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NY BOK! 
EFs 5. · FRIHET: 
Grenseløs 
utbytting av den 
3.verden 

Dette er titteien på en bok som 
AKP kommer ut med i andre uka i 
mars. Boka er resultatet av et 
arbeid som Internasjonalt Utvalg i 
AKP har drevet med ei stund, med 
Ole Smaadahl i spissen. 

Den bygger både på samarbeid 
med og innhenting av informasjon 
fra kontakter både i EF-landa og 

· 3.verden. NORAD og Studiefor
bundet Ny Verden har gitt finansi
ell støtte til tiltaket. 

Boka egner seg til studier, både i 
partiet og ungdomsforbunda og i 
andre fora. Vi vil tilby NTEF boka 
til sine studieopplegg. Ole Smaa
dahl er også innstilt på å stille opp, 
som innleder på møter rundt 
omkring i landet som partiet og 
ungdomsforbunda arrangerer, 
såsant visse betingelser for antall 
personer under 30 år som tilhørere 
oppfylles! 

Ordinær pris på boka vil være 60 
kr. Det vil blilaga tilbud til-parti
lag og ungdomsforbundslag som 
bestiller flere. Bestill like godt med 
det samme, så får dere den så snart 
den kommer fra trykkeriet! 

( «Pakketilbudet» vil bli annon
sert i KK når boka kommer). 

Bestillingen sendes til: 
Gøteborggata 8, 0566 OSLO 5. 
Bestilling kan også gjøres over 
telefon 02-384250. 
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Utfordringer fol 
«AKP står foran et viktig 
landsmøte som skal drøfte 
den revolusjonære . beve
gelsen i Norge og fornying 
av AKPs profil. Det skjer i 
en situasjon der oppløs
ning i partiet truer lagene», 
heter det · i appellen til 
medlemmene fra AKPs 
landsstyremøte. Videre: 

«En god del folk har 
meldt seg ut av partiet 
eller gått i passivitet. Like
vel har vi fortsatt en lands
omfattende organisasjon, 
og partiets medlemmer 
gjør arbeid som er viktig 
for utviklinga av klasse
kampen i Norge, spesielt i 
kampen mot EF og EØS. 
Dette skjer samtidig som 
borgerskapet er på offensi
ven og et sinnsvakt profitt
jag griper om seg. Dag for . 
dag forandres livsvilkåra 
for millioner av mennes
ker i verden og stadig flere 
vil lete etter radikale løs
ninger. Dette vil også skje 
i Norge. , 

Rød ungdom kan vise til 
lovende vekst det siste 
året, og mye tyder pfi- -at 

mulighet arti-
et griper ~nne 
utfordring~&• .-,elpe 
til med å bygge Rød Ung
dom. dette inspirerer også 
til nytenkning i partiet. Av 
andre positive tendenser 
vil vi peke på økl oppslut
ning om RV og opplagsre
kord for KK. 

Vi ber partiets medlem
mer ta del i landsmøtefor
beredelsene ved å bruke 
laget. Vi tror at · små tiltak 
fra hver enkelt kan få stor 
betydning. 

Vi ber derfor om: 
-at du møter opp i laget. 
-at du uttaler deg om situa-
sjonen og utfordrer laget 
til å stille oppgavene for 
partiet og lage forsl!1g til 
løsninger. 
-at du tar stilling til forsla
gene og velger delegater til 
landsmøtet. 
-at du er med på å sikre 
hele partiets drift gjennom 
å styrke økonomi- og kon
tingentarbeidet.» 

SE SIDE 3 

RV bygges ut 
RV har nå ca. 1500 med
lemmer og permanente 
medlemsgrupper i 55 av 
de 110 kommunene det ble 
stilt liste i. Det blir stadig 
flere medlemmer og grup
per, men det går tregere 
enn målsettingene. Vil 
målsettinga på 3000 med
lemmer fram til sommeren 
bli _!1.ådd? spør RV-lederen 
Aksel Nærstad som sier 
det er en dristig målset
ting, men at den ikke er 
umulig. 

RV satser nå på å styrke 
økonomien for å bygge 
organisasjonen. Opprettel
sen av RV-fondet med 
målsetting om faste bidrag 
med direkte trekk fra 
bank- eller postgiro er ett 

. viktig tiltak. Du kan lese 
m~r om dette fondet og 

hvordan du kan • betale 
inne i dette nummeret av 

. Opprør. . 
RV har flere . represen

tanter i kommunestyrer og 
fylkesting enn noen gang 
før. De er ei viktig politisk 
kraft i RVs arbeid, og en 
stor ressurs for hele den 
revolusjonære bevegelsen. 
Opprør presenterer alle 
RV-representantene på 
midtsidene. 

Det legges planer og vel
ges styrer i mange RV-lag 
for tida. Det er årsmøtetid. 
Opprør presenterer RV i 
Asker sin arbeidsplan for 
1992, hvilke mål · de har, 
hvilke aktiviteter de plan
legger, og hvordan de pri
oriterer politisk. 

SE SIDE 6, 7 OG 8 
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PARTI
SEKRETÆREN 

Meldinger 
fra landsstyret 

iAKP 
Landsstyret i AKP har vedtatt for
slag til plan for AKP de neste 2 åra 
- planforslaget er trykket i dett€ 
nummeret av Opprør. Det skal nå 
ut til diskusjon i partiet og behand
les på landsmøtet. Som det framgår, 
går vi inn for tre «stolper» i arbei
det for å fornye og bygge AKP: 
Ungdomsarbeid, kampen mot 
EF/EØS og studier/analyser. 

Ungdomsarbeid 
Vi har hatt to ungdomskonferanser 
for partifolk, og planlegger den tre
dje nå til våren, nærmere innkalling 
kommer. Rød Ungdom skal ha ak
tivistkonferanse mot EFÆØS 24-
26.april. En konkret målsetting for 
partiet er å mobilisere ungdom fra 
sitt sted til denne konferansen, evt. 
«sponse» reisa for noen. Løpesed
ler kan bestilles fra RU-kontoret. 

Kampen mot EF/EØS 
Mange har bestilt EØS-heftet som 
AKP har gitt ut med artikler og 
bakgrunnsstoff om EØS. Men fort
satt har vi mange igjen - vi har gode 
erfaringer med at det faktisk er lett 
å selge til arbeidskamerater og fra 
stands. Sjøl om EF-domstolen nok 
en gang har «grepet inn», vil EØS 
stå på dagsorden i månedene fram
over. Ta kontakt med' partikontoret 
og bestill flere hefter! 

Studier/analyser 
I planforslaget har vi konkretisert 
hvilke studier vi vil starte med. 
Sommerleiren i år blir et viktig fo
rum for teoretisk debatt, der bl.a 
Torstein Dahle og Terje Valen inn
leder om marxisme. Vi planlegger 
en konferanse til høsten med tema 
om verdensøkonomien, nærmere 
informasjon om dette kommer sei
nere. Videre planlegger vi å gi ut 
flere debatthefter om ulike temaer, 
bl.a et med ulike syn på de aktuelle 
kvinnepolitiske uenighetene (synet 

1 
på bordellaksjoner og kampen mot 
prostitusjon). Dette håp~r vi å ha 
klart i løpet av våren. 

GUDRUN HØVERST AD 
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Diskusjonen i AKP har nådd en 
viss avklaring; de som full
stendig har avskrevet partiet 

og istedet vil satse på RV, går nå ut. 
Vi har også oppfylt en viktig målset
ting: det har hittil lykkes å få til en 
«skilsmisse» som gjør det mulig å 
samarbeide videre i RV. 

Avklaringa gir større rom for den 
lenge savna diskusjonen om hvordan 
AKP kan utvikles og AKPs proble
mer løses. Dette er helt nødvendig, 
også for å hindre at flere folk i denne 
situasjonen gir opp partiet. Landssty
ret har starta, og legger fram sine for
slag så langt til landsmøtediskusjonen 
i partiet. Vi oppfordrer alle medlem
mer til å delta i den debatten og legge 
fram hva de mener er avgjørende for 
at de vil bli i partiet. 
. Det er stor enighet i landsstyret om 
prioriteringa av innretting på ung
dom, studier og analyse og kampen 
~ot EFÆØS. Dette er også i:_ealistisk. 
Vi har begynt å få erfaringer med å 

CJ?:rofi! 

Ame jobber på Nora mineral
vannfabrikk, som er en del av Ring
nes, som igjen er en del av et av de 
store edderkoppnettene i norsk næ
ringsliv, Orkla-gruppen. Her har han 
vært i mange år, hvorav seks år som 
heitidstillitsvalgt. I -87 var han tilbake 
på gulvet, men han har stadig fore
ningsverv. Lokalt steller han med for
eningas feriehjem og er i tillegg repre
sentant i Oslo Samorg. Vi lurer på hva 
slags lærdommer han har trukket ut 
av seks år som tillitsvalgt på heltid 

- Jeg må si jeg lærte mye, sier han. 
Men i en sånn posisjon kommer du 
bort i mye, du får vite mye, og du kan 
fort bli for «flink.» Som motvekt ser 
jeg mitt positive bidrag slik at jeg 
skapte bevegelse ved å bygge opp en 
demokratisk fungerende klubb. Klas
sebevisstheten til folk ble styrka, men 
allikevel var det først etter at jeg gikk 
av at klubben gikk ut i en gå sakteak
sjon. Jeg vil si at seks år på kontor var 
mer enn nok. Faktisk var det jeg kal
ler andre gangs proletarisering harde
re og mer nødvendig enn den første. 
Samtidig var det betryggende å vite at 
andre kunne drive arbeidet videre" I 
det hele tatt er rekrutteringsgrunnla
get i bransjen bra. Jobben krever en 
viss kompetanse, lønna er bra, og vi 
har klart å skape et miljø hvor folk 
kan utvikle seg. Det er et bra grunnlag 
for å få fram l~dere, tillitsvalgte. 

- Sosialdemokratiet har skapt en 
type leder og tillitsvalgt som er en 
slags «store hvite far», -den som ord
ner opp. Hvordan ser du på rollen 
som progressiv tillitsvalgt? 

- Jeg tror det er noen grunnregler 
det er viktig å ha med seg. Alle har 
rett på informasjon, alle viktige . av
gjørelser skal tas av de det angår, du 
må ha med deg medlemmene i det du 
gjør. Det har etter mitt syn vært en 
viktig feil i AKP-tenkinga her: Bare 

POLITIKK 

Hva nå? 
starte opp sirkler og bøllekurs for 
ungdom. Vi har mange medlem- mer 
som er aktive i EF-kampen. Og uan
sett i hvilken sammenheng vi jobber 
er det behov for studier og analyse av 
situasjonen og klassekreftene nasjo
nalt og internasjonalt. Vi har elemen
ter både av en ny klasseanalyse og av 
en ny visjon om hvordan sosialisme 
og kommunisme vil se ut fra de ulike 
debattene som er ført på 80'... tållet. Vi 
trenger å få hele partiet med til å dra 
dette sammen og til å slåss for marxis
men og kommunismen eksternt. Dette 
er ikke minst viktig for å diskutere 
medungdom. 

Samtidig er det fortsatt uenighet om 
strategien for å bygge opp et kommu
nistisk parti i Norge. Flertallet i LS vil 
fornye og bygge AKP, samtidig som 
en både jobber i og samarbeider med 
RV. Mindretallet ser i større grad 
både arbeidet framover i AKP og i 
RV som ledd i en strategi for å bygge 
opp igjen et kommunistisk parti. LEDER 

Stadig i farta 
saka har vært god og viktig nok har 
det vært kjørt på enten du har med deg 
medlemmene eller ikke. Du må ikke 
misbruke posisjonen din, men skape 
bevegelse ut fra det faktiske nivået. 

- Ellers tror jeg det er riktig å tenke 
litt store linjer, mot å endre styrkefo-

✓ OPPRØR 

holdet overfor kapitalen over tid. Jeg 
mener vi greide det over en periode, 
men de siste par åra er vi blitt innhen
ta av kapitalens offensiv. Nå stilles 
det spørsmål ved inngåtte avtaler og 
rettigheter som hittil har vært «selv
følgeligheter.» Dette er forøvrig min 

Noen vil tilstrebe en arbeidsdeling der 
mer av det eksterne arbeidet flyttes til 
RV. Noen mener målet fortsatt må 
være å samle revolusjonære i en orga-
nisasjon. . 

Denne uenigheten kan vi og må vi 
leve med. Utfordringa ligger i å hin
dre at den lammer oss. Vi må klare å 
kombinere diskusjonen om AKP 
framover med rom for folk med ulike 
syn på veien. Vi må sette flertallsved
tak ut i livet uten å skvise et mindre
tall. Vi må ku~ne leve med at ulikt ut
gangspunkt vil gi ulike forhold mel
lom AKP og RV. Vi må være villige 
til å eksperimentere og la i,rfaringene 
i praksis avgjøre hva som er rett. 

Landsstyremøtet i februar var lo
vende. På tross av uenighe- ten var vi 
enige om forslaga til sentrale oppga
ver framover. Nå er det medlemme
nes tur til å legge fram sitt syn. · 

SIRI JENSEN 

Arne Rolijordet sekretær, 
· Oslo RV 

innfallsvinkel for å jobbe med RV, 
satse på RV. Spørsmålet er om det 
fins en politisk kraft som kan uttrykke 
interessene til arbeiderklassen, og det 
viktigste da tror jeg blir å stille opp al
ternativer til kapitalismen ved gjen
nomtenkte program og linjer. Det må 
være en offensiv politikk basert på 
klasse-interessene sammen med sys
temkritikk. Jeg tror faktisk at kapita
lismen er i ferd med å nå yttergrense
ne sine. Den har ikke lenger råd til å 
fø på folk, bryr seg ikke om alle sosia
le «utskudd,» kort sagt, kapitalismen 
velter byrdene over på folk. Hvis folk 
skal få det bra må økonomien organi
seres på en annen måte. 

- Kan du utdype litt hva du ser som 
viktig innafor RV-arbeidetframover 

- Hvis vi skreller vekk ideologien i 
debatten, så er kjerna i situasjonen nå 
slik at infrastrukturen i AKP er i ferd . 
med å rakne, mens det ikke er bygd ny 
infrastruktur i RV. Jeg tror ikke vi kan 
få noe nytt revolusjonært arbeiderpar
ti uten å bygge det opp fra grunnen. 
Faren nå er at mange kan gå i passivi
tet, at det blir et for stort personlig løft 
å skape noe nytt. Ut fra det vil jeg 
våge påstanden at det at jeg tapte le
dervalget i Oslo RV kan ha en viktig 
signaleffekt som har med det å gjøre 
at mange sitter på gjerdet og venter på 
at noen skal begynne og vinne noen 
slag. Folk har fått nok av en partikul-

- tur hvor den indre kampen om linjene 
blir viktigst. Folk føler at de kan gjøre 
en god jobb lokalt - utafor partier, 
men det blir det ikke noen revolusjon 
av. Vi trenger det bevisste, samlende 
elementet. Men dette bevisste må 
være anderledes enn tidligere, avslut
ter Ame Rolijordet, en aktiv og travel 
mann som haster videre til nye gjøre
mål etter intervjuet en søndag etter
middag. Han har ikke på noen måte 
lagt inn årene, 

BIRGER THURN PAULSEN 

Nr. 2•mars 1992• 
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BYGGING AV AKP 

Hva slags ledelse trenger 
Det siste landsstyret 

har diskutert hva slags 
ledelse AKP trenger. 

