet til å føre en 
distriktspolitikk som sikrer at folk kan bo i hele 
Norge. Norge har en åpen økonomi. For folket 
i Norge er det desto viktigere å bevare mulig
heten til å forsvare seg mot fullstendig unde
rordning i en imperialistisk blokk. 

80% av lovene som gjelder i EF-landa vedtas 
i Briissel. Økonomisk union innebærer at 
nasjonale statsbudsjetter må ligge innafor ram
mer trukket opp av EF-kommisjonen, slik kom
munene idag må fordele nedskjæringene utfra 
statens rammer. EF styres ikke av valgte parla
mentariske organer. All makt ligger hos 
embetsverket og storkapitalen. EF-medlemskap 
undergraver derfor mulighetene for folkelig 
innflytelse, både gjennom valg og parlamenta
risk demokrati og gjennom fagbevegelsen, 
andre masseorganisasjoner og folkelige aksjo
ner. 

Folkenes erfaringer, både med kapitalismen i 
vest og den såkalte sosialismen i øst, viser at 
overnasjonal styring i dagens verden gir sterke 
nasjoner og internasjonale kapitalinteresser 
muligheter til undertrykking og utbytting av 
svake. Internasjonalt samarbeid må bygge på 
gjensidighet og likeverd. Begrensninger i kapi
talens herjinger må presses fram nedenfra. 
Nasjonal sjølråderett gir Norge større mulighet 
til å velge hvem vi vil solidarisere oss med. 

3.Nei til norsk isolasjon 
i en rik imperialistisk blokk 
EF-medlemskap knytter Norge tettere til det 
imperialistiske verdenssystemet. Og isolerer 
oss fra det store flertall av verdens folk som 
slåss nettopp mot dette systemet. EF er idag i 
ferd med å erstatte konflikten øst/vest med mer 
aktiv deltakelse i en aggressiv krig fra nord mot 
sør; også med militre midler som i gulfen. EF 
fører en nykolonialistisk politikk, bl.a bidrar 
høyere toll på bearbeida produkter til å bevare 
landa i den 3. verden som råvareprodusenter. EF 
stiller politiske krav til landas egen innenrik
spolitikk som betingelse for handelsavtaler på 
linje med verdensbanken og pengefondet. 
Norge må istedet forsvare et hvert lands sjølrå
derett og bevare muligheten til å føre en sjøls
tendig politikk overfor landa i 3.verden, basert 
på likeverd. 

4. Velferdstaten må gjenreises og 
utbygges. Velferdsgoder og 
rettigheter må være for alle 
«Den nordiske modelfen» for organisering av 
velferdstilbud bygger i prinsippet på at vel
ferdsgoder og rettigheter skal være for alle og 
finansiert over skatteseddelen. Dette prinsippet 
gjelder ikke uavkortet og det er trua av den 
rådende politikken i Norge idag. Men skal det 
være mulig for folket i Norge å slåss for slike 
rettigheter, krever det at Norge sjøl har kontroll 
over skatte og avgiftspolitikken og dermed sta
tens inntekter. En harmonisering av denne poli
tikken som EF legger opp til, vil føre til at sta
tens inntekter reduseres med minimum 20-30 
mrd årlig. 

I EF-landa er velferdsytelser delvis knytta til 
arbeids- forhold, delvis til private forsikrings
ordninger med et »fattigkasse»-opplegg for 
dem som faller utenfor. Og i EF faller flertallet 
utenfor, store deler av kvinnene, arbeidsløse av 
begge kjønn, syke, gamle, barn; alle dem som 
ikke er lønnstakere i faste jobber. 

5. EFs grunnprinsipper t_ruer miljøet 
Maksimal profitt som drivkraft og målsetting er 
grunnleggende i strid med hensynet til naturens 
breevne. EFs egen miljørapport viser at økt 
vekst gjennom sentralisering og stordriftsforde
ler, som er EFs uttalte mål, er på kollisjonskurs 
med miljøet. Det vil føre med seg en enorm 
økning av tungtransporten på vei i EF- områ
det. 

Prinsippet om at ethvert produkt som er lov
lig i et land skal kunne selges fritt i hele EF
området, undergraver muligheten for høye mil
jøstandarder og for å føre kontroll med helse og 
miljø-skadelige produkter. Istedet blir de dår
ligste produktene toneangivende. 

EF-medlemskap markedsføres med at over
nasjonal styring er det eneste som kan få mil
jøutviklingen på rett kjøl. Vårt syn er at bare 
samarbeid mellom miljøbevegelsen og andre 
folkelige bevegelser på grunnplanet på tvers av 
landegrensene kan tvinge fram en endring av 
de rike landas miljøfiendtlige politikk. Ethvert 
system som svekker arbeidsfolks og de folkeli
ge bevegelsenes innflytelse er miljøfiendtlig 

6. Kampen for medlemskap 
- de rikes orpprør 
Grunnloven i EF er at »ressursene (det vre seg 
mennesker eller materialle ressurser eller kapi
tal) og investeringer strømmer til de områder 
som tilbyr de største økonomiske fordeler.» 
Prossessen fram til det indre markedet skal fjer
ne alle nasjonale lover og reguleringer som tar 
sikte på å begrense kapitalens frihet, lover og 
regler som er kjempa gjennom av arbeiderklas
sen. 

I løpet av 80-åra har det norske borgerskapet 
styrka sin stilling og gjennomført en kraftig 
omfordeling av verdiene i samfunnet fra 
arbeidsfolk til kapitaleiere. Oljeinntektene har 
gjort både statlig og privat storkapital til opp
kjøpere og eksportører av kapital. Nå vil de inn 
i EF for ytterligere å sikre sin makt uhindret av 
nasjonale folkevalgte organer og fagbevegel
sen. 

7. Kvinner i EF • billige, fleksible 
og fattige 
I EF - landa er færre kvinner i lønna arbeid enn 
i Norge og kvinnenes posisjon er svakere, både 
økonomisk og politisk. Arbeidsløsheten er stør
re blant kvinner enn blant menn. Dette presser 
en stadig økende del av kvinnene til ulike for
mer for «fleksible » kontrakter, med løse anset
telsesforhold, lav lønn og få rettigheter. Når 
velferdsytelser og rettigheter i stor grad er 
basert på fast ansettelse, rammes kvinner spesi
elt. F.eks. har Thatcher avskaffet generell rett 
til svangerskapspermisjon, en slik rett må 

opparbeides. Kvinnene rammes både direkte 
økonomisk og gjennom at de får ansvaret for 
alle som faller utenfor. Disse mekanismene er 
en viktig del av den prosessen som kalles 
feminisering av fattigdommen. Allerede idag er 
flertallet av dem som lever under fattigdoms
grensa kvinner. 1 kvinne og 18 menn i Kommi
sjonen gjenspeiler kvinners politiske innflytelse 
i EF- byråkratiet. 

8. Forsvar arbeiderklassens 
rettigheter • nei til samling i bånn 
EFs mål for det indre markedet er «stordrifts
fordelern ved sentralisering av produksjonen 
med noen få giganter i hver industrigrein som 
skal ha tilgang til alle ressurser i EF- området. 
Dersom Norge blir endel av dette «området» 
vil det bety en kraftig økning av arbeidsløshe
ten. Danmark hadde 1,5% arbeids- løshet før 
de ble med i EF, i 10 år har de nå hatt 10%. 

Mens vi idag har landsomfattende tariffer og 
arbeidsmiljø- lover i det norske «markedet», vil 
vi i EF oppleve høyst ulike avtaler med høyst 
ulikt sosialt sikkerhetsnett, ansettelsesvilkår og 
rettigheter. Fri flyt av varer, tjenester og kapital 
betyr at ulikhetene skaper et press for å senke 
standarden for arbeidsfolk. Dette skjer i virke
ligheten mens politikerne prater om en «sosial 
dimensjon». Trusselen om å flytte produksjo
nen til andre land i det «felles» markedet blir 
hele tida brukt av monopolene i EF og svekker 
drastisk fagbevegelsens muligheter til å slåss 
for arbeidsfolks rettigheter. 

9 . EF-medlemskap 
betyr økt sentralisering 

Høyeffektivt industrijordbruk i mellom-Euro
pa, bygd bl.a på overdreven bruk av kunstgjød
sel og sprøytegifter, vil utkonkurrere store 
deler av norsk landbruk. Større vekt på mar
kedsfrihet og lønnsomhet og frre muligheter til 
overføringer på statsbudsjettet vil ytterligere 
avfolke distriktene. Rovdrifta på fiskeriressur
sene i Barentshavet og langs kysten vil bli 
skjerpa om EF-trålere kommer inn og Norge 
mister kontrollen med fiskeressursene. Samti
dig vil sentraliseringa ramme all industri og 
næringsvirksomhet. 

Norsk distriktspolitikk står i direkte motstrid 
til EFs konkurranseregler. Sjøl Nord-Norge 
fyller ikke EFs krav til områder som skal få 
distriktsstøtte. Samtidig vil hele Norge i praksis 
sjøl bli en utkant. 

10. Forvar norsk språk og kultur 
Utviklinga av EFs indre marked gjør kultur til 
en vare. Kunst og kultur skal omsettes ut fra 
markedets frie spill. I tillegg skal sponsing 
finansiere og avgjøre hva slags kunst og kultur 
- og TV-program - som har livets rett. 

Norske kulturordninger står i rak motsetning 
til dette reindyrka kapitalistiske kunst og kul
tursynet. Støtteordninger for teater, film, bøker, 
presse er konkurransevridende og vil neppe 
overleve i EF. Kunst og kultur fra et lite land 
som Norge, og våre språk, spesielt nynorsk og 
samisk, vil få trange kår. I tillegg skal det 
bevisst satses på en felles EF-kultur og identi
tet. 

Utviklinga av vår kulturarv må skje på nasjo
nalt grunnlag, med impulser fra alle deler av 
verden. 

11. Nei til felles mur 
mot folk i 3.verden 
EF legger opp til at en flyktning eller asyl
søker som er avvist i ett EF-land dermed er 
avvist fra hele EF. I tillegg vil innvandrere og 
flyktninger uten statsborgerskap ikke ha 
muligheten til å reise fritt innen EF, men utset
tes for spesiell kontroll ved grensene. 

Norge har idag en svært reaksjonær flykt
ning- og asylpolitikk, på linje med EF. Men 
EF-medlemskap vil bety at det ikke lenger er 

mulig for Stortinget og endre denne politikken; 
den må endres i hele EF. 

12. Arbeidere og undertrykte 
i alle land - foren dere 

Europa er ikke det samme som EF. Opp mot 
underordning i en imperialistisk blokk vil vi 
sette samarbeid over landegrensene mellom 
arbeidsfolk og fagbevegelse på grunnplanet, 
miljø- bevegelsen, kvinnebevegelsen osv. 

EF-kapitalen utbytter arbeidsfolk over hele 
verden. Samtidig prøver de å vinne »sin 
arbeiderklasse» i EF-landa til å delta i kampen 
om markedene. Det er idag helt avgjørende å 
etablere et samarbeid på grunnplanet mellom 
arbeidsfolk i sør og nord for å utvikle en felles 
strategi i kampen mot felles fiende og kjempe 
mot at arbeidsfolk lar seg bruke i nords krig 
mot sør. 

Alle forbedringer for vanlige folks liv har 
oppstått i kamp mot kapitalens krav om økt 
konkurranseevne og maksimal profitt. Vi støt
ter arbeiderklassen og folkene i EF-landa som 
slåss for sine rettigheter. Men vårt viktigste 
bidrag til den anti- kapitalistiske kampen idag 
vil være å vise at det går an å sette seg opp mot 
kapitalens «naturlover» og holde Norge utenfor 
EF. Samtidig må denne kampen kombineres 
med en aktiv linje for å bygge ut samarbeid og 
felles aksjoner med arbeidsfolk over hele ver
den. 

13. Skjebnetroen 
- EF-tilhengernes ideologi 
Det norske borgerskapet forsøkte i 19 72 A selge 
ideen om at EF ville bety et framskritt for det 
norske folk. Idag går ikke det. Dagens salgside 
er at det er umulig å stå utenfor. Dette er en 
bløff. Norge kan utmerket godt fortsette med en 
handelsavtale med EF; også om Sverige går 
med. Norge har idag frihandel med EF for de 
aller fleste produkter. EF-medlemskap er ingen 
økonomisk naturlov; Norges to Nobelprisvin
nere i økonomi har vrt mot norsk EF-medlems
kap. 

Ledelsen i Ap prøver samtidig å innbille oss 
at Norge sammen med det øvrige Norden, til
sammen 22 millioner av EFs mer enn 350, skal 
omforme EF etter «den nordiske modellen,» en 
modell de sjøl har forlatt. EF-tilhengernes vik
tigste argument er at vi ikke har noe valg. San
nheten er tvertimot, det er dersom vi blir med
lem av EF at vi ikke får noe valg. 

Vi vil fortsatt bestemme i eget hus. Vi akter 
ikke å flytte å hybel fordi om storkapitalen vil 
inn i EFs «europeiske» hus. 

Om Norge blir stående utafor EF, vil ikke det 
i seg selv hindre en utvikling slik vi ser i EF
landa. Men det gir folket i Norge muligheten til 
å slåss for en annen vei. En brei folkelig beve
gelse mot norsk medlemskap i EF vil i neste 
omgang styrke kampen for en utvikling i Norge 
som tjener flertallet av folket. 

14. EØS-taktikken 
en forsmak på EF 
Opplegget for en europeisk økonomisk samar
beidsavtale (EØS) er en taktikk for å føre 
Norge inn i EF uten åpen diskusjon og kamp. 
Istedet er Norges krav i forhandlingene holdt 
hemmelig for det norske folk. Grunnlaget for 
EØS er at EFTA aksepterer kapitalens 4 frihe
ter, en svær innrømmelse gitt uten diskusjon 
blant folk i Norge. EF krever at EFTA-landa 
underkaster seg all EFs lovgivning og selv de 
beskjedne unntaka som Norge og de andre 
EFTA-landa har krevd blir fullstendig avvist. 