Leder av nominasjons
komiteen, Mette 

Holmsen, innledet. 
Opprør trykker her ut
drag av innledningen. 

Nominasjonskomiteen tror at valg av 
ny ledelse vil være den viktigste sa
ken for mange på kommende lands
møte. Alle vet at vi avholder lands
møte midt i en tid hvor AKP sliter. 
med mange problemer. Jeg ser ingen 
grunn til å bagatellisere disse proble
mene. 

Landsmøtet vil bety et vendepunkt 
nesten uansett. Her ligger det mange 
muligheter og god grunn til optimis
me slik vi ser det. 

Et sånt vendepunkt må gjenspeile 
seg i valg av ny ledelse på landsmø
tet. Vi trenger en ledelse som er of
fensiv for AKP, og som kan jobbe for 
å erstatte nederlagskultur med opti-

Landsstyret i AKP 
presenterer her sitt 
forslag til plan for 

neste 2-års periode. 
Planen legger vekt på 
fornyelse og bygging 

av AKP. 

Det trengs et kommunistisk parti som 
AKP i Norge som er innrettet på å 
spille en ledende rolle i klassekampen 
ph kort og \ang sikt. 
Vi trenger en felles langsiktig plan for 
å fornye og bygge partiet. For å be
gynne utviklingen av en slik plan vil 
vi i kommende landsmøteperiode gjø
re følgende prioritering: 
Vi vil innrette arbeidet på ungdom for 

å hjelpe å bygge Rød Ungdom. 
Den viktigste politiske kampen er 

kampen mot EF/EØS. 
Vi vil satse mye på studier og analyse 

for å utvikle felles politiske linjer og 
en felles strategi. 
AKPs medlemmer vil likevel fortsatt 
delta i ulike kamper på jobben, der de 
bor og i ulike fronter. Denne allsidig
heten vil også gjøre det mulig å utvik
le strategi, politiske linjer og taktikk. 
Arbeidet med å utvikle nye arbeids og 
organisasjonsformer er en viktig del 
av fornyelsen av AKP. Vi må være 
villige til å eksperimentere. 

Forholdet til RV 
Det vi gjør på de nevnte områdene vil 
gjøre det lettere å synliggjøre AKP og 
skape vilkår for rekruttering. 
AKP ser RV som en viktig organisa
sjon å jobbe i. På mange områder vil 
det være grunnlag for et nært samar
beid mellom AKP og RV i klasse
kampen, både sentralt og lokalt. AKP 
vil samarbeide nært med RV om stor
tingsvalgkampen i 1993. Forøvrig vil 
prioriteringa av arbeidet i RV fortsatt 
variere utfra lokale forhold. 

Plan for ungdomsarbeidet 
I. Partibygging nå er først og fremst 
bygging av Rød Ungdom. 
2. Arbeidet med å bygge Rød Ung
dom skal være en høyt prioritert opp
gave for ALLE lag. (Forbehold: ar
beidsdeling på sted med flere lag.) 
Der det ikke er Rød ungdomsarbeide, 
ønsker partiet å sette av folk til å ar
beide blant ungdom, med sikte på å få 
til RU-lag. Der det finns Rød Ung
domsarbeide, skal partiet sette av 
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misme. Det handler om å rette ryg
gen og begynne gjenoppbyggingsar
beidet i AKP. 

Jeg skal referere litt fra di skusjone
ne vi har hatt i nominasjonskomiteen 
om ledelse. 

Partilederen 
Komiteen brukte lang tid på å disku
tere hva slags leder vi trenger nå, og 
hvilke kvaliteter og egenskaper parti-

. lederen vår bør ha. Etterhvert som 
kravene til de nødvendige lederegen
skaper økte og økte i omfang - like 
fort skrumpa antallet aktuelle lederk
andidater inn. Vi fant det ganske van
skelig å finne noen som var bra nok 
til å fylle ledervervet slik vi ønska 
det skulle fylles. Det var vanskelig å 
finne en leder som besitter alle kvali
tetene som partiledelsen vil komme 
til å trenge i tida framover. Naturlig 
nok. 

Så slutta vi å leite etter superlede
ren. Vi begynte å tenke partileder ut
fra hvem partilederen har rundt seg. 
Det syntes vi var ganske fruktbart! Vi 
kunne se for oss mange ypperlige 
partiledere med et godt knippe andre 

krefter til å hjelpe Rød Ungdom, til å 
lede sirkler etc. 

AKP-lag og DS oppfordres til å 
sponse ungdom slik at de kan reise på 
Rød Ungdoms arrangementer. 
3. Overalt der det er mulig skal parti
ets arbeid innrettes mot ungdom: stor 
vekt på å drive EF-arbeide sammen 
med ungdom, tilsvarende med anti-ra
sistisk og anti-imperialistisk arbeid og 
jentekamp. For å få til dette må partiet 
bli mer aktivistisk og mer innretta på 
aksjoner; partimedlemmer må delta i 
aksjoner. Det er viktig å knytte bølle
kursbevegelsen til Rød Ungdoms ar
beid med bøllekurs. 
4. Sommerleir-innsamlinga somme
ren -92 skal gå til arbeid med å bygge 
Rød Ungdom. 
5. Sentralstyret skal lede et kollektiv 
av partimedlemmer som jobber med 
ungdomsarbeide rundt om i landet. 
Hyppige konferanser sentralt og regi
onalt, der det utveksles erfaringer skal 
være en viktig del av dette. 
6. Det er et mål å sette igang et prøve
prosjekt høsten-92/våren-93 : «Rødt 
år.» Hensikten er å skaffe arbeidskraft 
til å bygge Rød Ungdom og utvikle le
dere i Rød Ungdom. Erfarne Rød 

ledere rundt seg. Vi fikk den motsatte 
effekten, antallet mulige lederkandi
dater blei ganske mangfoldig. Tyng
depunktet på de kvalitetene vi kunne 
tenke oss partiledelsen måtte ha, en
dret seg ettersom vi prøvde ulike 
kandidilter i ledelsestroikaen. 

Troika 
Som metode er det veldig lurt, fordi 
det utvider istedet for å innsnevre, og 
det gir muligheter og innfallsvinkler 
en kanskje ikke tenker på med en 
gang. Det kan hende at det er grup
pas sammensetning som sier noe om 
hvem som er best egna som leder, · 
istedet for at vi finner «Jan Petter -
han er lederen vi vil ha», og hvem 
kan jobbe sammen med han? Så mye 
om metodene og problemene vi had
de i denne diskusjonen. 

Men dette handler ikke bare om 
metode. Nominasjonskomiteen har 
sagt i et av kriteriene at vi ønsker mer 
kollektiv ledelse. Vi tror at vi leiter i 
gal ende, hvis ledelsesdiskusjonen 
fram til landsmøtet konsentrerer seg 
om å finne fram til «den lederen» 
som er bra nok, den «lederen» som 

Ungdom-medlemmer som er ferdige 
med skole oppfordres til å jobbe et år 
for organisasjonen for fri kost og losji 
og lommepenger. Vi starter med en 
periode med intensiv skolering tidlig 
på høsten. Deretter får deltakerne for
skjellige oppgaver innretta på å bygge 
Rød Ungdom , enten for den sentrale 
ledelsen, eller ved at de for en periode 
flytter til et sted som skal bygges opp. 
I løpet av perioden skal det være opp
følging med sentrale samlinger og vi
dere skolering. 

En igangsetting av prosjektet forut
setter enighet mellom Rød Ungdom 
og AKP om at det er mulig og riktig. 
7. En hovedsak i stortingsvalgkampen 
1993 blir å bruke skolevalgene til å 
verve kontakter og medlemmer til 
Rød Ungdom. Dette må planlegges 
som en særegen kampanje. 
8. Helgesamlinger av pionerer slik det 
var i Oslo i januar -92 bør det organi
seres flere av. Erfaringene fra dette 
bør spres. 

Plan for studier 
For at partiet skal kunne løse oppga
vene sine og finne svar på viktige 
spørsmål må vi ha en del felles teore-

OPPRØR 

kan klare oppgaven med å lede parti 
et gjennom neste landsmøteperiode. 
Det betyr ikke at vi ikke mener at 
spørsmålet om partileder er viktig, 
eller at det ikke er så viktig å stille 
krav til egenskaper partilederen bør 
ha. Men løsningen på problemene 
våre ligger ikke der. Vi vil legge vek
ta på mer kollektiv ledelse. 

Vi trenger en ledelse som kan job
be godt sammen og som veit å utnyt
te hverandres sterke sider. Det å job
be bra på hvert sitt felt, betyr ikke at 
disse nødvendigvis jobber bra sam
men eller at de som kollektiv er best 
egna ti l ålede partiet. Vi er i en situa
sjon hvor vi trenger kollektive ar
beidsformer mer enn noe annet. Det
te er ikke noe som dukker opp bare 
når vi diskuterer sammensetningen 
og valg av ledelse. Arbeidsformene 
våre er et hovedproblem. Derfor er 
tankegangen om «superlederen» som 
svaret på problemene i partiet idag, 
grunnleggende feil. 

Men vi har flere krav til ledelse. Vi 
har sagt at den nye ledelsen må dele 
synspunkt på de viktigste strategiske 
spørsmål i kampen for revolusjon. Vi 

Dagfordag 
omrokkeres det 
bildet vi har av 
verden rundt 
oss, og man kan 
bli svimmel av 
mindre.AKP 
satser i disse 
turbulente tider 
på f ornyelse og 
eksperimente
ring i oppbyg
gingen av parti
et. Illustrasjon: 
Walter Otto 
Grimm. 

tisk kunnskap og en en noenlunde fel
les virkelighetsoppfatning. For å leg
ge grunnlag for en ny internasjonal og 
nasjonal klasseanalyse må vi trekke 
sammen de trådene som finnes til det
te i «Ut av det brennende huset»-pro
sjektet, kvinnedebatten, miljødebat
ten, tredje-verden debatten, kapitalis
me-debatten, teknologi-debatten osv. 
Og samle det til et bilde av hvordan 
kommunismen i det 21 . århundret vil 
kunne se ut. 
AKP må fortsette diskusjonen om 
hvordan en kan forene den teorien vi 
har hatt med forståelsen for hva hen
synet til miljøet betyr. Herunder må 
det settes igang en diskusjon om poli
tikken i forhold til krav ved tariffopp
gjør. 
Vi går inn for å prioritere studier rundt 
følgende tekster: 
Marx: 

Utdrag fra «Den tyske ideologi» i 
«Skrifter om den materialisiske histo
rieoppfatning.» (ca. 70 sider.) Teksten 
finnes i Pax, Marx & Engels: Verker i 
utvalg, bind 2. Denne er kommet i ny
utgave i 1991. 

Utdrag fra «økonomisk-filosofiske 
manuskripter» om «kommunismen» 

har sagt at vi ønsker flere unge med
lemmer til sentralstyret. 

Tåle forvirring 
Den nye ledelsen må tåle forvirring 
under arbeidet med å fornye partiets. 
plattform og politikk. Dette er et vik
tig kriterium. Det er lite trolig at vi nå 
går inn i en periode med stor politisk 
harmoni , sjøl om landsmøtet kom
mer til å avklare mange saker. Nye 
motsigelser og uenigheter kommer 
til å dukke opp blant oss som vil job
be i AKP. Det er bra og nødvendig og 
utfordrende. Men det kommer til å 
kreve en ledelse som tåler det. 

Hva blir viktig da? At vi har en 
kollektiv ledelse. En ledelse som tør 
å stå fram med standpunktene sine 
utad, og være klare og tydelige. Vi 
trenger en ledelse som tåler kritikk, 
og som kan forandre standpunkt uten 
for mye personlige prestisjetap. Vi 
trenger flere som kan være AKPs an
sikt utad, samtidig som gjenoppbyg
gingen av det interne organisasjons
nettet må være en hovedoppgave for 
hele ledelsen. . 

(ca. 15 sider). Teksten finnes i 
K.Marx og Friedrich Engels: «økono
misk-filosfiske manuskripter», Fal
ken forlag 1991. 
K.Ericsson: Den flerstemmige revo

lusjonen. Oktober 1991. 
Jon Ivar Elstad: Det norske samfun

net. Studiebøker fra AKP. 

Studieprosessen 
I. Forberedelser og gjennomføring av 
sommerleiren 1992 er første etappe 
for å sette igang studieprosessen. 
2 . Vi må utvikle inspiratorer som kan 
gå i spissen for kampanj en. 
3. Regionale konferanser sk al organi
seres. (bl.a. som tilbud til enkeltmed
lemmer) 
4. Det skal lages spesielle tilbud for 
partilagene. 
5. Vi kan prøve å lede gjennom folk 
og ikke papirer. 
6. AKP skal arrangere åpne møter og 
konferanser om teoretiske og politis
ke spørsmål. Til disse møtene invire
res RU og RV-ere spesiellt. 
7. Vi skal finne fram til hvilke områ
der vi skal satse på for å skape nye og 
rettere svar på viktige spørsmål. 
8. Det skal lages en del enkle studie
hefter som kan hjelpe oss til å utforme 
linjer på viktige områder. 
9. Vi skal starte oppsummering av 
hvilken rolle AKP har spilt i historien. 
Landsstyret gikk også inn for å arran
gere en konferanse til høsten (septem
ber/oktober) med tema: Søkelys på 
verdensøkonomien. Markedskrefte-

. nes endelige seier eller på vei mot en 
sviende blåmandag. 

Organisering og synliggjøring 
Vi går inn for at partilagene skal be
gynne å synliggjøre virksomheten sin 
med AKP-stands og andre tiltak som 
annonser, innlegg i lokalavisen osv. 

Vi skal lage og spre en arguments
amling for å være med i AKP og for å 
vise hvorfor AKP trengs. 

Kamp mot EF/EØS 
Planene for dette arbeidet i neste peri
ode vil bli diskutert seinere i tråd med 
utviklinga av EF-kampen denne vå
ren. De aktuelle oppgavene i forbin
delse med kampen mot EØS-avtalen 
er gjengitt i de to siste numrene av 
Opprør. 
Merk! Mindretallsforslag til forutset
ningene for plan og andre landsmøte
dokumenter vil bli trykt i en landsmø
tebulletin som går til AKPs medlem
mer. 
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DEN FLERSTEMMIGE REVOLUSJONEN 

Klassemakt og produksjonspunkt 
I klassisk, sosialistisk teori og strategi har en tenkt seg at arbeiderklassen først og fremst framstår som klasse i forhold til det som vanligvis blir kalt 
«produksjonen», skriver Kjersti Ericsson i kapitlet «Klassemakt og produksjonspunkt». Opprør trykker her utdrag av dette kapitlet. 

Det er der utbyttinga foregår. Men 
det er også stillinga i produksjonen 
som er grunnlaget for arbeiderorga
nisering og arbeidermakt. Her kan 
arbeiderklassen uttrykke styrken sin, 
blant annet gjennom bruk av strei
kevåpnet. Den første, sosialistiske 
staten fikk navnet sitt etter arbeider
rådene - sovjet, arbeidernes organi
sasjoner med utgangspunkt i «pro
duksjonpunktet». I sin mest revolu
sjonære periode organiserte også den 
norske arbeiderklassen seg i arbei
derråd (Bull,s.256): 

« Ved nyttårstider 1918 begynte 
arbeiderne i treforedlingsindustrien 
ved Dramselva og i jernindustrien i 
Kristiania å danne arbeiderråd, etter 
mønster av de russiske sovjetene. 
Grunnenheten for arbeiderrådene er 
ganske enkelt alle arbeidere ved en 
bedrift./ ... ./ De sveiste hele arbeider
klassen fastere sammen uten hensyn 
til faglige skillelinjer.» 

En må stille spørsmålstegn ved 
Bulls påstand om at arbeiderrådene 
sveiset hele arbeiderklassen . sam
men. Arbeiderkvinner uten yrkesar
beid hadde ingen mulighet til repre
sentasjon. Arbeiderrådenes fremste 
oppgave var å trappe opp dyrtids-

La oss holde fast ved den tradisjo
nelle inndelingen i basis (teknolo
gi, økonomi mv.) og overbygning 

(klasser, kultur, politikk mv.) som 
Marx gjør, og finne ut hva nytt Kjersti 
Ericsson har å bidra med, skriver Tol
lef Hovig i denne artikkelen. 

På side 13 i boka si har Kjersti Ericsson 
(KE) et kapittel hun kaller «De To Model
lene». Her setter hun noen sentrale kjen
netegn ved det hun kaller «den klassiske 
modellen», opp mot det hun selv finner 
fornuftig. Allerede her gjør hun etter mitt 
skjønn en feil hun sliter med videre i sin 
ideverden. Hun tar ikke noe oppgjør med 
det hun kaller den klassiske modellen, og 
gjør ingen gjennomgang for å påvise hva 
som er feil ved den såkalte klassiske 
modellen. Hun bare trekk~r fram elemen
ter av den som hun ikke liker, og sier at de 
bør erstattes med noe annet. Da blir hun 
sittende med resten av denne modellen i 
hodet, likt og ulikt. 

Mange har kritisert AKP opp gjennom 
åra for aldri å ta noen oppgjør med det de 
har stått for, og eventuelt forlatt, kanskje 
med rette, KE har jo vært partileder i 
mange år. La oss så undersøke hvilke ele
menter i det Marx kaller basis KE uttaler 
seg om. Jeg må innrømme at det ikke har 
vært like lett da boka er svært full av 
antydninger, synsinger o.l. og svært løst 

kampen etter nederlaget for dyrtids
aksjonene i 1917. Da som nå var det 
kvinnenes oppgave å sørge for at 
familien fikk mest mulig ut av knap
pe midler. Dyrtida formet kanskje 
der~ perspektiv sterkere enn men
nenes. Hadde de og deres perspektiv 
noen plass i kampen? I så fall har det 
ikke etterlatt noen spor i Bulls fram
stilling. 

Beatrix Campbell (1984) skriver 
om gruvesamfunnene i England at 
kvinnene i praksis var fratatt stem
meretten ( «disenfranchised» ). 
Arbeidet deres var nødvendig for at 
gruvene skulle fungere. De stilte opp 
med mat, med badevann og vask av 
arbeidstøy når ektemenn og sønner 
kom fra skiftet i gruva. Hva det 
betydde av slit og møkk før bade
rommenes og vaskemaskinenes tid, 
kan en bli svimmel av å tenke 
på./ ...... ../. Men trass i alle disse 
ulempene hadde gruvearbeideren 
også noen fordeler av tingenes til
stand (s. l 06): 

«Hjemmet dreide seg om hamog 
hans behov.Hans kvinne arbeidet for 
ham. Det var en personlig kontroll 
over kvinners tid og arbeid. Gruvear
beiderens ønske om personlig kon-

vært oppfatninga til nå (f.eks. på side 34), 
men land i den 3 verden. 

Slike hentydninger fins mange steder i 
boka, selv om hun helst unngår å si det rett 
ut. Dette er en diskusjon vi er nødt til åta. 
Jeg tror, i motsetning til KE, at sosialisme 
er en produksjonsmåte, som forutsetter en 
ferdig utviklet kapitalisme, og derfor at 
verden ennå ikke har sett den første sosia
listiske revolusjon. Jeg tror og KE tar fe il 
når hun antyder at den fattige verden er 
det kommende sosialistiske brennpunkt. 

Planøkonomi 
Det neste temaet hun kretser rundt, er 
planøkonomi kontra markedsøkonomi. 
Jeg synes hun her har et helt tradisjonelt, 
eller klassisk grep, om man vil. Eneste 
forskjellen fra det gamle er at planen skal 
demokratiseres. Den som har lest hyld
ningene i «Røde Fane» på 70-og 80-tallet, 
til den uendelig demokratiske planproses
sen i Albania som var sikret både horison
talt og vertikalt, kan kanskje forbauses 
over at talsmenn for det samme parti 
mener planprosessen kan gjøres ennå mer 
demokratisk, men sånn er det altså. Min 
oppfatning er at sosialistisk samfunn må 
gjøre seg bruk både av marked og plan 
som virkemidler. 

Et annet tema hun tar opp dreier seg om 
spørsmålet om statseie og synet på staten, 

Ericssons sosialisme 
sammensatt, men noen standpunkter går 
igjen. 

Revolusjon 
For det første er det spørsmålet om hva en 
sosialistisk revolusjon er, og dermed hvor 
den sannsynligvis vil utvikle seg. Her 
framstiller KE den klassiske modellen 
etterrettelig og bryter også med den. Hen
nes uetterettelighet består i at hun tror den 
klassiske modellen forutsetter at den kapi
talistiske storproduksjonen skal være 
trengt igjennom og dominerende i hele 
verden, f.eks side 98. Dette har aldri vært 
noen forutsetning for den klassiske 
modellen, men ved å påstå det, gjør hun 
det lettere å kjøpe sine standpunkt i denne 
saken. De har hun formulert flere steder i 
boka, og essensen er at det sannsynlige 
arnested for en sosialistisk revolusjon, 
ikke er den industrialiserte verden som har 

kontra privat eie. Dette synes hun er pro
blematisk, noe jeg kan si meg enig i, men 
jeg synes hennes løsning, som bare er en 
demokratisering av staten og statseien
dommen virker svært enkel. Jeg kan ikke 
se at KE har noen særlig ideer/forandring
er mht. det som tradisjonelt har vært basis 
enn disse tre forholdene. 

Når det gjelder hennes syn på overbyg
ningen skjer det atskillig mer. 

1. Det første standpunktet er logisk 
begrunnet av det første forholdet i basis. 
Den revolusjonære sosialistiske krafta fins 
idag først og fremst i den fattige verden. 
F.eks. side 38: «En av de store utfordring
ene for revolusjonære i Vesten, er å bryte 
med forestillinga om våre egne land som 
stedet der den egentlige sanne sosialismen 
kan skapes . Vi må slutte å se på oss sjøl 
som mønster, de andre som avvik. For det 
første bor flertallet av jordas utbytta og 

troll bidro også til å skaffe gruveeier
ne det arbeidet som gjorde gruvear
beiderens arbeid mulig, helt gratis.» 

Fagforeningene var organisert ut 
fra produksjonspunktet. Å slåss for å 
lette kvinnenes arbeid, ble dermed 
ikke noen «naturlig» oppgave for 
dem, siden kvinnenes · arbeid fore
gikk i hjemmet. Men som sitatet 
viser, var det en nøye sammenheng 
mellom den direkte utbyttinga av 
gruvearbeideren i gruva, og den indi-

. rekte utbyttinga av kona hans i hjem
met. Begge deler inngikk i den hel
hetlige prosessen som gruveeierne 
trakk profitt ut av. Men arbeidernes 
organisasjoner i gruvedistriktene 
interesserte seg bare for halve pro
sessen. 

I dagens Norge er halvparten av 
den yrkesaktive arbeiderklassen 
kvinner. Men fortsatt er det slik at 
fagbevegelsen i all hovedsak er opp
tatt av det som foregår på «produk
sjonspunktet». At kvinnelige arbei
dere er dobbeltarbeidende, står med 
ett bein i hjemmet og ett bein i 
arbeidslivet, og at dette preger livet 
deres på alle områder, har foreløpig 
ikke fått noe særlig gjennomslag i 
fagbevegelsens prioriteringer og 

undertrykte mennesker i sør. En sosialis
me som er verdt noe, må løse flertallets 
problemer. Det er flertallet som spiller 
hovedrollen.» Dersom man sier A under 
basis, må man logisk nok si B her. 

2. Kvinneperspektivet. Dette er vel i 
grunnen litt eldre materiale fra KEs hånd, 
som dreier seg om en oppvurdering av 
reproduksjonsprosessen, og følgelig kvin
ners samfunnsmessige rolle. Jeg har litt 
problemer med å se hvor dette er koblet til 
sosialismeteorien hennes, utover oppvur
deringen av kvinner som revolusjonær 
kraft. 

Hverdagslivet 
3. Metoden for revolusjonær tenking er et 
annet aspekt KE vier stor oppmerksomhet, 
hun mener det hun kaller hverdagslivsper
spektivet er en svært fruktbar tenkemeto
de. Uten at jeg har satt meg spesielt inn i 
det, synes jeg en sånn tankemetode må 
være svært utilstrekkelig, og i sitt vesen 
ganske konservativ. Dersom hverdagsli
vet skal være vårt perspektiv, blir det vel 
svært vanskelig å fange opp viktige sam
funnsmessige forandringer som foregår 
utenfor hverdagslivets perspektiv (f.eks. 
forandringer i profittraten), og studere de 
konsekvensene de vil få for samfunnet, og 
i senere instans hverdagslivet. Jeg tror den 
metoden som kalles den historiske materi
alismen kanskje kan være vel så god, uten 
at jeg skal gå i detalj om den her. 

4. KE lanserer en strategi for en enhets
front, og argumenterer for at arbeiderklas
sen skal være sentrum i den. F.eks .på side 
100. Dette er utsagn jeg ikke har proble
mer med å slutte meg til, problemet mitt er 
at jeg ikke kan se at dette henger logisk 
sammen med KEs argumentasjon forøv
rig. KE argumenterer for befolkningen i 
den fattige verden som de sentrale revolu
sjonære krefter. Dernest framstår kvinne
ne og da særlig de dobbelt undertrykte 
arbeiderkvinnene og de tredobbelt under
trykte arbeiderkvinnene i den fattige ver
den som sentrale. Så behandles miljøbeve
gelse og arbeiderklasse omtrent likever
dig. 

Arbeiderklassen 
Arbeiderklassen er først og fremst interes
sant i kraft av sin innsats for lokale saker 
(Tyssedal, Vålerenga, eller som negativt 
eksempel i forhold til å være solidarisk 
med den rike verden mot den fattige . Se 
side 204 i kapitlet, «Den som undertryk
ker andre kan ikke selv være fri .» 

OPPRØR 

arbeidsmetoder. 
Åse på organisering ut fra produk

sjonspunkt som den «naturlige» for
men for klasseorganisering, er derfor 
problematisk. I slik oppfatning av 
hva som er «naturlig», ligger usyn
liggjøringa av kvinnene og kvinnear
beidet i hjemmet innebygd. Og der
med blir. den patriarkalske . orden 
akseptert uten spørsmålstegn. 

Dette betyr ikke at organisering ut 
fra produksjonspunkt, i fagforening
er og i andre former, ikke er uhyre 
viktig, både for kvinner og menn. 
Noe annet blir det å si at dette er 
klasseorganiseringa. I mange kam
per har det også vist seg at det i til
legg til fagforeningsorganiseringa 
trengs andre typer. Kampen for nytt 
aluminiumsverk i Tyssedal, som 
pågikk i over ti år, er et eksem-
pel./ ..... . ./1 Tyssedal visste kvinnene 
at hvis aluminiumsverket ble ned
lagt, var det svært mye annet som 
raknet. Med dette perspektivet kla
tret de opp på barrikadene./. ... ./ 

Flere år etterpå kommenterer hun 
(Sigrun Instefjord,red.) sjøl kvinne
nes rolle i kampen for Tyssedalsam
funnet slik i et intervju (Klassekam
pen, 8.mars 1988): 

At hun derfor konkluderer med arbei
derklassen som det sentrale elementet i 
enhetsfronten kommer svært overrasken
de. 

Konklusjonen min blir at jeg synes det 
er prisverdig av KE at hun har brukt tid og 
krefter til å skrive en bok om dette emnet. 
Jeg synes at hennes behandling av det 
Marx kaller basis, er rimelig uvitenskape
lig, o g har rimelig lite med den vitensk a
pelige sosialismen å gjøre. Endringene 
hun gjør i den klassiske modellen med 
demokratisert plan og desentralisert stat, 
er etter mitt skjønn mest som kosmetikk å 

« "Leve Tyssedal" ble oppretta i 
kjølvannet av streika i Tyssedal. 
Kvinnene hadde et stort behov for å. 
bruke krefter for lokalsamfunnet. I 
fagforeningene hadde de ikke stem
merett, de ble koner gift med menne
ne sine. Da det var permitteringer i 
Tyssedal, ble 130 menn sendt på 
vegarbeid med ei reise på 3 timer. De 
måtte stå opp klokka fem om mor
ran, og var heime seint på ettermid
dagen. Kvinnene fikk større ansvar 
for hus og heim, og for alle praktiske 
ting som må gjøres. I ett års tid var 
kvinnenes liv å jobbe og sove, men 
det var det ikke lett å få fram i lyset.» 