Vi er mot EØS-forhandlingene; vårt alterna
tiv er en handelsavtale med EF. Vi krever at 
forhandlingene brytes. 
VI KREVER EN NY FOLKEAVSTEMNING 
FØR REGJERING OG STORTING I PRAK
SIS HAR SOLGT UNNA NORSK SUVERE
NITET. 

SENTRALSTYRET I AKP 
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ORGANISASJON 

I retning nettverk? 
Med utgangspunkt i «hverdagslivsperspektiv» og jenters måte ålede på har et partilag i Oslo tatt de første skritt i retning 

nettverksorganisering. I denne artikkelen spekulerer Tor Otto Tollefsen r~ndt erfaringene. . 

B lant de mange utfordringer 
AKP nå står overfor er 
også organisasjonsstruktu
ren satt på dagsorden. · 

Hvordan kan vi skape en tidsmessig, 
fleksibel organisasjon som kan ivareta 
de krava som vil stilles til partiet i 90-
åra? 

I laget mitt har vi tatt det første ste
get i retning en nettverks-organisa
sjon. Vi har nemlig oppdaget hve
randres allsidige arbeid og kontakt
flate, og vi har oppdaget oss sjøl som 
et av flere knutepunkt i en rekke nett
verk. Dette har fått meg til å spekulere 
litt omkring organisasjonsprinsipper. 

Jeg tar for gitt at vi ønsker oss et 
marxistisk aktivistparti, og med det 
mener jeg en organisasJon som er et 
verksted for politikk og politisk teori, 
og samtidig organiserer aktiv klasse-· 
kamp. 

En linjeorganisasjon 
Jeg tror vi trenger en organisasjon 
som både er en linjeorganisasjon og 
en nettverksorganisasjon. (Jeg bruker 
begrepet "linje"- i stedet for "hiera
kisk" - eller "sentralistisk" - fordi 
begrepet åpner for flere mulige 
modeller) · 

Linjeorganisasjonen trenger v1 1 
hovedsak av tre grunner: 
l. For å sikre et forpliktende forhold 
mellom organisasjonen og medlem
mene. Medlemmene trenger organ~r 
hvor de kan velge ledelse og forplikte 
denne ledelsen pli politiske stand
punkt. Samtidig må en permanent 
organisasjon ha et apparat for inndri
ving av kontigent. Det siste er ikke 
bare et praktisk spørsmål om lønn til 
ansatte og tillittsvalgte, men i denne 
sammenhengen først og fremst en 
terskel den enkelte må ta stilling til 
for å ha rettigheter vis a vis organisa
sjonen. 
2. For å sikre alle medlemmer retten 
og muligheten til å fremme sitt syn. 
For å behandle forslag, enighet og 
uenighet om politiske spørsmål trengs 
formelle organer (lagsmøter, distrikts
møter og landsmøter) som står i et 
regulert forhold til hverandre. 
Her har vi et langt lerrett å bleike: 
vanlig organisasjonspraksis favorise
rer dem som har mest innsikt og 
kunnsk~p om hvor beslutningene tas. 
Vi har nok sett det i AKP, men enhver 
som har prøvd seg i sosialdemokrati
ets fagorganisasjoner har erfart hvor 
vanskelig det er å få en sak på dagsor
den hvis ledelsen ikke vil eller forstår. 
Vi har gjort lite for å bryte med denne 
måten å lede på. Her må vi legge oss 
på en helt annen Rraksis, et sterkere 
medlemsdemokrati og en helt ny 
ledelsesfilosofi (Stå Sammen-kollek
tivet har utviklet en del når det gjelder 
dette). 
3. For å kunne handle raskt og 
enhetlig når det trengs. Vi er avheng
ig av en ledelse ( på lokalt, regionalt 
og sentralt nivå) som disponerer en 
"ordrelinje" . Vitsen med dette er 
ikke retten til å gi direktiver (som jeg 
mener skal begrenses) men for å sikre 
ledelsen mulighet til å nå alle ledd og 
alle medlemmer med nødvendig 
informasjon. 

En nettverksorganisering 
På tvers av linjeorganisasjonen treng
er vi en nettverksorganisasjon. 

Dette er" verre å regulere formelt, 
fordi nettverk må knyttes til virkelige 
aktiviteter. Mange politiske aktiviteter 
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er av ikke-permanent karakter, for 
eksempel aksjoner. Og politisk akti
vi tet rundt AKP har heldigvis fortsatt 
en tendens til å trekke med seg en del 
folk. Folk som kanskje ikke er med
lemmer av AKP, og som heller ikke 
ønsker å bli det. I AKP har det vært 
en lei tendens til å se på slike aktivis
ter i et ganske snevert nytteperspek
tiv: 1) de har bare verdi i den grad de 
egner seg som ved- og vannbærere 
eller 2) i kraft av å være mulige fram
tidige medlemmer. I nettverk-sam
menheng har disse folka en verdi i 
kraft av å være den de er, der de er . 
Ikke alle har samme interesse av å 
følge AKP i-tykt og tynt, mange øns
ker en viss distanse til oss. 
· En nettverksorganisasjon må føl
gelig gi opp tanken om ett sentrum. 
Sentrum må erstattes av naturlige 
knutepunkter. Knutepunktene må 
dannes i prosessen, utfra interesse- og 
arbeidsfelt. 

Gjør et tankeeksperiment: Plasser 
tre gjennomsnittlige AKPere i samme 
rom og still følgende spørsmål til hver 
av dem: Hvem treffer du (på jobben, i 
fritida, i politisk sammenheng, sam
men med familie og venner), hva 
snakker dere om , og hva gjør dere 
(aleine og sammen). La oss for ekspe
rimentets skyld hoppe over den tida 
det vil ta å svare fullstendig på dette, 
og heller gå på resultatet: Vi vil opp
dage at hver av de tre er tilknytta flere 
nettverk, både sosiale og politiske. Og 
ved at vi plasserer disse tre i samme 
rom og lar dem snakke sammen vil vi 
oppdage at hver enkelts kontaktflate 
representerer både muligheter og res
surser, og ved å sette dem sammen 
har vi nettopp skapt et nytt nivå av 
muligheter. Dersom disse tre blir 
enige om å treffes oftere for å utforske 
disse mulighetene har vi skapt et nytt 
knutepunkt! 

La oss ·vende tilbake til virkelighe
ta. Knutepunktene finnes nemlig alle
rede, det gjelder bare å få øye på dem. 
«Gjør grunnorganisasjonen til senter 
for klassekampen på sitt område»- sa 
vi tidlig på 80-tallet. Det viste seg å 

være en litt for entusiastisk parole. 
Saken har flere sider, men noe av pro
blemet tror je &kyldes a man rett og 
slett definerte «sitt område» for sne
vert. Arbeidsplasslagas område var 
arbeidsplassen og fagforeninga, 
bydelslaga (i Oslo) skulle virke i 
lokalmiljøet fortrinnsvis med KK-salg 
og boligpolitikk, lag som var organi
sert rundt anti-imperialistiske fronter 
hadde fronten som område. Og den 
store mengden av oppgaver som 
ramla utafor dette blei overlatt til 
fraksjoner og utvalg. 

Etter min mening er tida nå moden 
for å reetablere grunnorganisasjonen 
som det naturlige knutepunktet. Men i 
stedet for å innsnevre området, må vi 
utvide det. Ved å ta utgangspunkt i 
den allsidige virksomheten medlem
mene faktisk driver med, snarere enn 
hva de liksom burde ha gjort. 

Ved å trekke medlemmenes hele 
politiske liv inn i laget kan vi si at 
lagets arbeidsområde er den politis
ke virksomheten det enkelte medlem 
til enhver tid. er engasjert i. Og 
«politisk virksomhet» må heller ikke 
oppfattes i for snever forstand; det vil 
vise seg at medlemmenes teoretiske, 
sosiale, litterære, kunstneriske og 
andre personlige interesser er like vik
tig som deres såkalte politiske prak
sis. Vi vil _oppdage at det er flere knu
tepunkter, inni og utafor partiet, med 
tråder tilbake til oss. Det er dette vi 
!-)ar gjort i laget mitt, og det er jente
nes fortjeneste at det blei gjort. 

Et lokalt forsøk 
Jenter har en spesiell måte å lede på 
som lagslederen kaller "syklubb
metoden". Vi jobber etter ' denne 
metoden, hevder hun. Uten Kjersti 
Ericssons «hverdagslivsperspektiv» 
kunne vi ikke forstått oss sjøl på 
denne måten. 

En av jentene er pådriver i den 
lokale kvinnefrontgruppa. Denne 
gruppa er et kn_utepunkt, en liten aktiv 
kjerne, noen flere medlemmer, noen 
litt løsere ti1knytta Uenter som kom-
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mer på møtene, men som ikke vil 
være faste medlemmer) og et ganske 
stort omland. En møteserie/aksjon om 
bydelens barnehagedekning samla 
rundt 50 kvinner. Kjerna trekker med 
seg noen fler og går fast på møtene i 
det lokale bydelsutvalget. Et eller 
annet sted på veien begynte noen å 
stille spørsmål ved et kommunalt 
tomtesalg, en tomt som var regulert 
for barnehage. Her var det snusk. 
Kvinnefronten fulgte opp lokalt. Men 
fordi alle våre medlemmer rapporte
rer smått og stort til hele laget, og 
fordi et annet av våre medlemmer er 
med i RVs anti-korrupsjonsgruppe, 
blei denne konkrete opplysninga raskt 
fanga opp og fulgt opp av Oslo RV. 

Et tredje medlem er aktivist i en 
anti-imperialistisk front. Fronten 
hadde ikke noen naturlig base i vår 

- bydel. Nå har den fått det. Og ikke 
fordi . vårt medlem danna lokallag og 
på den måten sørga for å få dobbelt så 
mye å gjøra. Nei, det begynte med at 
han fortalte laget om arbeidet i fron
ten, speiselt om et politisk-humanitært 
prosjekt fronten . hadde lagt mye 
arbeid i: Kvinnefront-aktivisten tente 
på dette prosjektet, og tok initiativ til 
en lokal støttegruppe. Denne støtte
gruppa består av fire-fem familier 
med og uten barn som nå har jevnlige 
treff (et par-tre ganger i året) for å 
følge prosjektet. For vår mann er dette 
blitt en naturlig inngangsport for fron
ten. Et nytt knutepunkt er skapt. 

I begge disse tilfellene har AKP
laget fungert som et nødvendig·binde
ledd. Vi har sett det som vår oppgave 
å få det til å skje, koordinere og trek
ke kreftene sammen. 

Vi tror at de som kommer i 
berøring med en tråd i dette nettverket 
blir mer bevisste og radikaliseres. De 
trekkes mot venstre, iallefall så langt 
det gjelder kvinnepolitiske spørsmål 
eller tredje-verden spørsmal. Jeg tror 
ikke vi skal forsøke å "lede" (les 
"kontrollere") disse folka utover det 
vi har gjort. De veit hvem vi er og hva 
vi står for. Dersom vi følger opp med 
et fornuftig politisk budskap (og det 

bør vi gjøre) vil noen få av dem slutte 
seg til oss, noen vil gjerne la seg 
organisere i et breit RV, noen fler vil 
strekke seg til å støtte oss i valg, men 
mange vil nok fortsette å stemme 
Høyre, SV eller Arbeiderpartiet . Men 
alle vil gjøre en innsats, mer eller 
mindre · knytta til de frontene .de har 
fått kontakt med. Og det erbra! 

En slags teori 
Hvordan skiller vi (AKP) oss fra 
andre ·nettverk? Hva er det som gir 
oss en spesiell funksjon eller beretti
gelse? For det første ved at vi hele 
tiden jobber for å utvide nettverka, og 
for det andre ved at vi jobber for å 
trekke nettverka sammen - i samme 
retning i den politiske kampen. Dette 
er sjølvsagt ingen enkel oppgave, men 
når har politisk jobbing vært det? 

Mye av det jeg har skrivi foran er 
jo ikke noe annet enn en oppsummer
ing av den praksisen vi alltid har hatt. 
AKPs arbeid for å bygge ut de inter
nasjonale kontaktene er et godt 
eksempel på hvordan partiet .bevisst 
og med godt resultat har jobba med 
nettverk . Og gjort det nettopp ut fra 
en situasjon der tanken om ett inter
nasjonalt senter er forlatt. 

Eksemplene foran beskriver noen 
mulige måter å arbeide med nettverk 
utafor partiet. Men metoden virker 
innover også, på minst to måter: For 
det første fordi arbeidsformen fører til 
at vi lærer av de fo\ka vi kommer i 
kontakt med, og denne lærdommen 
blir hele lagets eiendom. Vi oppdager 
at den gamle frasen om å lære av 
«massene» har et levende innhold. 
For det andre fører det til at vi kjenner 
hverandres arbidsoppgaver og til en 
viss grad kontaktnett internt i partiet. 
Vi har hatt diskusjon~r i laget som vi 
veit har hatt betydning for partiets 
politiske linje på forskjellige områder, 
rett og slett fordi fornuftige forslag 
lett sprer seg i nettverk. Jeg tror ikke 
vi er et så spesielt sammensatt hg at 
ikke dette kunne gjøres gjeldende for 
de fleste. 

En sak må understrekes: Vi vedtar 
ikke at medlemmene nå skal kon
sentrere seg om de og de områder. 
Grunnen til at vi får til noe her og der 
er at vi lar medlemmenes faktiske 
arbeid og interesser sette dagsorden. 
Dette forutsetter at vi har et arbeid
sklima i laget som fungerer stimule
rende på medlemmene. Dette klimaet 
hviler igjen på en enkel grunnhold
ning: Tillit til at medlemskap i AKP 
er et aktivt valg, og følgelig at hvert 
enkelt medlem bruker sine krefter der 
hun/han mener det best tjener klasse
kampen. 