Hvis utgangspunktet for arbeider
klassens organisering og kamper 
utelukkende defineres som «produk
sjonspunktet», blir det for snevert. 
«Det trengs også kamp- og organisa
sjonsformer som gjør helheten i 
kvinnelivet synlig, og som kan sette 
kampen i «produksjonen» og kam
pen i «hjemmet» i sammenheng, slik 
gruvearbeidernes fagforeninger ikke 
gjorde. 

oppfatte. Når hun sier sosialismen er mest 
trolig i den fattige verden, og at utviklet 
kapitalisme ikke er noen forutsetning, er 
jeg dypt og inderlig uenig med henne. Jeg 
skal komme tilbake til mitt syn i senere 
nummer av «Røde Fane». 

Det som da i grove trekk står igjen, er 
en fremheving av sør mot nord perspekti
vet, og en framhe ving av kvinnene so,i; 
revolusjo nær kraft, forsåvidt pr.\.sverdige 

ting, men det blir en svært tynn sosialis
tisk suppe hun lager med dette som råva
rer etter mitt syn. Les boka sjøl. 

TOLLEF HOVIG 
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DEN FLERSTEMMIGE REVOLUSJONEN 

«Den flerstemmige revolusjonen» 
er et oppgjør med den tradisjonelle 

marxismen, slik den blant annet har kommet 
til uttrykk i Sovjet og de øst-europeiske 

landene, og et oppgjør med det en kan kalle 
den vestlige radikale tenkningen og 

politikken, heter det i omtalen bak på 
omslaget av Kjersti Ericssons bok. 

Opprør har fått to innlegg, fra Tollef Hovig 
og Ebba Wergeland, som vi presenterer på 
disse to sidene, sammen med et utdrag fra 

boka. Følg med og delta i debatten. For du 
har vel lest boka? 

S talinismen var uttrykk for 
typiske trekk ved mannssam
funnet: Kampen for personlig 

makt og karriere, kampen om topp
posisjoner. Tenkemåter og mennes
kesyn fra det gamle kapitalistiske 
samfunnet lever videre i kommu
nistpartiene. 

Det er ingen «borgerlig feminist» 
som analyserer stalinismen på denne 
måten, men en gammel bestemor fra 
Øst-Tyskland som ble intervjuet av 
svensk fjernsyn høsten 1990. Hun 
hadde vært med i det tyske kommu
nistpartiet siden ungdomsårene, aktiv 

• i den antifascistiske kampen i mel
lomkrigstida, og i tysk motstandsbe
vegeise under 2. verdenskrig. 

For noen ble opprettelsen av den 
øst-tyske staten en sjanse til å gjøre 
karriere på partimedlemskapet. Hun 
opplevde tvert imot at myndighetene 
avsatte henne som leder for internat
skolen for foreldreløse, som hun sjøl 
startet like etter krigen. (En mann 
overtok stillingen.) Hun var fortsatt 
partimedlem. Men analysen av stali
nismen summerte opp hennes egne 
erfaringer: Dette var kommunistenes 
arvegods fra kapitalismens manns
samfunn. 

Hva slags oppgjør? 
Jeg tror hun ville kjent seg igjen i 

det Kjersti Ericsson skriver om den 
sosialistiske tradisjonen i den nye 
boka si, «Den flerstemmige revoh1-
sjonen»: «Det trengs et djupere opp
gjør med den kapitalistiske og patriar
kalske tradisjonen enn det revolusjo
nære hittil har tatt. Det blir et oppgjør 
med elementer som langt på vei er fel
les for den tradisjonen revolusjonære 
har plassert seg i og den tradisjonen 
de har kjempet mot.» Akkurat nå er 
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det mange og høyst ulike røster som 
krever at sosialister og kommunister 
«tar oppgjør» med fortida, med kom
munismen og «stalinismen». Det invi
teres til rituell avsverging av fortida 
og jakt på syndebukker, oppgjør på 
kapitalismens premisser med «guden 
som sviktet». Oppgjør med opprøret. 
«Den flerstemmige revolusjonen» 
åpner for en helt annen type oppgjør, i 
stikk motsatt retning, bort fra kapita
lismen. 

«Virkelig grunnleggende foran
dring krever at folk ser seg sjøl som 
skapere av kunnskap og mening, og 
som aktivt handlende i å forme sam
funnet og sitt eget liv», skriver Erics
son. 

Kapitalismens konkurransesam-
funn knytter menneskenes (menns) 
identitet og verdi som personer til det 
å ha noen under seg, for å bruke en 
formulering fra boka. Bestemoren i 
Øst-Tysk.land fant det samme men
neskesynet igjen i stalinismen. Kon
sekvensen av en slik oppfatning av 
menneskers verdi, må• bli forakt for 
dem som ikke har makt: forakt for 
svakhet. Et slikt menneskesyn får 
opprørerne til å oppføre seg nøyaktig 
som undertrykkerne de vil bekjempe: 
andre mennesker blir bare midler til å 
nå det store målet, produsenter, solda
ter, «masser» uten ansikt. Uten et 
oppgjør med dette menneskesynet, 
kan opprørerne sjøl bli det største hin
deret for «virkelig grunnleggende for
andring». 

Troverdige allierte 
Det er nok av «arvegods» fra kapita
lismens ideologi å gjøre opp med. Vil 
vi ha troverdighet som den 3.verdens 
allierte, må vi kvitte oss med eurosjå
vinismen. Europeiske kommunister 

har med rette blitt avvist utenfor 
Europa når de har framstilt den blodi
ge imperialismen som «historisk pro
gressiv» fordi den åpnet for industria
lisering og proletarisering. Marxister 
har hatt en teori om sosialismen som 
forutsatte at resten av verden først 
måtte bli som Europa: En høyt utvik
let ( europeisk) kapitalisme var det 
nødvendige forstadiet for sosialis

. men. 
Når derfor Ericsson setter opp en 

annen modell for kampen for sosialis
men, gjenoppretter hun forbindelsen 
med revolusjonære i den 3. verden, 
som for lengst har forkastet fasepla
nen fra Europa. Som Mao i Kina 
insisterer de på å ta utgangspunkt i 
den konkrete, hjemlige virkeligheten. 
Avsky for eurosjåvinismen har fått 
mange av dem til å avvise alt som 
smaker av marxistisk og kommunis
tisk tradisjon fullstendig. Men oppga
ven de stiller seg, er den samme: 
Hvordan bryte med det imperialistis
ke systemet, og skape framtids-sam
funnet? Kapitalismen og imperialis
men er et globalt system. Derfor er 
alliansen mellom oss nødvendig, _og 
svarene de finner får konsekvenser for 
oss også. Vi fører ikke hver vår kamp, 
men «en sammenhengende kamp der 
vi slåss fra forskjellig utgangspunkt», 
slik Ericsson skriver. Den europeiske 
venstresidas eurosjåvinisme rammer 
oss sjøl ved å legitimere imperialis
mens metoder til å opprettholde mak
ta: fra statlig rasisme og millionære
nes EF-fellesskap til Gulf-krig. 

Et nytt veiskille 
Den kommunistiske bevegelsens his
torie er full av eksempler på at virke
ligheten setter teorien til veggs, og 
krever nye svar og nye forklaringer. 

OPPRØR 

er 
Ved slike «veiskiller» er det alltid 
noen som velger retning etter den her
skende klassens virkelighetsoppfat
ning, og «innser» at opprør mot den er 
dumhet, galskap, eller forræderi. 
Andre velger opprøret mot kapitalis
mens og imperialismens sannheter, 
selv om de ikke har alle svarene. 

Spørsmålet om arbeiderklassens 
rolle har vært et slikt veiskille. Skulle 
arbeiderne være mål for milde gaver 
fra et opplyst borgerskap, eller var de 
kapitalismens banemenn? Den kine
siske revolusjonen skapte et tilsvaren
de veiskille, ved å plassere den 3.ver
dens fattigbønder i spissen for kam
pen mot imperialismen. Sovjet-partiet 
godtok det ikke. De gjorde sjøl krav 
på lederrollen i spissen for «den sosia-

spektivet for sosiale opprørsbevege l
ser, og spesielt for marxistisk og kom
munisti sk teori og praksis. Det nye 
veiskillet for den marxistiske beve
gelsen kan formuleres slik med Erics
sons egne ord: « - en strategi som 
behandler kvinner som "en spesiell 
sosial gruppe" med en del rettferdige 
delkrav, er dømt til å mislykkes. 
Gjennom en slik strategi kan en ver
ken oppnå full kvinnefrigjøring, eller 
nå de overordna målene til revolusjo
nære bevegelser: slutt på materiell og 
sosial nød. Slutt på alle klasseskiller.» 
Og videre: «Kvinneperspektivet må 
bygges inn som et grunnpremiss i 
strategien. Det gjøres ikke ved å klas
ke på noen nye elementer her og der. 
Hele byggverket må forandres fra 
bånn.» 

Den flerstemmige 
diskusjonen 
Dette er ei bok om marxistisk teori , et 
tema som antakelig flere enn jeg er 
vant til å overlate til dem vi tror kan 
det, «ekspertene». Men ekspert-troen 
er også en del av ideologien som sta
biliserer kapitalismen og svekker 
folks evne til å handle på egne vegne. 
I vårt samfunn går klasse- og kjønns
undertrykkingen igjen i forholdet 
mellom «eksperter» . og «lekfolk». 
Denne boka utfordrer også ideen om 
at politikk skal være forbeholdt 
eksperter. Den er skrevet slik at 
mange kan kjenne seg igjen. Det 
handler om problemer vi sjøl har opp
levd, kamper vi har stått i, spørsmål vi 
har stilt oss. Folks beskrivelse av sin 
egen virkelighet. presenteres på linje 
med klassikersitat og marxistiske 
kjendiser. For å forstå trenger vi flere 
perspektiver enn det mannlige hel
tidsintellektuelle kan gi oss. De fær
reste skriver tankene sine om politikk 
i bøker. Boka gir oss tilgang til dem 
likevel: Sigrun Instefjords erfaringer 
fra kampen for Tyssedal, beretninge
ne om Te\anga-opprøret i \ndia i;\i\c;. 

kvinnene som deltok så det, intervjuet 
med aktivisten fra Vålerenga Vel som 
forteller hvordan beboerne der driver 
«miljøkamp, kulturkamp, anti-rasis
tisk kamp, kamp for tilhørighet og 
trygghet på en gang». 

Erfaringene fra «hverdagslivet» 
forsvarer sin plass. Og vi som leser og 
kjenner oss igjen i det de sier eller står 
for, tenker: Kanskje er dette likevel 
vår debatt også, ikke bare «eksperte
nes»? 

Boka kan brukes 
«Nye svar må bæres fram av sosiale 
krefter og bevegelser. Kvinnekampen 
er en slik bevegelse.» skriver Erics
son. Hennes egen evne til å stille 
spørsmålene på nye måter, og åpne 
for nye svar, henger sikkert sammen 
med at hun i mange år sjøl har stått 

Oppgjør og opprør 
listiske verden» og ville diktere fri
gjørings-bevegelsene. 

De viktigste «veiskillene» i sosia
lismens og kommunismens historie 
henger sammen med at nye klasser og 
grupper har tilkjempet seg makt til å 
presentere sin virkelighet, som 
sprenger rammene for gamle oppfat
ninger. Det var arbeiderklassens og 
fattigbøndenes egen kamp som gjorde 
dem synlige, eller riktigere: ikke til å 
overse lenger. Kvinnekampen stiller 
dagens opprørsbevegelser overfor 
samme type valg: Vil de ende opp 
som imperialismens og kapitalismens 
allierte, eller møte utfordringen med 
nyorientering? I Ericssons «Søstre, 
kamerater» var kvinneperspektivet 
hovedtemaet. I «Den flerstemmige 
revolusjonen» understrekes den all
menne betydningen av kvinneper-

midt i klassekampen og kvinnekam
pen. Få marxistiske intellektuelle har 
så god tilgang på levende eksempler 
til teorien fra egen erfaring. 

Arbeidet er ikke ferdig. Mye er 
skisser og forslag, spørsmål mer enn 
ferdige svar, slik hun sjøl sier. Net
topp derfor gir boka et godt disku
sjonsgrunnlag for alle som ser at jorda 
ikke kan bære kapitalismen stort leng
er, og sitter med de samme vanskelige 
spørsmålene: Hvordan gjør vi slutt på 
kapitalismen, og hva er alternativet? 

Det er riktig at «nye svar må bæres 
fram av sosiale krefter og bevegel
ser». Men det er jammen også viktig 
at enkeltpersoner i disse bevegelsene 
greier å formulere det mange tenker -
analysere det og bringe det tilbake i ei 
bok som denne. 

EBBA WERGELAND 
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RØD VALGALLIANSE 

Stortingsvalget 1993 
Landsstyret har drøf
tet hva som bør være 
RVs linje og målset
ting for stortingsval

get i 1993. 

Landsstyret oppfordrer lokallaga og 
fylkesorganisasjonene til å diskutere 
landsstyrets standpunkter og de 

spørsmålsstillingene det reiser til disku
sjon. Det' er landsmøtet som skal ta endelig 
stilling til og avgjøre hva som skal være 
RVs linje og målsetting for valget. 
· I. RV satser på å få stortingsmandat i 

Oslo i 1993. Tidligere valgresultater og den 
tilliten RV har i Oslo tilsier at det er mulig å 
klare det. men at det vil bli veldig vanske
lig. Det er nødvendig at mange hundre per-

soner i Oslo arbeider aktivt for det. og at 
RV som helhet prioriterer stortingsvalget 
og Oslo-arbeidet på'topp. 

2. I tillegg til å vinne stortingsmandat i 
Oslo stiller RV følgende målsettinger for 
arbeidet i tilknytning til stortingsvalget i 
1993: 
Verve mange nye medlemmer og bygge _ 

opp nye medlemsgrupper over hele landet. 
Markere seg sterkt i kampen mot EF og 

EØS. 
Utvikle RVs politikk for hvert enkelt fylke 

og markere kandidater som RV vil ha inn i 
fylkesting i I 995. 

3. RV stiller egne lister i alle fylker. Det 
er viktig å gi folk muligheter til å stemme 
etter overbevisning og til å støtte et opp
rørsk og revolusjonært alternativ, for å byg
ge opp RV og for å få ut RVs politikk. 

RV vil sannsynli vis komme i en trengt 

RV-økononrlen 
RV har en velordna 
økonomi og ressurse
ne blir utnytta godt. 
Kollektiv eiendom, 
stor ansvarsfølelse og 
mange små summer 
er stikkordene. 

Men for lite penger er et viktig hinder i 
det politiske arbeidet. Mesteparten av 
RVs inntekter er offentlig støtte knyttet 
til lokalvalgene. RV får ikke noe penger 
fra staten til sentral drift fordi vi ikke har 
kommet over 2 prosent ved stortings
valg. Pengene som vi får gjennom lokal
valgene, brukes derfor både til sentralt 
og lokal! arbeid. De andre inntektene RV 
har er kontingent (alt går lokalt), kake
lotterie o.l. lokalt (Bamle RV regner med 
5000 kroner i inntekt på det i år), og stu
diestøtte (lokalt og sentralt). 