Nå kan det innvendes at jeg her for
teller en solskinnshistorie. Jeg har 
ikke sagt noe om hva vi ikke får til. 

· Mange lag har opplevd perioder med 
oppsving, men nedturen kom like sik
kert. Jeg tror likevel vi stiller med et 
viktig fottrinn: vi har nemlig både en 
forklaring, en teori og en metode å 
jobbe etter. På en måte driver laget 
vårt med et slags organisatorisk 
eksperiment. Dette lille notatet er et 
forsøk på å oppsummere eksperimen
tet underveis. 

TOR OTTO TOLLEFSEN 
(Dette innlegget er blitt diskutert i 
laget mitt. Jeg har forsøkt å innar
beide det som kom ut av den disku
sjonen. Forøvrig står innlegget for 
min regning) 
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RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, 0103 Oslo 1 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon:(02) 37 14 14 
og (02) 38 42 50 

Uttalelse om landsmøtdiskusjonen 
1. Mulighetene for teoretisk og 
politisk avklaring. 

I debatten om partiets stilling, har indre forhold i 
partiet vært gjenstand for større oppmerksomhet 
enn endring i samfunnsforholda og innvirkningen 
det har på partiet. Dette svekker uvilkårlig mulig
hetene for politisk og teoretisk avklaring fram til 
landsmøtet. 
1.01. Tross tilbakegang har AKP en levende og 
inntak! organisasjon. Årsaken til tilbakegangen lig
ger først og fremst i utviklingen av klasseforholda. 
Borgerskapet i Norge har styrka sin stilling politisk 
og økonomisk ved inngangen og utover 80-tallet, 
mens arbeiderklassen har svekka sin stilling. Dette 
gir vekstbetingelser for reformistiske partier og 
trangere kår for et revolusjonrt klasseparti. Vi 
mener der- for at vår relativt vanskelige stilling i 
dag, i hoved- sak skyldes arbeiderklassens vanske
lige stilling i klasse- kampen. 
1.02. Øst-Europas nasjonale opprør i 1989, var en 
stor begivenhet. Sammenbruddet i partistrukturen 
(ikke makstrukturen), forteller om et katastrofalt 
tilbakeslag for den moderne revisjonismen. Dette 
gir AKP store muligheter til å frigjøre seg allsidig 
fra partikulturen til det 20.århundrets kommunist
partier. Men så fersk som situasjonen er, er det 
grunn til å kombinere forventning med tålmodig
het. De store politiske og strategiske avgrensinge
ne er tross alt foretatt på landsmøtene på 80- tallet. 
1.03. Tross forvirring om begreper, mener vi disse 
standpunktene «ligger i bånn>> av partiet i dag: 
* Arbeiderparti med innretting på arbeiderklassens 
livssituasjon. 
* Revolusjonært arbeiderparti som bygger på Marx 
ana\yse av kapitalismen. 
* Et parti med enhetlig oppfatning om det nasjona
le spørsmålets betydning i kampen mot imperia
lismen, og de fattige folks framskutte plass i denne 
kampen. 
* Et felles siktepunkt framover mot et samfunn 
uten (økonomisk betinga) klasser. 
* En langsiktig strategi for det klasseløse samfunn 
som forutsetter senking av det livsnødvendige 
arbeidet og kvinnenes frigjøring. 2. Partiets 
valgtaktikk. 
2.01. Som partibyggingsstrategi avviser vi forsla
get om å slå sammen AKP og RV. RV er organi
sert som AKP's valgorganisasjon i samarbeid med 

uavhengige sosialister. Dersom partiuavhengige 
innafor RV formulerer en politisk plattform for et 
politisk parti, mener vi AKP til enhver tid skal 
være åpen for drøftelser om sammenslåing el. likn. 
Det gjelder også andre progressive organisasjoner. 
2.02. Diskusjonen om partiets valgtaktikk må tas 
opp igjen med full styrke når det er løsrevet fra 
partibyggingsdiskusjonen. 
3. Prinsipp-programmet. 
Utkastet til program fra Sentralstyret er et stort 
framskritt. Strukturen, måten programmet er ord
net på, virker hensiktsmessig for den programde
batten vi trenger i nittiåra. Størrelsen er nå også 
slik at nyskriving til hvert landsmøte ikke er et løft 
og gjør det mer tilgjengelig for flertallet av med
lemmene. 
3.01. Vi mener det er riktig å fjerne bruken av 
begrepene «væpna revolusjon» og «proletariatets 
diktaur». Innholdsmessig er disse forholdene 
behandla riktig i programforslaget. 
3.02. Vi støtter at programmet barberes for uttrykk 
som «klassikerne», at «m-1» tas ut av navnet, og at 
det ikke vises til «bekjennelser» i programmet ( 
Mao's tenkning o.l.) 
4. Uttalelsen om den kommunistiske tradisjo
nen. 
Vi støtter tiltaket med å dra historiske spørsmål av 
denne typen ut av programmet. Vi støtter hoved
trekka i innholdet, men ser fram til ny forskning, 
studier og debatt om mange av de spørsmåla kapit
let tar opp. 
4.0 I. Kritikken av Sovjetstaten vil trenge en større 
gjennom- gang av «teorien om sosialisme i ett 
land» for å klarlegge vilkåra for proletarisk stat
smakt i Sovjet på 20- og 30- tallet. 
4.02. Det er på sin plass å bemerke at arkivene i 
Sovjet vi l bli åpna av en klasse som er i akutt beit 
for legitimitet i folket. Den henter denne blant 
annet i en kritikk av· Stalin-tida som ikke kan ha 
samme mål som vår kritikk. 
5. Vedtekstsforslaget. 
Vi støtter det nye forslagets bestrebelser på å luke 
ut politisi<r retningslinjer og «moralpåbud». Dette 
øker vedtektenes mulighet for å regulere forhold i 
partilivet. (Alle kommentarer nedover er til ST's 
utkast til vedtekter dersom ikke annet er sagt.) 
5.01. Vi vil opprettholde ordningen med kandidat
meldemskap, men kandidatmedlemmer må gis 

stemmerett. 
5.02. Vi er for mer allsidige disiplinærtiltak enn 
eksklusjon alene. (som i § 3) 
5.03. Vi støtter hovedtrekka i § 4 om hvordan for
holdet mellom ulike organ skal reguleres, likens 
mellom flertall og mindretall og om prinsippene 
for informasjon horisontalt. 
5.04. Vi støtter hovedtrekka i § 6 som regulerer 
forholdene med landsmøte, distriktsmøte og 
årsmøter i lag. 
5.05. Vi støtter § 7's prinsipp om valgte ledelser 
som er ansvarlig overfor sine høgere organ og går 
mot all annen kvotering for valg enn kvinne
kvotering til landsstyre og distriktsstyre. Vi er for 
prinsippet om styrenes egen konstituering (§ 7b) 
og prinsippene om varamedlemsordningen slik det 
er nedfelt i § 7e. 
5.06. Vi støtter at formuleringen om at «Sentralsty
rene i RU og NKS er underordnet sentralstyret i 
AKP» , bortfaller. 
5.07. Vedtektene skal Uttrykke at'ett av våre orga
nisasjonsprinsipp er «demokratisk sentralisme». 
6. Merknader til landsmøteperioden og partiets 
ledelse. 

Ut fra stillingen til partiet ved inngangen til 
landsmøteperioden, mener vi partiets ledelse har 
løst oppgavene tilfredstillende. 
6.01 Vi vil framheve følgende positive forhold: 
* Evnen til å forene utviklingen av debatter med 
stor spennvidde og å forhindre splittelse i en situa
sjon der det har ligget vel til rette for det. 
* Ledelsens reaksjon på juni-massakren i Kina: Å 
forene korrekt avventende holdning i en vanskelig 
situasjon, med kontant brudd og protestinitiativ når 
det krevdes. 
Samt et negativt forhold: 
*Partiledelsens fei lvurdering, på forsommeren 
1989, av mulighetene for gjennomslag i valgkam
pen for FMS. Objektive forhold kom i bakgrunnen 
for vurderingen. Dette er en svakhet som finnes i 
hele partiet. Det hadde som resultat at det satte en 
langsiktig omlegging av valgtaktikken vår, kraftig 
tilbake. 

DISTRIKTSTYRET I ROGALAND 
STAVANGER 30.SEPTEMBER.1990. 

Standpunkter i partidebatten 
1. Om ideologi 
AKP(m-1) har vært sterkt knytta til den stalinistis
ke tradisjonen. Det første alvorlige oppgjøret med 
denne tradisjonen var da vi slo fast at ettparti
system - og manglende demokrati, er uforenlig 
med utviklingen av sosialismen (LM - 1984). På 
enkelte områder, særlig med hensyn til kvinneteo
ri, har AKP brutt med tradisjonell marxisme-leni
nisme og utvikla den marxistiske teorien sjølsten
dig. Nå må vi ta nye skritt. Vi må kutte ut klassi
kerbegrepet og slutte å operere med en enhetlig 
marxist-leninistisk og maoistisk teori. Vi må slå 
fast at en ny overklasse utvikla seg i Sovjet da Sta
lin satt i ledelsen. - og at det var dette utbytter
systemet som blei pådytta folkene i Øst- Europa 
etter krigen. (Avst: 75% for, 25% avh.). 
2. Om parti«modell» 
a/ Mer enn noengang trengs det et parti som er 
revolusjonært og som har perspektiver utover kapi
talismen. Partiet må fortsatt hevde at et folkefler
tall har rett til å bruke våpen - om det blir møtt 
med vold i kampen for sosialismen. Det må fortsatt 
ha det klasseløse samfunnet, uten kvinneundertryk
king, og i økologisk balanse som mål. (Avst: I 0% 
mot og 10% avh til setningen om våpen, resten 
enst.). ' 
For å gi folk tru på at det er mulig å seire i den 
store kampen for sosialismen er det viktig å slåss 
igjennom progressive reformer, delseire og delal
ternativer under kapitalismen. 
b/ På grunn av at de statsbærende partiene i Sovjet, 
Kina, Øst- Europa, osv. har ødelagt kommunist
navnet vil vi ikke lenger bære kommunistbetegne)-
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sen i partinavnet vårt. Vi er for RV-navnet fordi vi 
mener RV (Rødt Venstreparti?) blir assosiert med 
noe av det beste i den revolusjonære tradisjonen i 
Norge (Enstemmig). 
c/ Vi er for at AKP-landsmøtet bør sette i gang en 
partibyggingsprosess som kan samle flest mulig 
nåværende og kommende revolusjonære som i dag 
befinner seg i ulike organisasjoner - i et nytt parti 
til venstre for SV (Enstemmig). 
d/ Dette forslaget til p. d blei nedstemt - 19% for, 
54% mot og resten avholdende: 
(I dette partiet kan bare aktivister ha fulle med
lemsrettigheter. Dette er en innstramming i forhold 
til den nåværende praksisen i AKP. I tillegg trenger 
partiet mange- støttemedlemmer - som bør ha en 
del rettigheter. Dette er en utvidelse i forhold_ til 
antallet støttemedlemmer og mer eller mindre pas
sive medlemmer i AKP og RV i dag). 
e/ Laga skal være grunnenheten i partiet. Vi er for 
at folk skal ha full rett til å organisere seg på tvers i 
partiet - etter klasse, kjønn, interesse, syn osv. - så 
lenge dette skjer i full åpenhet, at andre «grupper» 
får observatørstatus til møter, har adgang til innkal
linger, referater osv. Etter at det er fatta demokra
tiske vedtak kan flertallet binde mindretallet til 
ikke å angripe flertallssynet utad osv. Ledelser må 
være kjønnskvotert, helst ha mange arbeidere, 
representere ulike «generasjoner» - og avspeile 
ulike interesser og syn i partiet, så langt dette ikke 
virker direkte handlingslammmende. Ledelser må 
sette fellesinteressene ove·r gruppeinteressene, og 
må hele tida jobbe for strategiske allianser om de 
felles måla til partiet. (Enstemmig). 

3.0m innretting 
a/ Den viktigste oppgaven for AKP - og det even
tuelle nye revolusjonære partiet - er å forene det 
revolusjonære perspektivet vårt og de politiske 
erfaringene våre med miljøbevisstheten, anti
rasismen og aktivismen i den nye radikale ung
domsbevegelsen, som står sterkest blant j@nter. De 
mest akutte politiske svakhetene våre er manglen
de økologisk analyse, mangelfulle linjer for miljø
bevegelsen - og manglende innretting på den mil
jøbevisste og anti-rasistiske ungdommen. (Enstem
mig!!!). 
b/ Vi støtter at arbeidere i partiet vil ha større makt, 
en annen partikultur, osv., men ikke at «arbeiderar
gumenter» blir brukt for ensidig innretting på øko
nomisk kamp/fordeling, mot en radikal miljøpoli
tikk - og mot innretting på ungdommen. (10% mot, 
18% avh.). 
c/ Vi mener parlamentarisk arbeid må være viktig 
for AKP og det nye partiet. Alt annet ville være å 
overlate den ideologiske og politiske kampen til de 
borgerlige og reformistiske partiene. ( 9% mot og 
35% avh.). 
d/ Vi er for en sterk satsing på EF-kampen. (10% 
avh.) 
e/ Vi. er for dristige og breie allianser, også i det 
parlamentariske arbeidet når dette er mulig. Dette 
er nødvendig både for å vinne delseire - og for å få 
til en radikalisering av nye grupper. ( 18% mot, 
35% avh.). 

VEDTAK PÅ MEDLEMSMØTE, 
AKP I TØNSBERG OG OMEGN. 
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Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon: (02) 38 42 50 

AKP 
vårt parti? 

DET SKAL V ÆRE LANDSMØTE i AKP(ml) i 
høst, det går en debatt i bl. annet Klassekampen om 
partiets framtid. Vi har i liten grad deltatt i denne 
debatten, flere har sagt før at dette har vært en 
debatt for og mellom menn. Det følgende er vårt 
innlegg i debatten. 

I vel halvannet år har vi vært organisert som rein 
kvinneavdeling. Det starta med at avdelinga vår 
måtte deles. Situasjonen var sånn at vi i liten graå 
fungerte som et kollektiv. Jentene i avdelinga følte 
seg som motor, dette var utilfredstillende og vt 
bestemte oss for å starte et prøveprosjekt. Vi ville 
prøve ut om noen av problemene vi hadde lå i en 
kjønnsmotsigelse. 

Vi har nylig avslutta prosjektet fordi vi ble for få 
til å opprettholde en avdeling. Oppsummeringsmø
tet som nylig er avholdt mente at vi skulle dele 
erfaringene våre med resten av partiet. Hvilke 
erfaringer har vi gjort oss? Ingen negative, men 
derimot har dette gitt oss en mendge positive erfar
inger. Diskusjonene våre ble friere, dette ser vi 
blant annet som resultat av å slippe å ta ansvar for 
helheten. Dessuten ble diskusjonene på våre primi
ser og vi gikk ikke (som før) på akkord med oss 
sjøl. Vi ble mer åpne for hverandre og la om stilen 
ganske betraktelig. Vi begynte å bry oss om hve
randre på en annen måte enn tidligere. Slik ble live
ne· våre politisert, det som skjer utenfor møteram
men er viktig og må integreres i politikken vår. 

Kvinneperspektivet ble mer synlig og brukt, vi 
påstår at særegen kvinneorganesering er nødvendig 
i en del samenhenger for å utvikle (kvinne)politikk. 

Alt dette gjorde at møtene våre ble mer hyggeli
ge og morsomme. Vi så at vi en slik stil utvikla oss 
som kollektiv, nødvendig for at vi skal orke å gjøre 
noe, for aktivismen. 

Vi har oppsummert at vi i liten grad greide å 
markere oss utad som rein kvinneavdelimr. Dette 
tror vi ligger i at det tar tid å utvikle ny stil, og at vi 
etterhvert ble for få. I ettertid står vi inne for at pri
oriteringa vår var riktig." 

Noen lurer kanskje på hva dette har med partide
batten i AKP å gjøre. Til det vil vi si at partiet må 
bygge på og utvikle kvinneopprøret. Det er nødven
dig at flere menn i AKP ser sammenhengen mel
lom kvinneopprøret og utvikling mot et sosialis
tisk/kommunistisk samfunn. Det er kvinner som i 
kraft av kjønn har tusenårig tradisjon på å ta vare 
på barn,mann,familie,venner og naturen. I dette lig
ger ei kraft til å sloss mot det samfunnet vi lever i 
nå. Når vi sloss mot kapitalisme, imperialisme, 
rasisme, kvinneundertrykking, incest, for barneha
geutbygging osv er det nødvendig at analysen vår 
tar til seg at den underliggende stukturen, patriarka
tet, må på dagsorden. Denne stukturen har eksistert 
i tusenvis av år og er like undertrykkende for menn 
som for kvinner._ Menn har en tilsynelatende profitt 
av den, men vi ser at endel menn nå prøver å gjøre 
opprør mot mannsrollen fordi det koster mer enn 
det smaker. 

AKP må bli et parti som går til roten av ondet, 
slik at vi jobber mot et samfunn som tar vare på 
både mennesker og natur. For å klare dette må vi 
endre stil og kultur grunnleggende, og det må føre 
til endringer i analysen vår. Da kan AKP bli vårt 
parti. 

FOR NEDLAGT KVINNEAVDELING 
MERETEMOY 

LEVERING 
AV STOFF: 
OPPRØR er nå registrert på «Larsens 
tavle» med fornavn Opp og etter
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 
DOF) 
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Gjør partiet tilgjengelig for arbeidsfolk! 
JEG KASTER MEG INN i debatten foran felles beste, kalte Karl Marx i ·fin tid et kommu- sjøl, setter til side den folkelige makta og folket 
landsmøtet i AKP(m-1) ut fra følgende forutset- nistisk samfunn. Vi velger å kalle dette tenkte sine representative organer. 
ninger. samfunnet for det likeverdige verdensfellesska- 6. Sammen med hovedprinsippet om at makta 
- Norge trenger fortsatt et revolusjonært parti. pet. må ned til folket, med arbeiderklassen i spissen, 
- Det revolusjonære partiet må gjøres tilgjenge- 2. For å komme dit må det nåværende kapitalis- må partiet basere sin politikk på prinsippene om: 
lig for arbeidere. Det avgjørende målet på dette tiske og imperialistiske systemet som dominerer, - Nasjonenes sjølråderett, inkludert den samiske 
er at kvinnelige arbeidere finner sin plass der. ødelegger og dreper store deler av livet i verden, nasjonen, rett tii sjølbestemmelse. 
- Det parlamentariske arbeidet er en så viktig ryddes av veien. Det må erstattes med et demo- · - Nedkjemping av kvinneundertrykkinga, med 
politisk arena at det revolusjonære partiet må kratisk sosialistisk system, som har som oppga- målsetting at kvinner og menn reellt skal oppnå 
organisere sitt parlamentariske arbeid ut fra par- ve å rydde grunnen for det likeverdige verdens- like rettigheter. 
tiet. fellesskapet. - At bruken av naturressursene må holdes innen
- Det er bare arbeiderklassen som kan rive ned 3. Partiet må arb_eide for at arbeiderklassen allie- for grensen av det som opprettholder den økolo
den hierarkiske maktstrukturen gjennom en rer seg med resten av det arbeidende folket og giske balansen i naturen. 
revolusjon. erobrer den økonomiske, militære eig politiske Andre del mener jeg kan sammenfattes med 

Dette betyr at jeg støtter forslaget om å gå inn makta fra borgerskapet. Dette innbefatter retten utgangspunkt i det foreliggende forslaget til 
for og samle AKP og RV til ett parti etter valget til å eie og disponere de viktigste produk- prinsipprogram, men med sterkere vekt på hvor
i 1991, · og i god tid før Stortingsvalget i 1993. sjonsmidlene i samfunnet. dan den folkelige makta kan styrkes fram mot 
Jeg støtter også et forslag om å kalle det nye Partiet mener denne maktovertakelren må skje en revolusjonr situasjon. 
partiet Revolusjonært Venstreparti (Industrilag i i form av en revolusjon. Folket må forberede seg Vi må ta vare på de rike marxfstiske teoriene 
Oslo, Opprør nr. 7). på at borgerskapet vil forsvare makta og privile- og analysene, både fra dem vi før kalte klassi-

Jeg mener at den demokratiske sentralismen giene sine med alle midler, sannsynligvis også kerne, og fra folk som f.eks. Kjersti Ericsson og 
må ut som organisasjonsprinsipp på landsmøtet i med vold og militr makt. Pål Steigan. Men jeg tror ikke dette kan være 
år, og jeg mener Tor Otto Tollefsen har argu- 4. I prinsippet må makta innenfor alle områdene alle medlemmenes eiendom, slik vedtektene 
mente11 godt nok for det i debattheftet «Hvilken· av det nye samfunnet bygges opp fra grunnpla- krever nå, i den forstand at dette er noe du må 
vei skal AKP gå?», side 25. Jeg vil at dette net. Partiet må arbeide for at de arbeidsfolkene godta for å bli medlem. I stedet foreslår jeg at 
landsmøtet skal vedta et helt annet prinsippro- som skal iverksette beslutningene etablerer reel- . disse spørsmålene behandles og får status i tråd 
gram enn den typen vi har i dag. Dette program- le maktstrukturer og organiserer seg slik at de i med det forslaget som nå foreligger til uttalelse 
met skal være delt i to. Første. del skal streke samråd med de øvrige som omfattes av beslut- om «Den kommunistiske tradisjonen». De 
opp de viktigste grunnleggende prinsipper for ningene legger premissene for hvilke beslut- marxistiske teoriene og analysene må danne et 
hva vi vil, andre del skal konkretisere disse på ninger som skal fattes. grunnlag for programmet, men det en må tilslut
den aktuelle situasjonen vi er i stand til å ·se I den grad beslutninger må delegeres opp til te seg for å bli medlem må være gjenkjennelig 
foran oss nå. Jeg foreslår at første del av pro- representative organ, må representantene velges og lett tilgjengelig for opprørske arbeidsfolk. 
grammet blir som følger: ut fra klart definerte grupper av folk, sånn at de ROAR JENSEN 
I. Partiets endelige mål er et verdenssamfunn lett kan kontrolleres, stå ansvarlig for og eventu-
der enkeltmenneskene har konroll og innflytelse elt erstattes av dem som har valgt dem. Dette må 
over sitt livsmiljø og sine liv, innenfor de gren- kunne skje under hele den perioden de er valgt 
sene som settes av hensynet til naturen, og til de for. 
likeverdige rettighetene til de øvrige menneske- 5. I hele perioden med denne sosialistiske sam
ne på jorda. funnsformen må pai1iet ha sin basis på grunn-

Et slikt samfunn, teknologisk høyt utvikla, der planet i folket, i hovedsak innenfor arbeiderklas
den organiserte utbyttinga er nedkjempet, der sen. Det må hele tiden kjempe mot at noen orga~ 
menneskene er likeverdige og samarbeider til nisasjoner, grupper eller skikt, innbefatta partiet 

Om Stalin og om studie 
I DEN FØRSTE FASEN av politiske endringar 

vil ofte striden gå ut på åtak kontra forsvar av 
einskildpersonar. Dei politiske linene blir repre
sentert og symbolisert ved einskildpersonar, o·g 
ved deira standpunkt og praksis. Dette syner seg 
gong på gong ved ymse. ordskifte i ml-rørsla og. · 
Eit døme på dette er ordskiftet kring Stalin ( og 
no i den seinare tida og kring Lenin og Mao, 
ettersom «åtaka» på deira rolle og har vokse seg 
sterkare) som m.a. har gått i_Klassekampen med 
bakgrunn i diverse artiklar, vedtak om Stalin
ordskiftet frå NKS sitt førre landsmøte, og i 
samband med parti-ordskiftet no i forkant av 
partiets landsmøte. · 

Kritikken og fordømimga av dei kommunis
tiske «klassikarane» har vorte sterkare dei siste 
åra, samstundes med at forbausande lite nytt har 
korne inn i ordskiftet. Åtaka går etter dei same 
linene: einsretting, maktkonsentrasjon, utryd
ding av opposisjonelle i Sovjet og Kina, over
grep, Katyn-drapa, og ymse andre argument 
som går på alt fra farten i kollektiviseringa til 
Stalin sin psyke. Det er borgarskapet sitt skrekk
bilete som_ har korne fram og vorte nesten 
einerådande i norske media når det gjeld Stalin 
og den sosialistiske epoken i Sovjet. 

Samstundes med denne einsidige fordøminga 
frå alt frå Aftenposten til folk på den norske 
«yenstresida», så har det faktisk blant einskilde 
historikarar i den vestlige verda vorte drive ein 
del forskning som har fått liten spalteplass i 
rådande media. Mykje av denne forskninga er 
presentert av historikaren Thorarin Hjartarson i 
Røde Fane nr.5/6 - 89. Noko av det mest interes
sante her er «Origins of the Great Purges» skri
ven av amerikanaren J. Arch Getty, som faktisk 
har fått bokomtale i Klassekampen. Getty legg 
her fram ein del materiale som snur opp ned på 
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dei fleste tilvante førestillingar om det sosialis
tiske Sovjet, Stalin og SUKP. Samstundes set 
mykje av dette materialet dei politiske hen
dingane og linene som rådde inn i sin historiske 
samanheng. Og det er <lesse samanhengene, med 
krig, intervensjon, sult, analfabetisme, sentrum
periferi konfliktar, manglande kommunikasjon 
og infrastruktur,. som oftast manglar i dei «aka
demiske» Stalin og «klassikar» - ordskifta som 
til dømes har vorte førte i Klassekampen. 

Ein av hovudgrunnane til at desse ordskifta 
har gått like mykje på person og personlegdom 
som på politiske liner og historiske fakta er og 
grunna i at nesten ingen på den såkalla «venstre
sida» har teke alvorleg på grunnleggjande teore
tiske studie på snart eit ti-år. Over tid fører det 
til ålmeint politisk forfall i den revolusjonre 
rørsla, og til at ingen til slutt kan eller tør forsva
ra det revolusjonre innhaldet i marxismen-leni
nismen- Maotsetungs tenkning. Denne uviten
skaplege og vaklande haldninga vil først råka 
«vanskelege» spørsmål slik som proletariatets 
diktatur, det naudsynte i vpna revolusjon, Stalin, 
prinsippet om alle nasjonar sin rett til nasjonalt 
sjølvstende. Dinest står så andre spørsmål for 
tur, slik som demokratisk sentralisme, planøko
nomi under sosialismen, tryggingspolitikken til 
dei revolusjonre organisasjonane, kommunist
partiet si politisk leiande rolle, Lenin, Mao og 
deira verk. Det same som no dei siste åra har 
skjedd i høve til Stalin, kritikk som av prioriter
ingsmessige, skuleringsmessige ( og opportunis
tiske) grunnar ikkje har vorte teke opp i ein stør
re samanheng, har no byrja å råka Lenin og 
Mao. Kritikken utviklar seg så vidare uten verk
eleg disku~jon i rørsla som sådan, og utan at det 
politiske innhaldet i han blir analysert, utan av 
nokre få som har sterke standpunkt i ei eller 

anna retning. 
På sikt kan ei slik utvikling berre ha eit resul

tat, og det er ideologisk · forfall. Difor er den 
gamle sanninga om at det «går eit vass-skilje 
ved Stalin» på mange vis rett, for «fell» han og 
dei politiske standpunkta han representerer, så 
fell og i tur og orden resten av den kommunistis
ke ideologien i rørsla. I 1980 var det kamp om 
partiet skulle ha nokon form for srstilling under 
sosialismen, og «åtak» for at det skulle kvitte 
seg med «arven frå Stalin og Komintern». No i 
1990 er det kamp om kommunistpartiet i det 
heile teke bør eksistera eller ikkje, og åtaka på 
dei kommunistiske klassikarane, med unnatak 
av Marx og Engels er berre ein lekk i denne 
utviklinga. Men det er ein viktig lekk om det 
ideologiske forfallet skal få gjennomslag for 
fullt, og det revolusjonre innhaldet og kommu
nismen skal fjemast frå partiet, slik som einskil
de i ordskiftet kring partiet si framtid latar til å 
gå inn for. Utan å verte redusert til historielag, . 
så vil det vera naudsynt for kommunistar og 
revolusjonre å ha standpunkt og liner for både 
fortid og framtid i arbeidarklassen sin kamp. 