Mangel på penger er et viktig hinder 
for aktiviteten både lokalt og sentralt. Vi 
skulle f.eks. gjerne ha samla representan
tene til flere konferanser, hatt faglig kon
feranse, konferanse om kampen mot me
tanolfabrikk o.l., men ned 20 000 kroner 
til konferanser for hele året, er det be
grensa med hvor mye reisestøtte det kan 
gis. Det er derfor et mål å øke RVs inn
tekter. Hovedsaken for å få inn det er fle
re medlemmer, satsing på «RY-fondet» 
(se annonse på neste side), og bruk av 
støtteordningene for studiearbeid. 
Alle offentlige inntekter er RVs kollekti
ve eiendom, og disponeres av landssty
ret. Det betyr at alle pengene som utbeta
les lokalt i form av stemmestøtte, støtte 
til kommunestyre- og fylkestingsgrup
per, møtegodtgjørelse (utover tapt ar
beidsfortjeneste og skatt) skal betales inn 
til RV sentralt (untatt det som er bevilga 
av landsstyret - se nedenfor). Landsstyret 
bevilger en god del av de totale inntekte
ne til RV lokalt. Det er viktig at alle lo
kalgrupper, fylker og representanter 
betaler inn. Det er summen av mange 
små og noen store beløp som gir oss 
muligheter til å drive organisasjonen! 
NB Det må søkes for å få utbetalt mye 
av støtten. Undersøk med kommu
nen/fylket. 

Fordelinga av pengene 
Totalt er RVs offentlige inntekter ca 2 
millioner kroner. Noe over 500 000 kro
ner er bevilga lokalt av kommuner og 
fylker med øremerking til stillinger, kon
torhold o.l. og med regnskapsplikt over
for kommunen/fylket (gjelder for Oslo, 
Østfold, Akershus, Nordland). Landssty
ret har i tillegg bevilga 370 000 til lolakt 

arbeid. Det fordeler seg slik: 
* Kommunestyregruppene der vi har fått 
valgt inn representant, får beholde grup
pe og representantstøtte (kr 2138 pluss kr 
732 pr representant). Tilsammen blir det 
ca kr 150 000. 
* Det ytes en følgende støtte til kontor
drift og/eller ansatt: Troms kr I 0 000, 
Sør-Trøndelag kr I 0 000, Møre- og 
Romsdal kr 5 000, Hordaland kr I 0 000, 
Rogaland kr 5 000. 
* Arbeidsutvalget vil bevilge penger til 
fylkesorganisasjonen etter søknad fra 
fy lkene. Søknadene skal ha med forslag 
til budsjett, og søknadsfristen er 20. 
mars. 

Omtrent halvparten av de totale inn
tektene går til den sentrale driften som 
omfatter kontorleie, ansatte, porto, tele
foner, landsstyremøter, konferanser, 
Opprør osv.Det er nå oppretta et RV
fond med direkte trekk fra post- eller 
bankgiro for dem som vil og har mulig
heter til å støtte RV økonomisk utover 
kontingenten. Vi regner med at det skal 
bli en viktig inntektskilde for RV i tida 
framover. Minst halvparten av det som 
kommer inn til fondet skal gå til de fylke
ne pengene betales inn fra. (Annonsen på 
neste side.) 

Gjeldfr~e grupper! 
Lokale RY-grupper og representanter i 
kommunestyrer og fylkesting skylder 
RV sentralt ca 100 000 kroner. Det er 
stemmestøtte, møtegodtgjørelse o.l. som 
ikke er betalt inn - hovedsakelig fra de to 
siste åra. De aller fleste gruppene, fylke
ne og representantene står uten gjeld, 
men det er viktig at alt kommer inn. 
Pengene trengs til den sentrale driften, og 
det kan ikke godtas at noen bryter vedtak 
og tar pengene til lokalt arbeid. Landssty
ret har vedtatt at alle grupper og repre
sentanter må betale gjelda innen lands
møtet. 

Kontingenten 
Det har vært relativt stor enighet i RV om 
å ha en lav kontingent for at det skal være 
lett å bli medlem. Nå går all kontingent 
til lokalgruppa, og fastsettes også lokalt. 
Det ser ut til at de fleste har lagt seg på 
150 kroner i året. Vi mener det er ønske
lig å få en lik kontingent over hele landet. 
På landsmøtet vil det også bli foreslått at 
en del av kontingenten skal gå til RV sen
tralt, bl.a. for å kunne kontrollere med
lemstallet som er grunnlaget for delegat
valg på landsmøter, fylkesårsmøter o.l. 
Vi ber derfor lokallag og fylkene ta med 
seg og drøfte dette når de fastsetter kon
tingenten på årsmøtet. 

GEIR OG AKSEL 

politisk posisjon ved valget i 1993 fordi det 
blir et EF-valg, og RV ikke vil ha mandat
muligheter i andre fylker enn Oslo. Lands
styret mener likevel at grunnene til å stille 
egne RV-lister er viktigere enn det som 
muligens kunne vinnes ved at RVs velgere 
stemte på andre partier som er mot EF. Vi 
vil også understreke at EF-kampen avgjø
res av i hvor stor grad den folkelige mot
standen organiseres. 

Hvem må forlate stortingsstolen tilfordelfor RV i /993 ? (Foto: Ola Sæther.) 

tar? 4. Landsstyret oppfordrer lokallaga, fyl
kesorganisasjonen og enkeltpersoner til å 
diskutere bl.a. følgende spørsmål i tilknyt
ning til stortingsvalget: 

b) Vil det gjere nokon særleg skilnad for 
den revolusjonære rørsla i Norge om RV 
for ein plass på Stortinget i 1993? 

progressive rørsla i andre fylke ha av at 
Oslo får ein RY-representant på Stortinget? 
e) Finst det vellykka erfaringer frå det loka
le RY-arbeidet (fylkesting, kommunestyre 
eller andre samanhengar) som kan brukast 
for å vise folk korleis RV skal jobbe i Stor
tinget? (Slike episodar/erfaringar må sam
last sammen slik at alle kan bruke dei i dis
kusjonane). 

a) Kva meiner du bør vere skilnaden på ei 
revolusjonær stortingsgruppe og andre vel
meinande personer som er på Stortinget? Er 
det muleg å beskrive skilnaden på praksi
sen til ei revolusjonær stortingsgruppe og ei 
stortingsgruppe av dyktige sosialdemokra-

c) Korleis skal forholdet vere mellom ei re
volusjonær stortingsgruppe og 
- den lokale RV-gruppa 
- fagforeninga 
- andre masseorganisasjonar 
d) Kva nytte kan arbeidarklassen og den 

Arbeidsplan for Asker RV 
Det har nylig vært årsmøte i Asker RV. 
Vi bringer her utdrag fra beretninga for 
1991 og arbeidsplanen for 1992. 

regner med at det er relativt enkelt å bli en 
del til. Noen av dem som sto på lista ønsker 
ikke å bli medlem. 

Arrangere stand I gang i måneden (med 
salg av Klassekampen, løpesedler etc.). 

Ta opp på medlemsmøter viktige saker 
som skal opp i kommunestyret og styrer/ut
valg, referat fra arbeidet o.l. Arbeidsplan for 1992 

Mål: Politisk: 

RV fikk 488 stemmer og fikk kommunesty
rerepresentant i Asker ved valget i fjor høst, 
og har nå jevnlige medlemsmøter og ei 
kommunestyregruppe. Etter at RV mista 
plassen i kommunestyret ved valget i 1987, 
fungerte det ikke noe RV-gruppe i kommu
nen før vinteren 1991 . AKP i kommunen 
holdt kontakt med et nettverk i RV i denne 
perioden, og det var AKP-laget som tok ini
tiativet til å danne RV som medlemorgani
sasjon. RY-gruppa har hatt jevnlige møter 
helt fra den ble dannet i februar 1991 . Det 
ble jobbet mye med å utvikle RVs stand
punkter på de viktigste sakene i valgkam
pen, og det ble drevet en god valgkamp sjøl 
om bare ca 1/3 av dem som sto på lista var 
aktive. Det har ikke vært drevet noe arbeid 
med medlemsverving utover å oppfordre 
alle på lista om å melde seg inn. Ved års
skiftet hadde gruppa 12 medlemmer, men 

* Konsolidere RY-laget organisatorisk Forberede minst en sak spesielt til hvert 
kommunestyremøte ·(prioritere .saker hvor 
vi kan følge opp lokale beboeraksjoner etc. 
Få oppslag i lokalavisen på forhånd + skri
ve leserinnlegg.) 

Nå et nivå på 30 medlemmer, hvorav 20 ak
tive, og et oppmøte på over 10 personer på 
medlemsmøtene. 
Asker RV skal delta i den sentrale partide

batten. 
Asker RV skal markere seg lokalt i folks 

bevissthet. 
Aktiviteter: 
Organisatorisk: 
Ta kontakt med alle gamle medlemmer av 

RV, AKP, sympatisører, KK-abonnenter 
etc i løpet av første halvår. 
Arrangere I I medlemsmøter, hvorav 4 te

mamøter med forberedte innledninger. 
Diskutere sentrale RV-saker/partidsebatt 

på medlemsmøter. 

Prioritere EFÆØS-arbeid blant generelle 
politiske saker. (Delta i Asker Nei til EF, 
samle underskrifter på faglig opprop mot 
EØS og på underskriftslister.) 
Følge opp kampen mot golfbane i vårhalv

året. 
Arbeide med og undersøke spesielt en ut

byggingssak . 
Arbeide med I . mai. 
Arbeide med korrupsjon/ snusk; kartlegge 

maktforhold i Asker - næringsliv/politikk, 
hvem eier hva, familiedynastier etc. 

Medle01sverving i RV: RV-info 
Landsstyret oppfordrer RV-medlemmer og • 
grupper som har kritikk av RV-programmet og 
/eller forslag til revideringer om å sende det inn til 
RV-kontoret innen 1. april. 

I riktig retning, men tregt ... 
RV har nå ca 1500 medlemmer. 
Målsettinga er 3000 (ca 10 prosent . 
av dem som stemte på RV) fram til 
sommeren. Det sto ca 3500 perso
ner på RVs lister, så det burde være 
en overkommelig målsetting, men 
medlemsvervinga og opprettelsen 
av permanente RV-grupper har 
gått tregere enn landsstyret hadde 
som målsetting. 

RV hadde grupper i 110 kommuner 
ved valget i september. Mange av dis
se gruppene fungerte bare i valgåret -
slik det har vært i hele RVs historie. 
Det var i januar 55 kommuner med 
reistrerte fungerende medlemsgrup
per. Målsettinga var 80. Men når vi 
veit at f.eks. Sogn og Fjordane som 
stilte 9 kommunelister og fikk valgt 

inn 5 representanter, ikke har ei enes
te gruppe, så burde det være store mu
ligheter til raskt å få flere grupper. 

Det er bare et fåtall av kommunene 
det er gjort mye for å verve medlem
mer, så med en skikkelig innsats bur
de medlemstaller kunne øke mye uto
ver våren. Men samtidig er erfaringe
ne også at en del «opplagte RV-med
lemmer» ikke vil bli medlem. Det er 
et stort sprang for mange å bli med
lem av et parti - sjøl om kontingenten 

.er lav og det ikke stilles aktivitets
krav. 

Opprør ønsker rapporter om opp
bygging av grupper og medlemsver
ving. 

A.N. 

Få steder med aksjonsdag 
Det var bare 14 steder som hadde 
stand og delte ut RV-løpesedler un
d~r RVs aksjonsdager mot EØS 5-
9. februar. 
Med 55 fungerende lokalgrupper og 
kontakter i 120 kommuner må resul
tatet betegnes som meget dårlig. Initi
ativet til disse aksjonsdagene kom på 
konferansen for RV -representanter i 
Nord-Norge i november, og det fikk 
tilslutning fra konferansen for Sør
Norge og landsstyret, men ble tyde
ligvis ikke fulgt opp. Det er et stykke 
fra tilslutning i ord til handling. 

OPPRØR 

Følgende steder bestilte og fikk til
sendt materiell: Asker, Moss, Sarps
borg, Horten, Sandefjord, Nøtterøy, 
Kristiansand, Odda, Bergen, Mosjø
en, Bodø, Kabelvåg, Digermulen, 
Harstad, Balsfjord. Her savnes mange 
viktige og store «RV-steder»! 

Erfaringene fra standsene er meget 
positive. Det ga mye diskusjoner og 
god respons. Det er fremdeles mulig å 
bestille løpesedler og plakater. 

Landsstyret vil på sitt neste møte bl.a. på bakgrunn 
av innsendte reaksjoner, ta stilling til hvor omfatten
de programrevisjon det vil legges opp til foran neste 
landsmøte. 

RV og 1.mai 
Landsstyret i RV har fattet følgende vedtak: RV vil 
bare støtte/ delta i I .mai-demonstrasjoner hvor det er 
klare hovedparoler mot EF og EØS, og hvor hoved
taleren er EF og EØS-motstander. 
RVs neste landsmøtet skal være 23-24. januar 1993 

Nettverk og utvalg 
RV ønsker å knytte folk som jobber med de samme 
saksområdene sammen i ulike former for nettverk, 
og det vurderes å opprette flere arbeidsgrupper og ut
valg. RY-ledelsen ønsker også i sterkere grad enn til 
nå å få RVere med spesialkunnskaper til å utarbeid 
forslag til politiske initiativ, bakgrunnsmateriale o.l. 
Vi ber derfor om at enkeltpersoner som har lyst til å 
bli tilknyttet et nettverk og/eller kan bidra med kun
skaper på et saksfelt gi melding til oss. Vi ber også 
fylkesledelser, lokalgrupper rapportere inn om hvem 
som er valgt inn i ulike komiteer og utvalg i kommu
nene og fylkene, og om personer med spesialkunska- • 
per på følgende saksområder: 

-Miljø 
- Faglig arbeid - EF 
- Helse- og sosialpolitikk - Landbruk 
- Utdanning - Fiske 
- Samferdsel - Offentlig økonomi 
- Kvinnepolitikk A.N. 

- Antirasisme 
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AKTIVITETER 

Kjempevellykket pionersamling på Dal. 
Etter pionerleiren sist 
sommer bestemte vi 
oss for at «nå skal vi 
ikke vente helt til nes
te sommer før vi sam
les igjen!» 

Moss i Sør-Øst helt til Haugesund i 
Vest og Ålesund i Nord. Og gjett om 
mange syns det var hyggelig å treffe 
igjen venner fra sommerleirene! 

Ikke alle hadde vært på leir før. En 
del «gamle» pionerer hadde tatt med 
seg venner. Vi hadde ikke inntrykk av 
at de kjedet seg heller! 