Dei manglande studia fører og til at m-1-m 
ikkje lenger fungerar vitskapleg og som rettes
nor for handling, men berre blir til tomme frasar 
og uforståelege flosklar. Dette gjer til dømes at 
analysene av klasikarane og av det dei represen
terar blir einsidige. I dei siste åra har det ført til 
at berre det negative og kritikkverdige blir trekt 
fram, medan <lei positive politiske bidraga, både 
når det gjeld utvikling av politikk, teoretiske 
bidrag og politisk leiarskap i praksis blir «over
sett». 

KJELL JOHANSEN 

OPPRØR 

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 102- · 
384250) når du tar pennen fatt. Innl
egg behøver ikke være undertegnet 
med navn, men oppgi navn og tele
fon til noen redaksjon·en kan kontak
te! 

Kontingenten 
og landsn1øtet 

MITT INNLEGG i Opprør nr. 7 om «landsmøte 
uten fattige>> ble besvart av økonomiutvalgets 
sekretr. Jeg hadde venta å få svar fra Sentralsty
rets AU. For det som har skjedd er: Reglene for 
valg til landsmøtet er stramma inn, av det 
sentralstyret som dette landsmøtet skal kontrol
lere. Det må sentralstyret svare for. For det 
andre har denne innstramminga fått som faktisk 
resultat at AKP har fått A- og B-medlemmer, og 
bare A-medlemmene er representert på neste 
landsmøte. (Velvilligst får også B- medlemme
ne, de som ikke betaler etter satsene, betale fullt 
ut til landsmøteavgiften). Sentralstyret må 
bestemme seg for om disse medlemmene kan 
godkjennes som medlemmer eller ikke, dvs. om 
de skal strykes. Ettersom reglene for dispensa
sjon bare er for midlertidige løsninger, kan det 
ikke argumenteres med dem. Og saken er ikke at 
vi ikke har skjønt kontingentdirektivet, men at 
vi ikke har råd til å følge det. 

Sveinung Mjelde er mot senkinga av satsene. 
Han sammenligner AKP med fagbevegelsen. 
Fagforeningskontingenten betales av staten for 
en stor del. Og for den får vi innboforsikring 
som vi måtte hatt i alle fall. Vi får ingen innbo
forsikring fra partikontingenten.... Så sjøl om 
jeg tøyser litt her, så er ikke sammenlikninga 
helt reell. Men viktigere er det at partikontin
genten kommer i tillegg. Jeg er åpen for å ikke 
halvere satsene for de som ikke betaler fagfore-
ningskontingent. , 

Videre synes jeg at jeg kan forlange at Mjelde 
tror meg når jeg sier at mange har problemer 
med satsene, og at nye medlemmer som ikke ble 
med under «gå på vannet» perioden får lettere 
sjokk av satsene våre. Jeg lurer på hva han fore
slår?? Jeg mener at det ikke i lengden kan 
opprettholdes et kontingentsystem basert på en 
giverånd som ikke er hva den var. Utover visse 
minstesatser bør folk yte i «forhold til trua». Det 
er «uenighetene som ligger under», Mjelde. Om . 
et litt mer virkelighetsnrt system fører til litt 
mindre proff virksomhe.t, så er det bedre enn at 
vi mister gamle og ikke får inn nye medlemmer. 
For det er kanskje alternativet. 

PERSCHANKE 

Forbudte 
bransjelag? 

I OPPRØR NR. 7 legger Vedtektskomiteen 
fram sin foreløpige innstilling med flertalls- og 
mindretallsforslag. Dette er utmerket fordi det 
gir medlemmene mulighet til å ta stilling til kon
krete motsigelser. I paragraf 4 pkt.a om LAG er 
et forslag om «bransjelag» nedstemt. Riktignok 
heter det at lag kan opprettes «andre steder der 
det er behov», men jeg lurer på hva som er fl~r
tallets motiv for å-stemme ned dette forslaget. 

Med bransjelag forstår jeg «partilag som 
omfatter flere arbeidsplasser». Det kan være alle 
arbeidsplassene i en bransje, arbeidsplasser 
innafor samme fagforening, eller arbeidsplasser 
innafor en statlig eller kommunal etat. I Oslo 
dekkes. 1/3 av laga av en slik definisjon. Mine 
spørsmål til vedtektskomiteens flertall blir da 
følgende: 
1. Må disse laga gjennom en ny godkjennelses
runde dersom deres innstilling blir vedtatt? 
2. Har dere tenkt over hva som vil skje med 
medlemmene i de laga som evt. blir kjent ugyl
dige? 
3. Er dere spesielt ute etter bransjelag i privat 
sektor eller gjelder dette også laga i offentlig 
sektor? 

ARNE ROLIJORDET, sekretær Oslo DS. 
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NESTE NUMMER: 
kommer ut den 21. desember 

Frister: 
fast stoff: Fredag 7.des. 
debatt: fredag 14.des. 

Svar til Per Schanke 
Du kritiserer at reglene for valg til landsmøtet er 

stramtnet inn av sentralstyret. 
I. Reglene for valg til landsmøtet er ikke stram

met inn. Reglene er ikke laget av sentralstyret, men 
står i vedtektene. Sitat (§7): »Til landsmøtet og 
distriktsmøtet velger grunnorganisasjonene (parti
avdelingene) delegater med stemmerett i forhold til 
det antall medlemmer med fulle medlemsrettighe
ter som det er innbetalt kontingent til partiet for.» 
Hverken sentralstyret eller landsmøtet har rett til å 
fravike kravet om at de som teller med er de som 
har betalt kontingenten. 

2. Reglene for hva medlemmene skal betale er 
heller ikke endret. De har stått nesten uendret siden 
1982. Progresjonsgrensene er økt i takt med lønn
sindeksen, første gang i 1985 og så igjen i 1989. I 
praksis er kontingentbelastninga omtrent som den 
var i 1982. Eneste vesentlige endring er at det er 
åpnet for at nye medlemmer kan betale ned til 
halve kontingenten første året. ,, 

Dersom ST hadde økt kontingenten i siste perio
de, så hadde du hatt rett i at ST gjennom dette 
kunne påvirke sammensetninga av landsmøtet. Det 
har ST ikke gjort. (Men jeg er personlig enig med 
deg i at kontingenten ikke bør kunne endres uten at 
landsmøtet får ta standpunkt. Derfor går jeg inn for 
en slik endring av vedtektene.) Men la oss holde 
fast på - og være enige om - at ST ikke har økt 
kontingenten for medlemmene i denne landsmøte
perioden. 

Landsmøtene 1984 og 1988 ga ikke noen signaler 
i retning av at kontingenten er for høy. Det er først 
siste halvår at dette er blitt reist. 

3. Derimot er kontrollen med at reglene følges 
strammet inn. Men sjøl om vi kontrollerer at regle
ne følges, betyr ikke det at det ikke var meningen 
at reglene skulle følges før. 
Jnnstrammingen består i at sentralstyret i sitt skriv 

om reglene for valg av delegater, har tatt med at å 
betale kontingent betyr å betale etter sats, og lagt 
opp til at det skal kontrolleres. 

Bakgrunnen for det er følgende: De siste åra har 
vi oppdaget at en del medlemmer · betaler under 
sats. Bl. a. ble dette lagt fram på siste landsmøte. A 
få ryddet opp i dette, har sammen med arbeidet for 
å unngå restanser, vært to hovedsaker i kontingen
tarbeidet de siste åra. Det har vært oppe på et stort 
antall kassererkonferanser, ØKU har besøkt 
distriktsstyrer og lagskassererkonferanser og tatt 
opp dette, vi har skrevet om det i Opprør. Når ST 
tidligere ikke har tatt med at det skal betales etter 
kontingentsats, er det fordi det har vært ansett for 
sjølsagt. Denne gangen var det naturlig å ta det 
med som en egen sak, siden vi visste at en del 
medlemmer betalte under sats. 

4. Vår uenighet dreier seg tydeligvis om hva det 
vil si å ha betalt kontingent? I det første innlegget 
sier du at i laget ditt er det mange som ikke betaler 
etter reglene. Så sier du videre at ved tidligere 
landsmøter har laga fått delegater ·ut fra antall kori
tingentbetalende medlemmer. Innstrammingen i år 
består i følge deg i at sentralstyret har vedtatt at 
delegatene skal velges under forutsetning av at 
laga betaler etter satsene. · 

(Formuleringa at laga skal betale etter sats fins 
ikke i det materialet ST har laget til landsmøtet. 
Poenget er at laget sitt antall delegater beregnes ut 
fra hvor mange medlemmeri laget som har betalt 
etter sats. Jeg regner med at det bare er en unøyak
tig formulering og at vi snakker om det samme.) 

Jeg er uenig i at dette kan kalles en innstram
ming: Å ha betalt kontingent må bety å ha betalt 
kontingent etter reglene. Ville du blitt godkjent 
som stemmeberettiget medlem i fagforeninga om 
du begynte å betale inn halv eller trekvart kontin
gent etter egen vurdering? Hvor skal grensen evt. 
gå? Hvilken sum skal være den nedre grensen, hvis 
det ikke skal være den vedtatte kontingentsatsen? 
Og hvem skal avgjøre? 

Da kontingentsystemet ble endret i 1982 var det 
noen medlemmer som argumenterte for at kontin
genten burde være frivillig: Hver betaler det de sjøl 
syns. Dette ble avvist da. Nå har vi et system med 
minimumssatser der medlemmer med økonomisk 
evne oppfordres til å betale-mer. 

5. Det er til sjuende og sist landsmøtet som må 
tolke vedtektene og kontrollere. ST har i forarbei
det til landsmøtet hatt som hovedregel at i tilfeller 

der ST (eller DS) og et lag er uenig om delegatret
ter, så innkalles delegatene det gjelder til landsmø
tet, og så får landsmøtet avgjøre. 

Men landsmøtet må ha materiale til å kunne kon
trollere delegatrettighetene. Derfor har ST lagt vekt 
på å redegjøre detaljert for hvilke regler som gjel
der og våre tolkninger av hva de innebærer. 

Vi oppfatter reglene for kontingentbetaling som 
helt klare. Du er kanskje uenig i det. Det verste 
som kunne skje var om ST la opp til en slapp prak
sis i forberedelsene: Tenk om f.eks. delegaten fra 
deres lag møter på landsmøtet i god tro uten at 
medlemmene i laget har betalt etter sats. Så velger 
landsmøtet å kontrollere at det betales etter regle
ne, og deres delegat blir avvist uten at dere kan 
rette opp sakene. 

Vi har valgt å kontrollere at reglene følges i for
kant av landsmøtet, slik at lag som av ulike grun
ner har betalt for lite kunne få mulighet til å ordne 
opp i det i god tid. . 

6. Inntil nå har lag som ditt lag stilltiende kunnet 
sette til side kontingentdirektivet uten å ta opp 
uenighetene. Jeg oppfatter det som usolidarisk mot 
det store flertallet av lag og medlemmer som beta
ler det de skal, at noen lag på eget initiativ lager 
seg sine egne normer. 

Landsmøteretningslinjene har fått uenighetene 
fram i dagen. Det er bra. Så kan vi få en reell dis
kusjon om hva som bør være kontingentnivået, og 
så får alle følge de reglene vi vedtar. 

Din kritikk av sentralstyret som »bukken som 
passer havresekken» koker etter min mening ned 
til at du og laget ditt er uenige i kontingentnivået 
og kont ingentreglene, og mener at dere burde få 
lov til å fo11sette å betale lavere kontingent sjøl om 
reglene sier noe annet. 

Det er en real sak at du mener at kontingenten er 
for høy. Personlig mener jeg at kontingentnivået 
for gjennomsnittsinntekter er omtrent som det bør 
være i et kommunistisk pa11i, men kunne tenke 
meg å redusere noe for de laveste inntektene, og 
øke noe for de høyeste. Landsmøtet får ra avgjørel
sen. 

Men dette landsmøtet må velges med utgangs
punkt i de reglene som tidligere landsmøter har 
lagt opp og den kontingenten som gjelder nå (og 
som har vært uendret siden 1982). Reglene må 
være like for alle. 

PÅ VEGNE AV STAU, 
ØKONOMIANSVARLIG I PARTIET 

Svar på 
spørsmålene fra 
en i <<flertallet>> 
I. De må ikke gjennom ny godkjenningsrunde. 

Heller ikke i nåværende vedtekter er bransjelag 
nevnt spesielt. 
2. Problemet vil ikke oppstå. 
3. Vi er ikke »ute etter» noen bransjelag. 
Kommentar: 
Jeg mener at bedrifts- og boliglag knytter laga 

nærmest til vanlige folk, og gir best utgangspunkt 
for allsidig massearbeid på grunnplanet. Bransjelag 
og lag innretta på ulike fronter drar i retning av at 
laget begynner å fungere som en fraksjon i fore
ninga eller fronten på bekostning av det allsidige 
kommunis- tiske arbeidet. Derfor vil jeg ha arbeid
splass- og boliglag framhevet i vedtektene. 