Fredagskvelden startet vi med at 
Gunnar fortalte fra en spennende reise 
i Kurdistan. 

dagen uteleiker. Om ettermiddagen 
rollespill om U-land, I-land og Ver
densbanken. Og det viste seg å være 
et spill der U-landene ikke kunne vin
ne, uansett hva de gjorde. Mange ble 
sinte - for et urettferdig spill! Men så 
diskuterte vi hvordan det er i den tre
dje verden, kanskje var ikke spillet så 
langt fra virkeligheten? 

pa opp med gele i alle fasonger: med 
frukt og uten frukt, gul, grønn og rød. 

Om kvelden så vi en film om apar
theid fra Sør-Afrika: En splittet ver
den. 

Søndagen diskuterte vi apartheid. 
Deretter fortalte Liv og Kaia om Rød 
Ungdom. Mange pionerer gleder seg 
til de blir store nok til å bli med der. 

det en kveldssamling i Oslo. Vi har 
bedt Tron Øgrim komme og snakke 
om 17. mai. Kjenner vi han rett, får du 
nok høre andre ting av han enn det du 
vanligvis hører på skolen. 

Og så må du ikke glemme pioner
leiren på Strandheim i sommer. Fra. 
11. til 16. juli. 

GUNNAR RUTLE 

Og siste helg i januar laget vi 
vintersamling. Interessen var 
stor. Det kom pionerer fra Lørdagen var tettpakket: På formid-

Vi brukte masse tid på å lage mat 
også. En indisk risrett gikk ned på 
høykant, og etterpå disket Gele-grup-

En vellykket leir. Dessverre klarer 
vi ikke å få til flere helgeturer før 
sommeren, men fredag 15. mai blir 

På tide å starte et landsomfattende 
Pionerarbeid? 

ERFARINGENE FRA de seinere åra 
er at svært mange av de som har vært 
med på pionerleirene har blitt med
lemmer og ledere i Rød Ungdom. 
Hvis dere syns det er viktig å få til 
Rød Ungdom-arbeid hos dere, men 
ikke vet hvordan dere skal komme 
igang, så er Pionerarbeid tingen. 

Start med unger av AKP-ere og 
RV-ere, lag til en hyttetur e.l., så er 
dere igang. Etterhvert vil ungene 
trekke med seg sine venner. 

Og Pionerarbeidet er moro for oss 
som er ledere også. Det er ikke for 
ingenting at både vi «gamle» og Rød 
Ungdommere som er med som lede
re gjeme stiller opp år etter år. 

Hvis noen har lyst til å starte opp. 
Ta kontakt med partikontoret til 
AKP, med Rød Ungdom eller med 
undertegnede. Så skal dere få tips og 
hjelp. Blir vi en del kan vi kanskje 
samles og utveksle erfåringer. 

Og uansett: Alle medlemmer av 
AKP og RV: send ungene deres på 
pionerleir i sommer! 

GUNNAR RUTLE 

Etter pionerleiren sist sommer var alle skjønt enige om at det var for lenge å vente et helt år til neste gang. Resultatet 
ble en vellykka vintersamling som kan bli startskuddet på en mer omfattende pioneraktivitet. 

Erfaring viser at det skal ikke så 
mye til for at ungene skal bli «tent» 
på politikk. Dere kan godt lage en 
helgetur uten dermed å binde seg til 
noe fast. Og får dere til en kvelds
samling i måneden og kanskje et par 
helgeturer i året er dere kommet 
langt. 

li/1/-offensiv trenger penger 
RV har en velordna økonomi, og det er ingen krise, men det er lite ressurser til å gjøre en 
stor jobb. Det trengs penger for å bygge opp RV til en større og mer slagkra~tig 
organisasjon, for å satse på Stortingsmandat i 1993, og for å styrke det daglige 
revolusjonære og opprørske arbeidet over hele landet. Derfor setter vi i gang "RV-

fonC:et". 

Du kan støtte RV automatisk 
Autogiro eller Direkte Trekk er en betalingsform som gjør det enklere for deg å betale et 

månedlig bidrag til RV-fondet. 
Ordningen er gebyrfri og kan benyttes enten du bruker postgiro eller bankgiro. 
Minst halvparten av pengene du betaler vil gå til RV i det fylket du kommer fra. 

Vil du støtte RV økonomisk med automatisk trekk, må du fylle ut fullmakten og returnere 

den til oss snarest mulig. 

Sendes til: Rød Valgallianse, Gøteborggt 8 0566 Oslo 

FULLMAKT Autogiro - Direkte trekk 
Til: RV-fondet Jeg gir fullmakt til å belaste min 

Avtale-ID konto for mitt faste bidrag til 
Postgiro 0825 040260 I RV-fondet 
Bankgiro 1607 8772046 Belast min bankk.onronr/postgironr: 

(inkl. lønnskonto i Postsparebanken) 
Betalerens navn, adresse, postnr/sted I I I I I I I I I I I I I I 

Sted/Dato Underskrift fra kontohaver 

Jeg vil trekkes Mitt bidrag er 

□ Månedlig Kr ..... .. .... ... .... 
(Beløpsgrense) 

Trekk vil foregå den 20. i hver måned 
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Dra til Haugesund! 
Alle som jobber 
med anti-rasistis
ke aksjoner over 
hele landet, bør 
dra til Haugesund 
13. til 15. mars. 
Da arrangerer 
SOS-Rasisme i 
Haugesund en 
stor konferanse 
om voldsrasisme 
og nynazisme, sier 
Kjell Gunnar Lar
sen til OPPRØR. 

- Bakgrunnen for denne store 
konferansen er at det skjer en 
omfattende organisering blant 
nynazistene og voldsrasistene. 
Vi må organisere en motkam
panje mot disse kreftene, kom
mer vi nærmere svenske til
stander. Der raner de politista
sjoner for våpen, setter fyr på 
asylmottak og skyter på inn
vandrere. 

Det er et omfattende pro
gram for konferansen: 
Fredag: 
Innledning om årsakene til fas
cismens og nazismens fram
vekst før den andre verdens
krigen. Historikeren, Knut 
Vennesland fra Bergen, innle
der om hvilke metoder disse 
kreftene brukte for å skaffe seg 
folkelig støtte. 
Lørdag: Etter gruppedisku
sjoner om gårsdagens tema, 
innleder Finn Sjue om «Hvem 
er voldsrasistene/nynazistene 
og hvordan arbeid~r de?». På
følgende gruppearbeid og så 
plenum. 

Før lørdagen avsluttes med 
fest, blir det et seminar arran
gert av AU i SOS-Rasisme for 
å diskutere og utvikle en 
landsomfattende kampanje 
mot voldsrasisme/nynazisme. 
Planen er å gjøre 9.april til en 
landsomfattende markerings
dag mot voldsrasisme og ny
nazisme. 
Søndag: Voldsforsker, Tore 
Bjørgo, innleder om «110 til
feller av voldsrasisme. Hva 

kan de fortelle oss?. Hvorfor 
blir noen i halvkriminelle ung
domsgjenger med i rasistiske 
stormtropper?» 

Så blir det plenumsdebatt 
om «Hvordan slåss mot den 
organiserte rasismen/nynazis
men». Deltakerne i panelet 
kommer fra SOS-Rasisme i 
Arendal, Amor i Oslo og Ole 
Brastad fra «Brumundal på 
nye veier». 

Spons ungdom 
- Ungdom er sjølsagt hoved
drivkrafta i det anti-rasistiske 
arbeidet framover, sier Kjell 
Gunnar Larsen. Problemet de
res når det arrangeres konfe
ranser langt unna, er at de er 
blakke. Da må voksne som sy
nes det er viktig at ungdom or
ganiserer seg, trå til og sponse 
reisa. 

ERIK NESS 
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Tips oss! 
Skjer det noe i partilaget, RV-gruppen, 
bystyret, fagforeninga, på gata eller 
hvor som helst ellers som du synes det 
kunne være bra å få på trykk i Opprør, 
så nøl ikke med ta kontakt! 

Vedtak Sør
Trøndelag AKP 

I . AKPs utvikling . 
AKP i Sør Trøndelag har eksistert 

som en viktig revolusjoner kraft i dis
triktet i 18 år. l størstedelen av denne 
perioden har partiet deltatt aktivt i klas
sekampen, gått i spissen i internasjo
nalt solidaritetsarbeid, vært ledende i 
kampen mot kvinneundertrykking og 
drevet systematisk skolering i sosialis
tisk teori. AKP har etter vår mening 
vært den viktigste motkrafta til det be
stående i denne perioden. 

AKP var på sitt sterkeste og mest ak
tive for omlag 10 år siden. De siste åre
ne har partiet vært inne i en krise som 
har gitt seg uttrykk i sterkt synkende 
medlemstall , en svak ungdomsbeve
gelse, mindre aktive medlemmer og 
stadig mindre innflytelse i masseorga
nisasjoner. Slik AKP i dag framstår, er 
partiet langt på vei et «generasjonsfe
nomen». 

For oss som fortsatt regner oss som 
revolusjonære, er det overordna målet i 
denne situasjonen å sikre utviklinga av 
et revolusjonært parti i Norge. AKP 
kan ikke lenger spille rollen som den 
samlende krafta som trenges for å gjen
reise en revolusjonær bevegelse i Nor
ge. 

2. Ett eller to parti og R V sine mulig
heter. 

Landsstyret i AKP har vedtatt å byg
ge opp to landsomfattende revolusjo
nære partier - RV og AKP. Dette ved
taket er et resultat av to års debatt om 
forholdet mellom RV og AKP, og det 
uttrykker et kompromiss mellom ulike 
fløyer i partiet. 

Rød Valgallianse kan i dag bli det 
samlende uttrykket for den revolusjo
nære bevegelsen i Norge, og har et 
langt større vekstpotensiale enn AKP. 
RV kan bli det viktigste redskapet for å 
fange opp den radikaliseringa som vi i 
dag ser, ikke minst blant ungdom. Al
lerede nå har vi sett at kampen mot EF
medlemskap og en EØS-avtale har 
skjerpet motsetningene i SV og AP. 
Dette gir grunnlag for både å øke antall 
velgere til RV, og, ikke minst viktig, få 
et nytt tilsig av aktive medlemmer. 

En svakhet ved RV i dag er at det 
mangler et sterkt landsomfattende or
ganisasjonsapparat med aktive grunn
organisasjoner. Det mangler en lands
omfattende oppsummering av de 
mange erfaringer fra lokale steder der 
RV har spesielt gode valgresultater. En 
slik oppsummering er nødvendig i dis
kusjonen om hvordan vi skal få RV til 
å bli et landsomfattende alternativ ved 
stortingsvalg. RV må ikke bli en allian
se av «by og bygdelister», men et riks
politisk parti. Dette krever også at le
delsen evner å organisere miljøer for 
sosialistisk og marxistisk debatt og 
skolering. Bare på denne måten kan 
RV utvikle en sjølstendig strategi for 
oppbygging. 

Ulike politiske grupper som AMG 
og deler av NKP har etter at RV ble en 
sjølstendig organisasjon, gitt signaler 
om at de ønsker å delta i oppbygginga 
RV, noe som vi ser på som positivt. 

RV har stilt seg som mål å bli et re
volusjonært parti. RV mangler i dag 
mange av de kvalitetene som er nød
vendig for at partiet skal kunne spille 
en revolusjonær rolle. Samtidig har 
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partiet mange sterke sider som danner. 
et godt utgangspunkt for bygging av et 
revolusjonært parti . Det politiske og 
ideologiske grunnlaget plasserer parti
et klart innafor den revolusjonære sosi
alistiske tradisjonen. RV har medlem
mer som er innstilt på å styrke demo
kratiet og aktivismen i partiet. RV har 
også lite sekterisme og dogmatisme 
som kan hindre en åpen og konstruktiv 
debatt om utviklinga av den politiske 
plattforma. Det er også en betydelig 
styrke for RV å være representert i 
både bystyre i Trondheim og Sør
Trøndelag fylkesting. Gjennom delta
kelse i valg har RV fått kontakter i de 
fleste kommuner i fylket. Det parla
mentariske arbeidet har gitt RV mye 
prestisje og vil kunne bety mye i arbei
det med å knytte partiet til folket i fyl
ket. 

Kampen mot norsk medlemskap i EF 
og en EØS-avtale vil være den viktig
ste politiske prøven på om en sam
lingsprosess i RV er mulig. Denne 
kampen har skapt et klart skille på ven
stresida mellom de som avviser EF på 
et prinsipielt grunnlag, og de som ser 
EØS-avtalen som et nasjonalt kompro
miss der EF-medlemskap er mulig på 
sikt. I dette skillet ligger det for RV et 
betydelig mulig stemmegrunnlag og 
nye aktive medlemmer. 

3. Den viktigste oppgava for revolu
sjonære. 

Den revolusjonære bevegelsen står i 
dag i en vanskelig politisk og ideolo
gisk situasjon. Kapitalismen er i krise, 
likevel er borgerskapet på offensiven 
politisk og ideologisk. Den sosialistis
ke politikken og teorien mangler tro
verdighet da alle forsøk på å bygge so
sialisme til nå ser ut til å ha mislykkes. 
Denne situasjonen vil påvirke den re
volusjonære bevegelsen og klassekam
pen i Norge i mange år framover. 

Denne vanskelige situasjonen krever 
en samling av de krefter som fortsatt 
regner seg som revolusjonære. Bare en 
aktiv innsats i bygging av RV vil vise 
om RV kan bli et revolusjonært parti . 
Dette arbeidet kan ikke vente lenger. 
Framgangen i kommune- og fylkes
tingsvalget og den politiske situasjo
nen på venstresida er taktisk gunstig 
for en organisasjonsoffensiv for RV i 
året som kommer. 

Vi har ingen tro på at det er mulig å 
bygge to revolusjonære partier i denne 
situasjonen. I AKP i Sør-Trøndelag har 
det lenge vært et ønske om samling i en 
organisasjon under RV-navnet. Kom
promisset i landsstyret i AKP endrer 
ikke dette standpunktet. Bare en be
visst satsing for bygging av RV, vil 
vise om det er mulig å gjøre RV til det 
ene, samlende partiet for revolusjonæ
re. Dersom en slik satsing utsettes, kan 
vi her i distriktet risikere at stadig stør
re deler av AKPs beste politiske erfa
ringer og menneskelige ressurser går 
tapt. 

Dette betyr at vi nå må konsentrere 
våre politiske og økonomiske ressurser 
om å bygge RV, og at vår innsats i 
AKP for å endre og utvikle partiet er 
avslutta. 

Årsmøtet i Sør-Trøndelag AKP 
(Vedtatt med 16 mot 10, 2 avholden

de) 

Enkelt-abonnement koster 
85 kroner pr.år. 