Det betyr ikke at jeg ønsker å forby andre typer 
lag. En almen prioritering forhindrer ikke at vi må 
gjøre en konkret analyse av hva som er best i det 
enkelte tilfellet. Noen ganger er det ikke mulig å få 
til arbeidsplasslag eller konsentrerte boliglag med 
de medlemmene vi har. Andre ganger kan den kon
krete situasjonen i klassekampen skape behov for 
annen organisering. 

GUNNAR RUTLE 

Lenin og 
Mao 

Det har vært tilløp til debatt mellom Pål Steigan og 
Sigurd Allem om . Lenin og Mao bør nevnes 
særskilt i prinsipprogrammet. Etter min oppfatning 
kan dette vise seg å bli et viktig spørsmål i debat
ten om partiets framtid. 

Jeg er enig med Steigan i at hvis vi tar avstand 
fra det disse har stått for så må vi si det i klartek
st.Samtidig er jeg uenig med ham i at (m-1)-paren
tesen prinsippielt dekker det AKP står for idag. 
Begrepet marxismen-leninismen var Stalins opp
finnelse - og har vært brukt som et ideologisk for
svar for kom.intem.-tradisjonens mest uvitenska
pelige, udemokratiske og undertrykkende trekk. 
Ettparti-staten, partiet som handler på vegne av 
proletariatet, det monolittiske parti, topptung sent
ralisert planøkonomi, sentralisert makt, den øko
fiendtlige "kraft"-sosialismen, sammenblandingen 
av interessene til Sovjet og interessene til verdens 
undertrykte klasser og folk, m.m. Alt dette gjør 
begrepet ubrukelig for 90-åras kommunister. 

Men programmet bør likevel slå fast at AKP står 
i særlig gjeld til Lenin og Mao. AKPs historie er 
nært og uløselig knytta nettopp til disse to marx
istenes arbeid og livsverk. Det er en historie det 
ikke går an å løpe fra. Sjølv om noen har lest 
både Gramsci og Luxembourg og mange andre, så 
er det ingen som er felleseie på samme måten som 
Lenin og Mao. På denne måten representerer de 
faktisk - enten vi er enige eller uenige - partimed
lemmenes viktigste teoretiske referanser. Allems 
forslag om bare å vise til «den rike, marx istiske 
tradisjonen» hadde vært brukbar dersom AKP ble 
stifta i dag og ikke hadde noen forhistorie. Sånn 
sett deler jeg hans holdning til marxismens klassi
kere. Men i 1990, etter over 20 år med ideologisk 
debatt og kamp med og «trotskister», «høyre
opportunister» og resten av venstresida, vil dette 
være å ljuge om seg sjøl. Og det burde vi iallefall 
være ferdige med nå. 

TOR OTTO TOLLEFSEN 

Kvinne briller 
på programmet 

Kvinneutvalget satte seg ned for å se på forslaget. 
Agnete Strøm og Kjersti Ericsson har markert i 
Klassekampen med standpunkter og endringer til 
hvordan forslaget behandler kvinnepolitiske spørs
mål. Utgangspunktet vårt blei å lese resten av 
forslaget med kvinnebriller. Vi endte opp med 
mange kommentarer, som ikke blir ferdige til dette 
nr. av Opprør. 
Vi ønsker en annen språkbruk i programmet. 
»Bruk og kast mentalitet», »motkultur», »motkref
ter» er etter vår mening eksempler på upresise 
begreper som vi vil foreslå luka ut. 
Endel steder er det brukt anførselstegn, antagelig 
for å gi orda som er brukt en spesiell valør. Noen 
eksempler: s4 IMF beskrives som »kapitalens 
intemasjonale»,s 6 Etterkrigstidas »sosialistiske 
blokk», s 8 Om intelektuelle som har utdanningen 
som »kapital», s 9 Den klassiske visjonen om »det 
kommunistiske overgangssamfunnet», »på vegne 
av?> arbeiderklassen står i anførselstegn hver ·gang 
begrepet er brukt. Her må vi skrive presist hva vi 
mener. Detti:; er spesielt viktig fordi anførselstegne
ne blir brukt i forslaget rundt begreper fra marxis
tisk teori og debatt. Brukes hennetegn til å skjule 
standpunkter? 
Prinsipprogram-forslaget lanserer at AKP skal 
kalle seg økokommunister. Vi er enige i at partiet 
må arbeide med å utvikle teori og praksis i økolo
giske spørsmål. Dette mener vi også gjelder for 
feministiske spørsmål, som vi mener er av like stor 
taktisk og strategisk betydning for et kommunistisk 
parti. Brukes begrepet økokommunisme for å vise
at AKP ikke lenger er gammaldagse og fæle 
kommunister.? 
Vi mener at programmet skal slå fast at vi er kom
munister, og hvis det er behov for det beskrive hva 
det er. F.eks at vi slåss mot undertrykking og utbyt
ting av arbeiderklassen, for kvinnefrigjøring, for et 
samfunn i balanse med naturen, for et samfunn 
uten rasistisk undertrykking. 

KVINNEUTVALGET I AKP(M-L) 

Om RV og AKP 
Forslag om RV og AKP til Landsmøtet 
1. AKP har til nå drevet sitt parlamentariske arbeid 
gjennom RV i samarbeid med uavhengige sosialis
ter. Denne organiseringa av det parlamentariske 
arbeidet i en egen organisasjon har historiske årsa
ker. 

På 70-tallet var RV en organisasjon som bare 
dukket opp foran hvert valg. I 1979 ble det vedtatt 
å organisere landsmøte i RV, mest for å utnytte 
muligheten for dekning i media på linje med andre 
parti. Etter det vellykka valget ble det i tillegg 
opprettet en landsledelse for RV, ut fra behovet for 
å samordne arbeidet og utveksle erfaringer mellom 
de mange valgte representantene. Denne oppgaven 
kunne like gj~me vært løst ved å opprette et utvalg 
i AKP. 

På 80-tallet har landsstyre og landsmøte mer og 
mer utviklet seg å jobbe slik de øvrige parlamenta
riske partiene jobber, uten at AKP bevisst har ved
tatt en slik utvikling, eller vært tiltrekkelig opp
merksom på at RV kunne utvikle seg til en organi
sasjon u-v AKP. Presset for å løsrive RV har økt, 
og AKP har flere ganger måttet kompromisse og gi 
RV friere tøyler. 

En medvirkende årsak til ønsket om å bygge opp 
RV-organisasjonen har vært venstrefeil i deler av 
AKP: Mange kamerater har vært mot at AKP skal 
drive parlamentarisk arbeid. Dermed har RV
representantene ofte måttet jobbe mye uavhengig 
av partiet. 
2. En løsriving av RV vil innebære at de revolu
sjonære kreftene splittes opp på to organisasjoner. 
Samtidig vil det skjerpe problemet med at mye av 
det arbeidet AKP gjør, blir usynliggjort. 

Dessuten er en egen revolusjonær organisasjon 
innretta utelukkende på parlamentarisk arbeid er 
en sjølmotsigelse. Den vil spre parlamentariske 
illusjoner hos dem som jobber i den, og vil trekke i 

retning av å utvikle seg til et ventresosialdemokra
tisk valgparti. 
3. Vi trenger et revolusjonært kommunistisk parti 
som kombinerer parlamentarisk og utenomparla
mentarisk arbeid med hovedvekt på det utenom
parlamentariske arbeidet. Dette kan bare oppnås 
ved at det kommunistiske partiet tar ansvaret for 
det parlamentariske arbeidet. 
Forslag: 
a. Landsmøtet i AKP ønsker at RV og AKP samles 
i ett parti, og oppfordrer RV til å behandle dette på 
sitt landsmøte våren 91. 

b. AKPs nye program og vedtekter bør være 
grunnlaget for dette partiet. 

c. Navnet på det nye partiet foreslår vi skal være 
»Revolusjonært Venstreparti», forkortet til RV. 

d. RV skal fortsatt invitere uavhengige til å stå på 
listene, delta i valgkamppe 
deltKrY%tilknyt«% I kommune- og fylkestingsre
presentantene. 

e. En evt. sammenslåing bør skje etter kommune
valget 1991. 

TORILL NUSTAD OG GUNNAR RUTLE 

OPPRØR SOM LYDAVIS! 

Gjøvik-partiet leser inn Opprør 
på kassett. Er det behov for et 
slikt tiltak andre steder? I så 
fall kan disse kassettene kopie
res og formidles. Interessert? 
Kontakt Opprør-redaksjonen. 

4 OPPRØR Fredag 9.november 1990 www.pdf-arkivet.no (2020)
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AKPs fortid , 
ENDRINGSFORSLAG til «Uttalelse 
om den kommunistiske tradisjonen 
1. Kritikk av AKPs egen 
politiske fortid. 
Det er en vesentlig mangel ved uttalel
sen fra Sentralstyret at den ikke tar 
stilling til AKPs egen politiske fortid, 
men bare kritiserer kommunistiske 
bevegelser i utlandet. 

Eksempel 1. Miljø-kampen. 
Partiet tok ikke aktivt nok del i kam

pen for miljøvern på 70- tallet, bortsett 
fra kamper innafor arbeidsplassene (eks 
Falconbridge). 

Eksempel 2. Forholdet til KKP. 
Partiet tok altfor seint avstand fra 

utviklingen i Kina. Partiforbindelsene 
mellom AKP og KKP har vrt et hinder 
for årvåkenhet overfor . realitetene 
Kina. (Enstemmig vedtatt). 

2. Kritikk av partiets tidligere 
vekstfilosofi. 

Uttalelsen nevner «den Stalinske plan
modellen» og konsekvensene for mang
lende miljøvern i Øst Europa. Vi mener 
at også vårt eget parti har hatt en feilak
tig linje i mange år på dette området. 
Partiet har yrt altfor baktungt' med å 
engasjere seg i miljøvernkampen på 70-
tallet og i begynnelsen av 80-tallet: 

Vi har stått for en vekstfilosofi , der 
miljøvern. ble begrenset ti l indre miljø 
pil arbeidsplassene. 

Mennesket sto over naturen, i vår 
tanke. 

Økonomisk vekst trengte ikke å 
begrenses. 

Vi kritiserte grønne retninger (popu
lismen m.m.) på 70-tallet ensidig for å 
vre småborgerlige og legge bånd på 
lønnskampen. Vi burde. innrømmet at 
slike bevegelser hadde rett i spørsmålet 
om miljø, sjøl om de gjorde en feil ved 
ikke å kople miljøkampen til klasse
kampen. (Flerta]lsvedtak). 

3. Skarpere kritikk av Stalin 
Det er bra at partiet nå kritiserer perio
den fra Stalin-tida og fram til 1954. Tid
ligere har partiet hevdet at kontrarevo
lusjonen i Sovjet kom først etter Stalins 
død. Likevel er fordømmelsen av Sta
lin-regimet altfor moderat i forslaget fra 
Sentralstyret. Uttalelsen må gi en skar
pere kritikk av de alvorlige feilene som 
ble gjort under Stalin: 
- Massehenrettelsene 
- Avskaffelsen av demokratiet 
- Avskaffelsen av ytringsfriheten 
(Enstemmig vedtatt). 

Det var også diskusjon om bruken av 
ordet «Stalinsk» i. uttalelsen. Vi vedtok 
at dette må byttes ut med ordet «Stali
nistisk», for å vise at vi slutter oss til 
den kritikken som tidligere har væårt 
gitt fra borgerlig hold her i landet, uten 
å reservere oss og Jage «vår egen kri
tikk» som skal vre litt mer skånsom mot 
Stalin-regimet. (Flertallsvedtak). 

, . AVDELING I TRONDHEIM 

RV og demokratiet 
ET SJØLSTENDIG RV blir nå fremmet 
fra to hold i bevegelsen. Det er de som 
ønsker å satse på et uavhengig RV for 
framtida og de som vil ha et års uav
hengighet og så slå sammen akp og RV. 
Begge argumenterer med demokratiet. 

Striden står om navnet. i dag.AKP 
kan ikke stille til valg som AKP. Det er 
RV som er det godkjente valgnavn, 
AKPs valgnavn. 

Alle parti i Norge i dag har et parti
apparrat som både tar seg av den paria-

. mentariske sida, utenomparlamentarisk 
arbeid som presse, fagbevegelse, kvin
nearbeid. Hovedinntektene er partistøt
ten, hovedarbeidet parlamentarisk. 

AKP/RV er både likt og ulikt det
temønsteret. Hovedarbeidet vårt er ute
nomparlamentarisk, men det er vel 
enighet om å satse mer på det parlamen
tariske. Hovedinntektene er vel framde
les kontigent, men vår aktivitet i dag er 
helt avhengig av den offentlige støtten 
på på 1,7 millioner kroner. 

Et helt uavhengig RV vil få dramatis
ke følger for AKP. · 1. Partiet vil bli satt 
helt utenfor alliansepolitikken. Det er 
ved valg nye allianser vil oppstå, RV vil 
være spilleren , ikke AKP. 2.Partiet vil 
ikke kunne opprettholde sitt organisa
sjonsapparrat. 

RV vil logisk sett ha en lav kontigent 

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

edag 9.november 1990 

pål00-200 kr. året. De trenger ikke mer 
for virksomheten i kommune og fylkes
ting kan drives med statsstøtte. Men det 
vil bli økonomisk og dermed organisa
torisk umulig å bygge opp et utenom
parlamentarisk arbeid av betydning. 

Da står vi igjen med to halve organi
sasjoner. Dette kan sjølsagt løses ved at 
de samarbeider, deler kontor som nå 
osv. Men hvor lenge vil det gå før dette 
sprekker? En organisasjon vil bli forma 
av det den driver med, ikke de ideer den 
har. Kravene om at RVs midler og orga
nisajon skal drive med parlamentarisk 
stort sett vil øke i styrke. Og da har vi et 
virkelig sekterisk AKP som ikke vil 
overleve. Og kanskje Klassekampen 
som uavhengig avis? 

RV er en allianse. Allianser er noe 
annet enn en front. En helt ut demokra
tisk allianse fins ikke. Et flertall vil ikke 
kunne bruke sitt flertall fordi alliansen 
sprekker. Slik fungerte for eksempel 
Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet. 
RV kan være en helt demokratisk allian
se i den forstand at flertallet vedtar poli
tikken og velger ledelsen. Går en lenger 
tror jeg at det formelle demokratiet fører 
til at den lille revolusjonære bevegelsen 
i Norge splittes opp og går i oppløsning. 

ARNE BYRKJEFLOT 

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-1) og medlemmer av støt
teringen . 
Send et kort med navn og adres
se til: 
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Synspunkter på «Uttalelse ... » 
«UTTALELSE om den kommunistis
ketradisjonen» blir AKKs foreløpige 
svar på hvilke konklusjoner vi kan trek
ke av sosialismens erfaringer til nå. Den 
må nødvendigvis vre svrt utilstrekkelig, 
fordi dette spørsmålet har vært så 
forsømt av AKP i 15 år. Men dette må , 
ikke forhindre oss i å trekke klare kon
klusjoner der det er mulig. Den foreslåt
te uttalelsen er ikke klar nok. 

Pål Steigan skriver i Klassekampen 
5/10 at vi ikke må foreta glidende over
ganger. Selv om Pål Steigan til de gra
der sitter i et skjørt glasshus m.h.t. gli
dende overganger har han helt rett. Der
for må denne uttalelsen bl.a inneholde 
en klar begrunnelse for hvorfor Pål Stei
gans forslag om å beholde betegnelsen 
marxismen- leninismen-maotsetungs 
tenkning ikke kan stå i AKPs prin
sipprogram (eller plattform som jeg 
ville kalt det). 

Jeg mener uttalelsen må være klar på 
5 punkter. 

I.Synet på marxismen som ,teoretisk 
grunnlag 
Vi har støttet og brt videre et syn på 
marxismen som en livsanskuelse og et 
ferdi g teoretisk system. Vi har kanoni
sert 5 »kirkefedre», som i vårt bilde har 
dannet en enhet. Dette bildet er ikke 
sant. Vi har dermed underslått uenighe
tene_ disse fem-i me) lom. Vi.har µnder
slått deres egne endringer av standpunk
ter, og motsetningen mellom deres teori 
og praksis - j.fr. Lenins Staten og revo
lusjonen med hans praksis i Sovjet 19 I 8 
- 23, og Maos behandling av demokra
tispørsmål med behandlingen av Peng 
Dehuhai i '59. 

Vi har støttet ideen om marx ismens 
utvikli~g som en renselsesprosess der 
avvikende syn blir bekjempet, utskilt og 

deres talsfolk -til slutt utstøtt (og av og 
til drept). Dette er et dogmatisk forhold 
til den arv AKP må bygge på. Derfor 
må AKP avvise Pål Steigans forslag om 
marxismen-leninismen-maotsetungs 
tenkning, og føre i sin plattform: den 
rike marxistiske tradisjonen. 
2. Økonomiske modeller for sosialis
men. 
Vi har støttet Stalins modell som nød
vendig i Sovjet. Vi har støttet Maos 
justering av denne modellen. Her trengs 
det mer undersøkelser. Men vi må slå 
fast klart og tydelig: disse modellene , 
kan ikke anvendes i Norge. De har hel- , 
ler ikke fungert som sosialistiske 
modeller i landene sjøl. Både rriodellene 
i Sovjet og Kina har hatt svre elementer 
av tvang mot sosialismens eget klasse
grunnlag, og de har havarert. Om dette i 
det hele tatt kunne vrt unngått i lavt 
utviklede land, eller om det i det hele 
tatt er mulig i enkelt-land er spørsmål 
revolusjonre må finne svar på. 
3. Sosialismens politiske system 
Vi har støttet et politisk system for sosi
alismen som har sett på demokratiet 
som et taktisk spørsmål. Les f.eks. Pål 
Steigan. Per Lund og Finn Sjue fra par
tikampen '79-80. 

Begrepet proletariatets diktatur kan 
ikke lenger brukes fordi det har blitt 
identisk med partiets diktatur. Viktigst 
er likev_el aLbegrep.et ensidig fokuserer 
på behovet for diktatur, og således 
fremmer et feil syn på demokratiet 
under sosialismen, nemlig som et tak
tisk spørsmål. Vi må slå fast at utvik
lingen av demokrati og det å bryte ned 
arbeidsdelingen er et av sosialismens 
fremste mål. I motsigelsen mello,n dik
tatur og demokrati må demokratiet bli 
hovedsiden under sosialismen (i.fr. 
Mao). 

4. Stalins politikk for Sovjet og Øst
Europa førte til sosialismens neder
lag. 
Selvom Stalins politikk førte Sovjet ut 
av fattigdommen på kort tid, skjedde 
dette under så mye tvang, og utviklet 
samtidig et politisk system som ødela 
sosialismens mulighet i Sovjet. Derfor 
er det feil å tidfeste kontrarevolusjonen 
til '56 i Sovjet og til '90 i Kina. Her 
trengs mer undersøkelser, men vi har 
nok materiale til å slå fast at Stalins 
politikk ikke innebar noen utvikling av 
sosialisme. 
5. Stalins partiteori 
Vi har støttet en tolkning av demokra
tisk sentralisme som Stalin stod for og 
som Mao tok over. Denne partiteorien 
sikret sentralismen, men ikke demokra
tiet. Partiet som et levende politisk 
verksted kan ikke utvikles i en slik tolk
ning av demokratisk sentralisme. Mind
retallets rettigheter har blitt krenket 
(utstøtt og drept???) gang på gang i 
denne modellen - og den har fremelsket 
underdanighet og usjølstendighet. 

Utvelgelse av ledelse etter et kader
kriterie-system er videre sterkt knyttet 
til ideen on de beste tolkerne av den 
rette Ire, og ubrukelig i et kommunistisk 
pa1ti. 

Vi har støttet stilen med store kam
panjer og utstøtelse av enkelt-ledere. 
Denne stilen gjør saken sekundæ r 
og personene sentrale, d. v.s. en stil der 
maktkamp spiller hovedrollen. Dette 
fører videre ti l ideen om at partiet renser 
seg ved utskillelse. Sånn sett ble Stalins 
parti ganske reint etterhvert, men som 
redskap for arbeiderklassen var det 
totalt ubrukelig. Dette er en svært viktig 
konklusjon AKP nå må trekke. 

NIKOLAI ØSTGAARD 

En avgjørende kongress 
NÅR AKPS 6. LANDSMØTE finner 
sted, vil det stake ut den politiske - ide
ologiske kursen og bli avgjørende for 
partiets framtidige muligheter i norsk 
virkelighet. AKP er et sregent fenomen, 
både i norsk og europeisk sammenheng. 
Som Alf Henriksen (Horten RV) riktig 
har påpekt i Opprør, er AKPs velge
roppslutning og medlemsmasse i for
hold til befolkningen blant de største i 
Europa, når vi betrakter partier som 
påberoper seg å stå på marxismen-leni
nismen. 

AKP er likevel annerledes i stil og 
tenkemåte enn flere av disse, eksempel
vis det enhetlige og klart proletære 
tyske MLPD, som for tiden befinner seg 
i vekst både i politisk kvalitet og i antall 
medlemmer. På den ene siden har AKP 
enkelte marxistisk- leninistiske kvalite
ter, som selvkritikken etter den mislykte 
og ufruktbare deltagelsen i den ikke
kommunistiske alliansen FMS ved val
get i '89, deltagelse på internasjonale 
konferanser av marxist-leninister og et 
klart og utvetydig standpunkt mot EF 
og mot norsk tilslutning til dette banke
nes og monopolenes Europa. 

På den annen side har AKP en rekke 
feil som hindrer det fra å gå framover, 
og som gjør at det i våre øyne ikke er et 
bolsjevikisk parti. Disse feilene har vart · 
i flere år, og det gjenstår å se om de blir 
rettet opp. AKP har for det første en 
manglende proletær sikkerhetspolitikk. 
Ikke bare en del av sentralstyrets med
lemmer er offentlig kjent. Tvert om 
viser både Opprør og Klassekampen at 
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AKPs medlemmer lever i illusjoner. 
Hvert bidige bidrag blir undertegnet i 
disse organene, slik at sikkerhetspolitiet 
i ro og mak kan sette seg ned, lese og 
finne ut hvem som er medlemmer og 
sympatisører, og hva som er hver 
enkelts sregne arbeidsfelt. Denne libera
lismen er uttrykk for småborgerlig tenk
ning, for at man har glemt i praksis i 
hva slags samfunn man objektivt befin
ner seg. Norge av i dag er ingen arbei
derstat, men et land allsidig gjennomsy
ret og degenerert av borgerklassens dik
tatur. 

For det andre: hvem er AKP og 
Klassekampen for? Klassekampen er 
som avis ikke noe sentralorgan for et 
enhetlig og disiplinert kommunistisk 
arbeiderparti. Selv om avisa delvis viser 
interesse for arbeiderne og andre arbei
dende lag, er den i hovedsak interessant 
for intellektuelle. Klassekampen er i 
dag koselig, uforpliktende lesestoff for 
mange venstreliberale intellektuelle, 
som på ingen måte er kommunister. 
Dette kan bare forklares med at 
arbeiderklassen bare delvis har makten 
og kontrollen i partiet, og at AKP av i 
dag ikke har kjempende, kommunistis
ke celler i storindustrien som sitt leven
de hovedgrunnlag. AKPere som ved 
selvsyn ønsker å studere skilnaden mel
lom Klassekampen og et bolsjevikisk 
organ, anbefales hermed å abonnere på 
den tyske ukeavisa Rote Fahne (adr: 
Postfach 10 31 12, 4300 Essen, Deut
schland). 

For det tredje har partiet ikke gjen-

nomført studier og selvkritikk nok til å 
velge en handlingsvei som har brakt 
økende oppslutning blant proletariatet 
og folket. I opportunistisk illusjonstenk
ning om at det kan finnes snarveier til 
massenes hjerte, slo AKPs ledere Siri 
Jensen, Aksel Nærstad med flere seg 
sammen med sovjetrevisjonistene i 
NKP, med partiløse og med ikke- kom
munistiske miljøvern-folk i alliansen 
FMS, som ikke hadde det ringeste poli
tisk til felles med kommunismen, og 
følgelig heller ikke var egnet til å radi
kalisere arbeider- og folkemassene. At 
en slik linje i det hele tatt ble valgt, sier 
mye om AKPs manglende evne til på 
egen hånd å framstå som det sosialistis
ke alternativet i norsk politikk. 

Proletarisk Kulturforbund kan ikke 
anerkjenne et parti som opptrer slik 
AKP gjør i dag, og har gjort gjennom 
hele 80-tallet. Vi står på bolsjevismens 
standpunkt. Om derimot de prinsippfas
te og konsekvent proletre medlemmene 
i partiet vinner fram på det kommende 
landsmøtet og partiet tar til med en kor
rigeringsbevegelse, vil det for oss ikke 
være noen grunn til å fortsette som en 
separat enhet. Et slikt proletarisk- revo
lusjonrt , arbeiderparti vil vi søke om 
opptak i. 

-Med sosialistisk hilsen, 
PROLETARISK KULTURFOR

BUND v/JAN WILSBERG 
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Et program for 
kvinneopprøret 

På en partiintern kvinnekonferanse i høst diskuterte vi og vedtok 
noen forslag til program for det videre kvinneopprøret i AKP i 
neste landsmøteperiode, som vi ønsker at landsmøtet skal 
behandl!! og vedta. Seinere har enkeltmedlemmer i kvinneutval
get sett på og forsøkt å videreutvikle forslaga . Nedenfor trykker 
vi forslaget så langt som det er jobba fram til nå, vi vil svært 
gjerne ha forslag til endringer og forbedringer, men vær raske, 
tida går fort. Send forslaga til Kvinneutvalget eller send dem 
som debattinnlegg til Opprør eller Klassekampen. 