Betal til: OPPRØR, Gøteborggata 8, 
0566 Oslo, postgiro 08230311944. 
RV-grupper og AKP-lag som vil at 

medlemmene skal få OPPRØR 
direkte hjem i posten, betaler 

25 kroi:ier pr.medlem. 

Har AKP utspillt sin rolle? 
En god del medlemmer i Sør-Trøndelag 
AKP har kommet til at deres syn om å slå 
sammen RV og AKP nå, har liten oppslut
ning i AKP på landsbasis. Derfor har de 
valgt å melde seg ut nå. I den forbindelse 
har de sendt ut en pressemelding for å få 
andre til å gjøre likeså. En kommentar kan 
være nødvendig. 

Hva slags syn på medlemmene/ 
grunnorganisasjonene? 

Astrid Holm sa på årsmøtet at hun (og 
de andre som jobba med RV) følte seg 
som B-medlem i AKP. De faglige tillit
svalgte var A-medlemmene. Hva da med 
alle de som ikke har stått i rampelyset, 
som har jobba trutt med KK-salg, gått på 
partilagsmøter, jobba i en fagforening, i 
Kvinnefronten, Palkom eller med interne 
oppgaver? Bare gjennom aktive partilag 
kan vanlige medlemmer bli viktige. I 
Trondheim har det gjennom mange år 
«vært kamp» om grunnorganisasjonene 
skulle være viktigste ledd i partiet og i til
felle hvordan. Jeg_ anser det som usannsyn
lig at folk som i liten grad har deltatt på 
partilagsmøter, ikke har betalt kontingent i 
lange perioder, skal gå i spissen for å ut
vikle et parti der grunnorganisasjonene er 
viktigst. Ønsker dere et arbeiderparti eller 

Undertegnede av denne uttalelsen har vært 
medlem i AKP i svært mange år. Vi har 
ønsket å bygge opp en organisasjon som 
kunne vært et redskap fo r fo lkets kamp og 
som så utover kapitalismens begrensning
er og hadde en sosialistisk revolusjon som 
mål. 

AKP har utrettet svært mye bra utifra en 
slik målsetting. De siste årene har imidler
tid AKP ikke klart å gjøre opp med feil i 
politikk og organisasjon på en troverdig 
måte, men er blitt mer og mer et konserva
tivt hinder for å organisere revolusjonære. 

Vi mener at RV kan videreføre alle de 

først og fremst et parlamentarisk parti ? 
Organisasjonssjåvinisme? 
Hvorfor er EF-kampen viktig? Er det 

fordi det er en god sak å vinne oppslutning 
på, eller fordi EF-medlemskap vil bety en 
kraftig forverring av situasjonen for vanli
ge folk i Norge? I sin pressemelding «Ut 
av AKP» sier de utmeldte at « .. kampen 
mot EF-medlemskap og EØS-avtalen har 
skapt motsetninger både i SV og AP. Dette 
gir grunnlag for både å øke antall velgere 
til RV, og ikke minst viktig få et nytt tilsig 
av aktive medlemmer». I intervjuet med 
Klassekampen sier Peder Martin Lysestøl 
at «det politiske arbeidet - særlig kampen 
mot EF og EØS - blir svært viktig for byg
ginga av RV. » 

Samarbeid? 
Videre i KK, «På grunn av at RV mang

ler kontaktnett internasjonalt og innafor 
fagforeningene, ønsker Lysestøl også et 
samarbeid på dette området.» Er det sam
arbeid eller å overta kontaktnettet de øn
sker? 

Fortsatt gode venner? 
Per Overrein sier han tror 20 prosent vil 

fortsette som medlem i AKP, 60 prosent 
vil gå over til RV. Det står i motstrid til de 
undersøkelser som blei gjort av stemning-

Sats på RV 
bra tingene AKP har jobbet fram og stått 
for, samtidig som RV har muligheten til å 
trekke til seg andre revolusjonære i en 
større og mer slagkraftig organisasjon. 
Grunnen til dette er at RV ikke bærer med 
seg de feilene AKP har hatt og har. 

Det siste året har vist at RV kan bli en 
slik organisasjon. Valget i høst viste at RV 
har muligheten til å vinne langt større opp
slutning enn vi hari dag. 

For å gi vårt bidrag til dette, vil vi bruke 
vårt politiske engasjement til å utvikle og 
bygge RV, og oppfordrer andre til å gjøre 
det samme. 

en blant medlemmene før årsmøtet. På 
møtet var det klart at godt over 20 prosent 
vil forbli i partiet. (Sannsynligvis flertal
let). De som meldte seg ut hadde prioritert 
møtet høyt, de hadde mobilisert og betalte 
tusenvis av kroner for å få stemmerett. Li 
kevel klarte de ikke samle så mange som 
25 prosent av medlemmene for sitt syn. 
Dette er ganske oppsiktsvekkende, men 
hvorfor sier da Per dette? 

Per «frykter at ... AKP vil ... holde igjen 
den politiske utviklinga på vei mot politisk 
parti». Hva er dette? Et forsøk på allerede 
på forhånd å legge skylda på AKP hvis en 
ikke lykkes med sitt eget prosjekt. Hvis 
dere ønsker å samarbeide må dere respek
tere at andre har forskjellig syn /stand
punkt. Hvis dere vinner oppslutning om 
deres syn, så fint, m·en dere kan ikke nekte 
andre å sloss for sin mening. Dere har 
valgt å slutte kampen om hva AKP skal 
mene om/i RV, dere må da avfinne dere 
med det faktum at pr. dags dato er AKP 
den dominerende faktor i RV. Flertallet i 
AKP ser ut til å synes at det nå er viktigere 
å bevare bredden i RV ennå omdanne RV 
til et parti av AKPs type. 

OL VE ANDERSEN 

Vi anser det som umulig at AKP kan bli 
den samlende revolusjonære organisasj o
ne n som idag tre n gs og me\der oss derlo r 
utav AKP. 

Vi ønsker et godt forhold til de som fort
satt ønsker å beholde AKP, og ser fram til 
et konstruktivt samarbeid i RV, for å byg
ge RV til et revolusjonært arbeiderparti. 

ERIK HOVDEN, 
NIKOLAI ØSTGAARD, 

JANGRUNG, 
ÅGE BLUMMENFELT, 

AUD OPPEDAL, 
GUDMUND VALDERHAUG. 

Vedtak i Vestfold AKP 
1. AKP i Vestfold har avholdt sitt årsmøte 
i en situasjon der en samlet og sterk revo
lusjonær bevegelse trengs mer enn noens
inne. Dessverre er det splittelse og ikke 
samling/styrking som skjer. I Vestfold har 
dette ført til at vi bare har ett fungerende 
AKP-lag, noen enkeltmedlemmer av AKP 
og at Tønsberg har nedlagt AKP-laget. 
Arsmøtet til AKP i Vestfold vil understre
ke betydningen av å ha et kommunistisk 
parti i Norge. Derfor er det viktig å styrke 
og utvikle AKP. 

2. Den viktigste måten å styrke partiet er 
å bygge Rød Ungdom. Arbeidet med å or
ganisere radikal og revolusjonær ungdom 
er den oppgava som er helt avgjørende. 

I Vestfold har vi et aktivt RU-lag i San-

defjord og et nystartet RU-lag i Larvik. A 
bygge ut RU videre blir en hovedoppgave. 

3. Vi vil prioritere skolering og teoretisk 
debatt, og fortsette å synliggjøre AKP. 

4. Den viktigste eksterne, politiske kam
pen er kampen mot EØS. 

5. AKPere i Vestfold vil delta og jobbe i 
RV selv om AKP er vår hovedbase. Vi ser 
på RV som et nyttig redskap til å samle 
krefter i forbindelse med parlamentarisk 
arbeid. 

Enkelte steder har tidligere AKPere 
valgt RV som sin base. F.eks. i Sandefjord 
betyr det at revolusjonære har et tilbud om 
organisering og aktivitet. Dette er en styr
ke for både RV og AKP. Alle er tjent med 

mest mulig organisering av de revolusjo
nære kreftene. 

AKP i Vestfold ser ingen grunn til at 
AKPere som i en årrekke har jobbet poli
tisk sammen - og som nå prioriterer RV og 
AKP ulikt - ikke skal fortsette å samarbei
de. Dessuten tror vi at virkeligheten er 
sånn at vi er helt avhengig av hverandre i 
den politiske kampen - enten det dreier seg 
om KK-salg, stille lister, samordning av 
ulike politiske kamper som EF og anti- ra
sisme. Ikke minst er Rød Ungdom både 
RV og AKP sin ungdomsorganisasjon, og 
det er en felles interesse at RU styrker seg 
og bygges ut. 

VESTFOLD AKP 

Ledelse og revolusjon 
Nominasjonskomiteen i AKP har en for
mulering som på sett og vis gjenspeiler 
den årelange sosiale og teoretiske konflik
ten innen AKP: den mellom arbeiderklas
sen og den radikale middelklasse. I Opprør 
nr. I står det: «Proletarisk ledelse. Vi 

. trenger en ledelse med gode bånd til un
derklassen, de mest undertrykte. » 

Om partiet mener alvor med det gjentat
te honnørordet «revolusjon», så kan en slik 
revolusjon kun gjennomføres såfremt det 
har en partiledelse som sosialt sett har ob
jektive interesser av en omveltning! I prak
sis betyr det i Norge idag: Kvinner fra 
lavtlønnsyrker, arbeidsløse, fremmedar
beidere, bygningsarbeidere, forskere og 
småbrukere. Ikke minst er fremmedarbei-
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dere en dobbelt undertrykt gruppe, både 
rasistisk og økonomisk. 

Med dette riss vil jeg framholde at ledel
sen bør ikke ha «gode bånd til underklas
sen», men sosialt bestå av arbeiderklasse 
og undertrykte!» 

Som AKP-lag i Bærum skriver: «mange 
medlemmer i AKP er for involvert i makt
systemene i samfunnet og har for mye po
sisjoner å tape. » (Nr.i) Alle AKPs sosialø
konomer, sosiologer, professorer, krimi
nologer, journalister og forfattere og sku
espillere, utgjør sosiologisk sett middel
klassen, selv om hver enkelt subjektivt kan 
være revolusjonær. Dette sjiktet bør nå 
forstå at de må innta en posisjon av det 
som i teaterspråket heter: Supporting 

Cast. Det vil si: støttespillere og hjelpere 
for en proletær ledelse med en krystallklar 
proletær politikk. Et proletært politisk pro
gram er meningsløshet hvis det ikke går 
hånd i hånd med en reell proletær sam
mensetning i partiets ledende organ. Et 
sentralstyre bestående av marxistiske pro
fessorer, ville være den aller siste spikeren 
i AKPs likkiste. 

Fornuftige ting er sagt mange ganger, 
men blir bekjempet på det voldsomste:Ar
beiderklassens frigjøring skal være arbei
derklassens eget verk. Arbeidere i alle 
land, foren dere! 

JANHÅRSTAD 
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som kommisjonærpost! 

Vedtak i Bergen 
Årsmøtet i Bergen RV gir sin tilslutning 
til målsettingen om å gjøre RV til et ut
gangspunkt for et samlende revolusjonært 
arbeiderparti i Norge. 

Verken AKP, RV, SV eller andre grup
per som NKP, AMG, IS, «(m-1)», RUF 
osv. kan alene danne grunnlaget for et po
litisk og ideologisk kraftsenter for den re
volusjonære bevegelsen i Norge. Bare en 
samling av de sosialistiske kreftene kan gi 
et slikt grunnlag, og RV må bli den.plas
sen hvor dette best kan gjøres. 

Bergen RV ønsker å gi de nevnte orga
nisasjoner entydige og positive invitasjo
ner, på den ene side til avklaring og kame
ratslige diskusjoner om partistrategi, på 
den andre siden til tillitsskapende samar
beid på konkrete områder som fremmer 
mulighetene for omgruppering og felles 
organisering. 

Spesielt viktig i Bergen er det å fremme 
samarbeidet med SVere på saker det er 
enighet om - i faglig arbeid, i EF-arbeidet, 
i forsvaret av marxismen. Dette siste har 
forbindelse til SVs prinsipp-program-dis-

kusjon der også utenforstående miljøer er 
invitert til å delta. 

Dersom RV skal inngå i en slik større 
enhets- og fornyelsesprosess på venstresi
da, så må den interne organisasjonen ryd
des og strammes opp: 

- RV må særlig prioritere å bygge ut sitt 
eget faglige nettverk. 

- RV må utvikle sine egne utvalg innen
for de feltene som medlemmene priorite
rer. 

- I ungdomsarbeidet må RV i samarbeid 
med Rød Ungdom avklare hvorvidt RU er 
en organisasjon som kan ivareta behovet 
for organisering 2v ungdom som støtter 
RY. 

- RV må få sitt eget medlemsblad. Dette 
betyr at Opprør må opphøre i den form 
som det er nå, og RV utvikle de selvsten
dige organer og kanaler i tillegg som er 
nødvendig for intern informasjon, erfa
ringsutveksling, debatt og teoriutvikling. 
Styret får fullmakt til å ta de nødvendige 
initiativ for å etablere dette. 

Bergen RV ønsker å gå foran i arbeidet 

med den politiske og organisatoriske for
nyelsen av RV. I dette arbeidet må styret 
fremme tverrkontakt og utveksling av er
faringer og planer med andre organisa
sjonsledd i RV andre steder i landet. Målet 
er å sørge for at RVs landsmøte i januar 
1993 staker ut en klar kurs for byggingen 
av det revolusjonære arbeiderpartiet, bl.a. 
gjennom program- og vedtektsmessige 
endringer og i valget av ny ledelse. 

Årsmøtet i Bergen har vedtatt å sette 
igang et prosjekt for politikk- og organisa
sjonsutvikling som vi kaller «Prosjekt-
93». «Prosjekt-93» skal ha som hoved
målsetting å aktivisere medlemmene i ar
beidet med å bygge RV som et revolusjo
nært arbeiderparti. 

Årsmøtet valgte dette arbeidsutvalget: 
Steinar Nørstebø(leder), Aud 
Oppedal(sekretær) og Marit Sperstad 
(kasserer/kontoransvarlig). Andre styre
medlemmer: Torstein Dahle, Bjarte Enes, 
Jan Heiret og Anneline Mellin-Olsen .. 

Ideologer og ettertidas disipler 
Det virker som Jan Hårstad er tydelig irri
tert over al oppoo.il'.jonen...i AKP -ikke-har 
gjort Leo Trotsky til en av sine ideologiske 
forbilder. (Opprørnr I 1992.) Han oppfat
ter oss som prinsippløs når vi i vår platt
form hevder at det er et objektivt grunnlag 
i dag for et breiere Marxistisk parti til ven
stre for SV og han hevder vi overhode ikke 
legger fram politikk utover sjølsagtheter. 
Han spør så retorisk til slutt hvilke partier i 
Europa og internasjonalt vi vil etablere di
rekte kontakt med. 