AKP må i neste landsmøteperiode: 
■ Propagandere en helhetlig kapitalismekritikk og utvikle 
visjoner om et framtidig sosialistisk/kommunistisk samfunn. 
■ Propagandere for betydninga av særegen kvinneorganisering 
og for full kvinnefrigjøring. 
■ Utvide og utvikle kampen mot feminiseringa av fattigdom
men internasjonalt og i Norge, særlig gjennom å slåss mot raser
inga og privatiseringa av offentlig sektor. 
■ Kjempemot at kvinnelønn er lav lønn, for alles rett til ei lønn 
det går an å leve av. 
■ Videreutvikle kampen for normalarbeidsdagen, særlig fortsette 
kampen for 6-timersdagen utfra dens særegne betydning for 
kvinner. 
■ Slåss mot kvinneforakt i alle former. Bekjempe den seksuali-
serte kvinneundertrykkir\.ga. _ 
■ Slåss for internasjonal solidaritet og antirasisme og spesielt for 
kvinneperspektivet. 
■ Slåss for ~varing av arbeidsplasser og bosetting i Nord 
Norge. 
Arbeiderklassen i Norge er utsatt for det mest massive angrep 
på sine rettigheter siden krigen. Borgerskapets stadige nye 
framstøt for restrukturering og omfordeling har hittil ført til 
voldsomme omlegginger i privat sektor, nå trappes framstøtene 
i offentlig sektor opp. Skal arbeiderklassen og folk i Norge bli i 
stand til å møte disse angrepene må vi utvikle enhetsfronten i 
klassekampen. 
I dette arbeidet vil vi særlig legge vekt på å: 
■ Utvikle en særegen kvinnepolitikk for oppos1sJonen 
arbeiderklassens fagorganisasjoner både i og utafor LO. 
■ Bygge en særegen kvinneopposisjon i fagbevegelsen både i 
og utafor LO. 
■ Fortsette å utvikle kvinneperspektivet i EF-kampen og slåss 
for kvinnenes betydning i motstandsarbeidet mot norsk medlem
skap. 
■ Jobbe for å videreutvikle alliansene mellom kvinner i kvinne
bevegelsen, kvinner i fagbevegelsen både i og utafor LO og 
kvinner som brukere av offentlige tjenester, gjennom å bruke 
erfaringene som er gjort i kampen for sekstimersdagen, for ei 
kvinnelønn å leve av og mot porno. 
- samarbeidet må ikke være topptungt, det er viktig å alliere seg 
også med andre enn tillitsvalgte. 
- samarbeidet må bestå av alle kvinner som vil slåss både i fag
bevegelsen, blant brukere og i kvinnebevegelsen. 
■ Slåss for å utvikle alliansen mellom kvinner og menn i 
arbeiderklassen - mannsjåvinisme er en form for klassesamar
beid, de mannlige medlemmene i AKP må utvikle en politisk 
praksis som tar opp i seg partiets kvinnepolitikk og ikke splitter 
partiet. 
■ Prioritere arbeidet for videre utbygging og styrking av Kvin
nefronten som landsomfattende, partiuavhengig kvinneorganisa
sjon. 
■ Prioritere arbeidet med å organisere de unge jentene. 
■ Jobbe for å styrke og utvikle kvinneenheten i Nord Norge
kampen. 
Internt vil AKP i neste landsmøteperiode prioritere: 
■ Å få oppslutning omAKPs kvinnepolitikk i hele partiet. 
■ Slåss for at også menn i partiet tar ansvaret for enheten: 
mannsjåvinisme er klassesamarbeid. 
■ Delta aktivt i den eksterne kvinnekampen og i Kvinnefronten 
- som en forutsetning for å videreutvikle og holde fast ved parti
ets kvinnebevissthet. 
■ Fortsette arbeidet med å utvikle kvinneopprørets teoretiske 
grunnlag gjennom fortsatte studier og kollektivt ansvar, slik 
kvinneopprøret fram til i dag har gjort. 
■ Drive studiearbeid og rekrutteringsarbeid særegent innretta på 
kvinner. 
■ Utvikle et organisert kvinnenettverk som kan støtte kvinner 
som tar ledende verv på grunnlag av et kvinnepolitiskprogram. 
■ Bygge opp AKPs særegne kvinnearbeid med kvinneansvarli
ge og kvinneutvalg i distriktene. 
■ Bruke erfaringene fra Bøllekursa om herskerteknikk.er og 
metoder for å utvikle den kollektive kampen i ledelsen av partiet 
på alle plan. 
■ Kvinneopprørethar ført til endringer i partiets organisasjons
praksis, i synet på folk og i demokratiet. I neste periode mLvi 
nedfelle disse endringene i vedtekter og program slik at partiet 
gir rom for demokrati, breie diskusjoner og uenighet og nett
verksorganisering som sikrer at alle erfaringer kommer fram når 
politikken skal utvikles, og som samtidig gjør oss i stand til å 
opptre enhetlig. 

EVA-LILL BEKKEVAD 

KVINNER 

Kvinneopprørets plass 
i AKPs historie. 

K 
vinneutvalget vil 
med denne artikke
len få fram historia 
til kvinneopprøret i 

AKP. Historia om kvinnepoli
tikkens utvikling i AKP er 
glemt. Vi mener det er nyttig å 
se tilbake i tider hvor alle er 
enige om at vi vil fornye parti
et, men mange er uenige om 
hvordan. 

Nei-seieren i EF avstem
minga i 72 prega det politiske 
bildet i Norge i lang tid. EF 
kampen ga m-lerne erfainger i 
Jobbing i breie fronter, og 
utvikle politikk for norske for
hold, med utgangspunkt i egne 
analyser av kapitalismen i 
Norge og Europa. Det etablerte 
partimønsteret spra~, DNA 
blei splitta, og SV fikk enorm 
oppslutning i Stortingsvalget i 
-73. 

Utover 70-tallet var de vik
tigste kvinnepolitiske spørsmå
la abort, daghjem og interna
sjonal solidaritet. AKP jenter 
og andre Kvinnefrontere gjen
reiste 8.mars som kvinnenes 
internasjonale kampdag. Vi 
mente det var riktig med 
demonstrasjonstog istedet for 
hyggekvelder. Vi mente akti
vistene skulle bestemme det 
politiske grunnlaget for togene, 
ikke organisasjonene. Vi slåss 
beinhardt for at det skulle være 
solidaritet til antiimperialistis
ke frigjøringsbevegelser med i 
grunnlaget. Dette stod vi så 
hardt på at det var to 8.marstog 

i de fleste store byene i flere år. 
Vi var for kvinnefrigjøring, i 

motsetning til de «gamle» 
kvinneorganisasjonenes og 
sosialdemokratiets likestillings
linje. 

Hovedfienden: 
monopolkapitalen og 
supermaktene. 
Vi avgrensa oss fra feminis
men, som vi så på som utrykk 
for en borgerlig linje i kvinne
kampen. Vår linje i praksis var 
at enheten med menna var ove
rordna det å ta opp kvinneun
dertrykking som rammet kvin
ner som individer, ikke som 
gruppe. 

I -75 stemte SV-em Otto 
Hauglin mot abortlova i Stor
tinget, det utsatte innføringa av 
sjølbestemt abort med 3 år. 
Kvinner raste. Samme år lan
serte AKP krigsfaren og trusse
len fra sosialimperialismen. På 
den tida så vi på SV som 
potensielle forrædere. Hauglins 
svik var en viktig årsak til at 
damene i KF og m-1 bevegel
sen var like uforsonlige til SV 
som menna. 

I -78 kom Røde Fane med et 
temanummer om porno, den 
seksuelle undertrykkinga kom 
på den teoretiske dagsorden. 
Da hadde AKPs jenter vært 
drivende i pornobålaksjoner fra 
-76. På denne tida starta også 
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Fellesaksjm)en mot Porno og 
Prostitusjon, en svært brei 
front, med en plattform mot 
porno på et kvinnepolitisk, 
ikke seksualfiendtlig, grunnlag. 

I løpet av 70 åra var det en 
voldsom framtidsoptimisme i 
Norge. Hjula gikk for fullt. 
Store grupper av kvinner tok 
utdanning og gikk ut i arbeids
livet. FN hadde kvinne ti-år. 

80 åra: stillstand eller 
utvikling? 
Rundt 1980 skjedde en grunnl
eggende forandring i kvinnepo
litikken vår. Det var kvinneut
valg og kvinnesamlinger, altså 
hadde vi allerede slått fast, 
hvertfall i praksis at kvinne
spørsmålet er et eget politisk 
område. 

Kvinner i AKP fortsatte sosi
alismediskusjonene etter lands
møtet i -80. Diskusjonene tok 
utgangspunkt i erfaringene fra 
Øst Europa, og isteden for å 
måle sosialismens framganger i 
tonn stål, tok vi utgangspunkt i 
hvordan situasjonen for kvin
nene hadde utvikla seg. Vi stu
derte både Marx, Stalin og 
Luxemburg, Hilda Scott og 
nyere amerikanske feminister. 

Noen gikk løs på arbeidet 
med å analysere kvinnenes 
situasjon i Norge, leste sta
tistikk for å finne ut av vilkåra 
for kvinners stilling i arbeidsli
vet, særlig med blikk for lønns
nivå og arbeidstid. Kvinneut
valget og studieutvalget orga
niserte egne studier for kvinner 
på Kapitalen. -

Forandring 
Forandringa kom da vi begynte 
å se på kjønnsmotsigelsen som 
en grunnleggende motsigelse i 
samfunnet. Det er ikke bare 
motsigelsen mellom klassene, 
mellom by og land, åndsarbeid 
og kroppsarbeid, men også 
motsigelsen mellom kjønna 
som må løses for å lage kom
munisme. 

Det betydde at kvinner i 
AKP begynte å ta opp forhold 
som tidligere blei sett på som 
underordna, som kunne vente 
til etter revolusjonen. Vi fikk 
diskusjonene om 50% deling 

av husarbeidet, om kvinne
mishandling, om oppløsing av 
familien. Disse spørsmåla var 
så viktige å reise, at mange 
gjorde det, sjøl om de blei 
uglesett, utdefinert og imøte
gått av mange, både kvinner og 
menn. 

Vi fikk et annet forhold til 
feminismen, noen av oss kalte 
oss til og med revolusjonære 
feminister i leserbrev i KK i 
84. 

Kvinneopprørerne i AKP har 
alltid og hele tida, følt veldig 
stort ansvar for enheten i beve
gelsen. Jentene i AKP har del
tatt på alle områder av partiets 

arbeid, særlig de usynlige, 
plastposebærende områdene. 
Kvinneutvalget gjorde en 
undersøkelse, i 82-83, om 
levekåra og det politiske livet 
til damer i AKP som viste dette 
tydelig. 

I -82 og 83 hadde Gro Hage
mann, som satt i kvinneutval
get da, en lengre kvinnepolitisk 
artikkelserie i Røde Fane. I -84 

raste de store debattene om 
delinga av husarbeidet og friti
da, og om oppløsning av fami
lien. Våren -84 var det aller 
første bøllekurset, bøllekur
sinnledninga stilte som oppga
ve for kvinnene å bli ledere. 

På landsmøtet i -84, kom det 
inn i vedtektene at det er ufor
enlig med medlemsskap i AKP 
å drive kvinnemishandling, og 
at det skal være minst 50% 
kvinner i ledelsene. Dette var 
en viktig stadfesting av hvilken 
plass partiet mener kjønnsmot
sigelsen har. Standpunktene at 
kvinnekampen fuå fortsette 
under sosialismen, og at det 
ikke kan bli kommunisme før 
kvinneundertrykkinga blir opp
heva, blei tatt inn i prin
sippprogrammet. Det blei også 
vedtatt en omfattende resolu
sjon om AKP og K vinnekam
pen. 

I stortingsvalgkampen 85 var 
vi offensive på å få jenter på 
topp av listene, vi gjorde til en 
viss grad 6 timersdagen og 
arbeidstida til viktige spørsmål 
i vår valgkamp. 

I -86 var den store eksterne 
kvinnekonferansen med 600 
deltakere. Det blei lagt fram 
politikk på mange ulike områ
der, og konferansen bidro til å 
vinne oppslutning om kvinne
politikken blant flere av kvin
nene i partiet. 

Bøllekurs og To -spiss 
teori 
I -87 var bøllekursbevegelsen 
på sitt høyeste aktivitetsnivå 
noen sinne, kvinnene hadde 
lagt en ny dimensjon til AKPs 
eksterne arbeid. Til nå har ca 
5.000 kvinner deltatt på bølle
kurs over hele landet. Bølle
kursa er en kampanje for kvin
ners styrke. De har også lært 
oss mye om våre egne styrker, 
og om hvordan kvinneunder
trykkinga rammer oss. 
· Utviklinga av kvinnepolitik

ken slutta ikke med kvinnere
solusjonen fra landsmøtet i -84. 
Etter konferansen i -86 ble det 
gitt ut flere hefter. Mye av poli
tikken som kvinneopprøret 
utvikla er oppsummert i boka 
«Søstre, Kamerater!». «To 
spiss teorien» blei tatt inn i 
programmet på landsmøtet i 
88. 

Våren 88 oppsummerte vi at 
mere enn 50% av DS-lederne 
var kvinner. Samtidig som 
mange av jentene fra kvinneut-

valga gikk inn i DSene, datt 
kvinneutvalgene sammen. · 

Sommeren -88, med Nordisk 
Forum, var et høydepunkt i 
kvinneopprøret, både eksternt 
og internt. Vi svømte som fis
ken i vannet blant 10.000 kvin
ner, vi organiserte oss kollek
tivt, tok vare på hverandre og 
var i stor grad enige. 

Valgkamp 
Etter Nordisk Forum kom for
beredelsene til valgkampen i 
89. Linja med kvinneinitiati
vene blei lansert i august av 
Siri, Kjersti og Taran. I ettertid 
kan vi se at denne linja kom til 
å stå i motsetning til taktikken 
med å få en kommunist på 
Stortinget. Det topplansdiplo
matiet som så ut til å være nød
vendig for å få til et landsom
fattende listesamarbeid, skapte 
ikke rom for kvinneinitiativene 
til å utvikle grunnplansarbeid 
og skape allianser på grasrota. 

Det parlamentariske arbeidet 
er det området hvor vi har hatt 
størst problemer med å lage ei 
kvinnepolitisk linje som har 

latt seg sette ut i livet med 
gode resultater. 

Kvinneutvalget har hatt en 
linje for kvinneopprøret som 
var å vinne oppslutning om 
politikken uttafor partiet for på 
den måten vinne oppslutning i 
partiet. 

6-timersdag 
og kvinnelønn 
Fra 84/85 blei kravet om 6-
timersdagen vedtatt på lands
møtene til flere fagforbund, 
både i og uttafor LO. LO kon
gressen i 90 beholdt 6-timers
dagen i handlingsprogrammet, 
på tross av en intens kampanje 
fra DNA mot kravet. Det viser 
at kravet om 6-timers dagen er 
blitt et viktig krav for kvinner 
langt utafor AKPs rekker. 

LO kongressen var også et 
gjennombrudd for forståelsen 
av at lavtlønn er kvim1elønn. 
Både 6 timersdagen og kvin
nelønna er kvinnekrav som har 
blitt reist av AKP. Det er krav 
som tar utgangspunkt i 
arbeiderklassens situasjon, og 
det er krav som sprenger gren
sene for reformer det er mulig 
å få til under kapitalismen. 

Flere fagforbund har sam
marbeida på tvers av hoved
sammenslutninger om arbeids
tidskravet, og med årette søke
lys på raseringa av offentlig 
sektor. Tariffoppgjøret 1990, 
med det nye· lønnssystemet i 
offentlig sektor, var et tilba
kesh;1g for dette samarbeidet. 

Kvinneutvalget arbeider 
videre .med forslag til landsmø
tet om det kvinnepolitiske 
arbeidet, og kommer vi langt 
nok vil det bli lagt fram forslag 
til en kvinneresolusjon. 
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