Sånn sett følger han tradisjonen til den 
mest ortodokse delen innenfor AKP som 
gjennom hele denne partikampen har for
søkt og projisere partikampene på 20/30-
tallet i Sovjet eller på 70-tallet i Norge 
overtil i dag. 

Et av hovedpoengene er nettopp å avvi
se forsøket på å reorganisere en revolusjo
nær bevegelse med bakgrunn i disse parti
kampene. Dette er i dag mulig,- de ulike 
marxistiske tradisjonene har det til felles at 
de er i krise, det erkjennes at det er felles 
«røtter» samtidig som behovet for enhet av 

I mer enn 20 år har først SUF(m-1) og sei
nere AKP, vært en aktiv del av det politis
ke livet i Tønsbergdistriktet. Vi som har 
vært med i det lokale AKP har lagt ned 
mye tid og krefter på salg av Klassekam
pen, på Radio RV, i fagbevegelsen, i anti
imperialistisk og anti-rasistisk solidaritets
arbeid, i kvinnebevegelsen, i miljøkam
pen, i motstandsarbeidet mot EF og EØS, 
på lokalpolitiske saker osv. Dette har vært 
nyttig arbeid som vi er stolte av og som vi 
kommer til å fortsette, selv om vi nå 
<I>har bestemt å oppløse AKP laget og 
forlate partiet.<P> 

AKP var alltid motstandere av den sov
jetiske imperialismen - og av systemene i 
Sovjet og i Øst-Europa. Vi mente disse 
diktaturene var styrt av en overklasse av 
byråkrater i toppen av parti- og statsappa
ratet. Samtidig hadde vi illusjoner om 
samfunnsforholda i andre land som kalte 
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virkeligheten presser seg fram. Sjøl om det 
finnes ulike sekterisk «bokstav-partier» og.
grupper som er ute av stand til å erkjenne 
dette. I den forbindelse kunne det være in
teressant hva Hårstad har å anbefale av in
ternasjonale kontakter. 

Dermed var slett ikke min raske og 
overfladiske gjennomgang av de noen uli
ke retningene innafor den marxistiske tra
disjonen først og fremst retta til dets opp
havsmenn, men heller myntet på deres di
sipler i ettertid. Leo Trotsky hadde god 
grunn til å omtale Sovjet som en «degene
rert arbeiderstat» i forhold til sin tid. Av 
det jeg har lest har hans bidrag vært bety
delig i debatten om årsakene til det Stali
nistiske byråkratiets fremvekst. Men jeg 
ser ingen mening i å omtale Sovjet på 70-
eller 80-tallet som en «degenerert arbei
derstat». 

Allerede nå hører jeg Hårstads rop om at 
vi er prinsippløse, vi tar ikke stilling til de 
ulike partikampene i den marxistiske tra
disjonen. Hårstad må bare rope men jeg er 
sikker på at skulle vi gjort det så ville det 

ikke ha noen mening utover det å dyrke 
fremvekstep av ulike små marxistiske 
grupper. Stillingstagen til historiske strids
spørsmål er bare fornuftig å samle et parti 
rundt om det får direkte konsekvenser for 
den politiske kampen i dag. 

Det er behov for debatt og prinsipiell 
avklaring, men prinsippene må forholde 
seg først og fremst til dagens virkelighet. 
Når så Hårstad på slutten fyrer av følgende 
salve: «mindretallsprosjektet kommer til å 
forbli en nasjonalreformistisk varmestue 
av NATO-sosialismen» så har han tydelig
vis gitt sitt bidrag. Jeg fornemmer prinsipi
elle uenigheter men direkte vås er umulig 
å debattere. 

PER OVERREIN 

PS. Hva med åfekke tonen ned i neste run
de. Plattformen vår er ikke et prinsippro
gram, sjølsagtheter som motstand mot 
NATO ble av den grunn ikke med. Det er 
fortsatt muligheter for en konstruktiv de
batt. 

Tønsberg satser på RV 
seg «sosialistiske», og så dem delvis som 
en modell for oss. Selv om AKP har gjort 
opp med «ettparti-sosialisme» og er bJitt 
konsekvent i sin kritikk av krenkelse av 
demokrati og menneskerettigheter i «sosi
alismens» navn, er det dessverre fortsatt 
m_ange som forbinder partiet med slike fe
nomener. 

I sterk kontrast til dette står den. tilliten 
mange har fått til Rød Valgallianse(RV) -
særlig pga. den politikken RV har stått for 
i lokalpolitikken i mange kommuner. Inn
sats for denne politikken førte til at RV i 
en rekke kommuner fikk mellom 4 og 9 
prosent oppslutning ved kommunevalget. 
Her i fylket gjaldt dette i Borre og på Nøt
terøy - og i Sandefjord er RV blitt repre
sentert i bystyret for første gang. 

Opprinnelig var RV en valgallianse av 
AKP og uavhengige sosialister - nå er det 
et sjølstendig parti med voksende med-

lemstall og med tilslutning fra ulike ret
ninger på venstresida. Flere forhold tyder 
på at potensialet for RV er voksende også 
ut over lokalpolitikken. Mange unge er ra
dikale og søker etter et alternativ som ba
serer seg på mer enn engasjement i enkelt
saker. Mange arbeidere gir opp Arbeider
partiet pga arbeidsløshetpolitikken. Innad 
i SV vokser det opp en venstreopposisjon 
mot Erik Solheim. Den vil ikke bli mindre 
etterhvert som SV knyttes nærmere til 
MAKTA- slik vi ser det i byrådssamarbei
det i Oslo. 

De statsbyråkratiske systemene som har 
betegnet seg som «sosialistiske, er banke
rott og ingen steder i verden fins det noen 
virkelige sosialistiske land eller modeller. 
Men etterhvert som flere innser at kapita
lismens. nødvendighet fører til enorme 
sultkatastrofer i den 3.verden, livsødeleg
gende økokriser, rivalisering mellom 
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Frist for debattinnlegg: 

13. mars 
Sendes: Erik Ness, 

Steingata 10, 3250 Larvik. 

Helst på diskett. 

Slipp taket i RV! 
I partidiskusjonen er det mange meninger 
om hvilket forhold vi skal ha til RV, og 
mange varianter har blitt lansert, også av 
dem som yil at AKP skal bestå. Disse re
presenterer et stort spenn, fra på den ene 
sida at partiet skal være en «tendens» eller 
premissleverandør i RV, til at AKP og RV 
skal slås sammen på partiets grunnlag. 

Situasjonen er problematisk, og det er 
ikke lett å se veien like klar og tydelig fo
ran seg, verken på kort eller lang sikt. Det 
har blitt hevda med styrke at vi ikke kan 
holde liv i to organisasjoner, det har vi 
ikke krefter til. Dette er nok sikkert riktig 
mange steder, man har forplikta seg i fol
kevalgte organer og kan ikke bare la det ar
beidet seile sin egen sjø. På den andre sida: 
Hvis valget står mellom AKP og RV synes 
jeg det er gæernt at man automatisk skal 
velge RV uten noen diskusjon om hva som 
er viktigst på lang sikt. 

I det siste har jeg blitt mer og mer huka 
på tanken at vi må la RV utvikle seg i sin 
egen retning, særlig med tanke på de siste 
åras utvikling, hvor RV først ble en med
lemsorganisasjon og deretter fristilt. Også 
med tanke på den siste tidas utmeldinger 
fra partiet, hvor det er ut som om dem som 
vil satse på RV nå ser kampen om partiet 
som tapt. Det at RV nå utvikler seg av egen 
kraft er i grunnen en naturlig konsekvens 
av.tidligere vedtak. 

Det jeg vil med dette innlegget, er at vi 
skal ta vårt parlamentariske arbeid opp til 
fornya debatt, målsettinga med det, hvor 
mye krefter vi skal prioritere på det og sist 
men ikke minst viktigheten av det. Det 
som er helt klart for meg, er at vi trenger 
partiet mer enn noen gang. Og hvis valget 
står mellom å bygge og utvikle partiet og å 
drive parlamentarisk arbeid, synes jeg det 
er for lettvint og kortsiktig å velge det sis
te. Sjøl vet jeg hva jeg vil bruke kreftene 
mine på. 

Et av argumentene vi har brukt for å dri
ve parlamentarisk arbeid, er at folkoppfat
ter det sånn at det er i de folkevalgte orga
nene sla&ene står. På den andre sida er det 
sånn at det parlamentariske systemet er i 
sterk miskreditt. I meningsmålinger sier 

· rundt 30 prosent at de ikke stoler på politi
kerne (og faen veit at det har de heller ing
en grunn tiq. Folk har ingen tillit til sty
ringssystemet, og opplever i praksis at ka
pitalismen og det parlamentariske demo-

USA, Japan og EF om å dominere verden, 
og til massearbeidsløshet også hos 0ss -
stiger behovet for makt nedenfra, for de
mokratisk planlegging og økologisk sosia
lisme For å utvikle en strategi for et slikt 
samfunn trengs ikke «marxismen-leninis
men» som et helhetlig og dogmatisk tan
kesystem, men marxismen som en kritisk 
teori for analyse av virkeligheten. 

Standpunktet vårt om å forlate AKP er 
tatt etter lang tids debatt i partiet. Mange 
forlater AKP på det samme grunnlaget 
som oss. Men vi legger ikke ned kampen. 
Vi fortsetter den sammen med mange an
dre i RV Den første store oppgaven blir 
motstandsarbeidet mot EØSÆF. 

For 11 i de(Jledlagte AKP-laget i Tøns
b-erg og Nøtterøy: IV AR JOHANSEN, 

LIV BREMER,ELISABETH HANSEN, 
BJØRN MEGNING JENSEN,KÅRE 

GRORUD, JØRN MAGDAHL. 

kratiet ikke løser noen problemer, snarere 
tvert imot. Det skaper bare nye problemer 
som politikerne ikke har evne eller vilje til 
å løse. Og det er jo akkurat det vi alltid har 
sagt, og det kan jo virke litt bakvendt at vi i 
en sånn situasjon går til valg med fulle 
breisider. Vi kunne i stedet utnytte den 
parlamentariske krisa til vår fordel, fortelle 
folk at de gjør helt rett i å mistro folk med 
politisk makt, og så presentere et revolu
sjonært alternativ. 

Et annet argument er at vi skal gå inn i 
de parlamentariske organene for å avsløre 
dem. Og det er jeg helt for, det er viktig og 
bra arbeid.Problemet er at det er lett å bli 
oppkjøpt. Skal man gå inn i den type ar
beid, må vi delta på helt klare premisser, 
og det må ikke være maktas. Er man politi
ker blir man gjenstand for press, mer eller 
mindre skjulte trusler, lokking og kjøp. 
Dette har jeg fra en av de mest hardbarka 
kommunistiske kommunepolitikerne vi 
kan oppdrive. 

Det har unektelig sin påvirkningskraft å 
spise fursebær med de store. Det blir van
skelig å unngå å ansvaliggjøres. Man be
gynner å handle på egne vegne, kanskje 
særlig når man begynner å oppnå noe. 
Hvis man ikke er kompromissløs, klar 
over spillet og kontrollert nedenfra, kan 
man ende med å løpe borgerskapets ærend, 
og opportunismen ligger snublende nær. 

I denne sammenheng blir det også litt 
problematisk for meg å bygge ut RV til et 
stort og kraftig parti, for hva vil vi med 
det? Flere stemmer - flere representanter -
mere makt - større innflytelse, men til hva? 
Kan det egentlig finnes et revolusjonært 
parlamentarisk parti? 

Jeg synes RV skal få drive med dette, 
mens vi i AKP tar vare på og utvikler den 
kommunistiske arven, det revolusjonære, 
det grensesprengende. 

Jeg vil ha et kommunistisk AKP som er 
annerledes enn andre partier. Vi må jobbe 
for å få til det vi ikke har vært så flinke til , 
nemlig å organisere folk til kamp mot sys
temet. Vi må jobbe sammen med massene, 
utvikle politikken vår sammen med dem, 
bygge opp sjølbevissthet og stolthet, og få 
folk til å stole på seg sjøl. Vi må se at 
grunnlaget for revolusjonen starter nå, og 
skal vi ha noen sjangs til å gjennomføre 
noen omveltning, må vi ha andre organer 
for maktutøving enn det vi har idag. Kjer
sti Ericsson skriver om lav maktbasis i den 
siste boka si. Jeg vil oppfordre folk til , å 
lese den. Vi må jobbe sammen med folk på 
grunnplanet, folk på gulvet, kvinner og un
dertrykte framfor folk på topp-plan, pam
per og ledere. Vi må handle sammen med 
folk istedenfor å forhandle for folk. 

Jeg er klar over at det finnes mange an
dre gode argumenter for å drive parlamen
tarisk arbeid, f.eks. får vi presentert poli
tikken vår i valgkamp. Og jeg er klar over 
at jeg stikker hue inn i revesaksa. Men jeg 
synes det er noe grunnleggende som parti
et må diskutere: Hva vi bruke kreftene til i 
en situasjon som den vi har nå, og hva er 
riktig strategi for et kommunistparti når 
krisa i kapitalismen velter _inn over oss? 

Helt på tampen et annet og parallelt 
spørsmål som vi bør analysere: Hvorfor er 
det sånn at det er blant de faglige kamera
tene, blant arbeideraristokratene, at frafal
let fra partiet har vært størst, hvor man nå 
forlater kommunismen for å bygge RV ? 

SIRI SOLBAKKEN, Oslo 
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OPPRØR 

FERIETUR TIL -
Internasjonalt utvalg i AKP jobber med, et tilbud om kombinert 
ferie- og studietur til Tyrkia og Kurdistan til sommeren. 
Opplegget er i grove trekk: 

Bruke en ordi-nær «pakketur» til Tyrkia som «stamme». Vi avkli
matiserer oss først er et par dager ved Egeerhavet. Deretter til 
Istanbul noen dager - både som turister og for å kunne snakke 
med tyrkiske og kurdiske venner der. 

Fra Istanbul tar vi fly til Diyarbakir; hovedstaden i den delen av 
Kurdistan som ligger i Tyrkia. Vi legg_er opp utreiser i området 
rundt. Det konkrete opplegget her må avpasses den aktuelle 
sl,tuasjonen. Men, nokså sikkert vil det inneholde noen dager i 
området ved Van-sjøen. Også innlagt en fjelltur. 

Returen til Egeerhavet går først med buss til Ankara. Etter en 
dag der, videre til hotellet ved Egeerhavet, hvor vi er en til to 
dager før hjemreisa. 

Vi jobber foreløpig både med en 2 ukers tur og en 3 ukers. 
Begge med avreise 25.juli. Dvs. retur henholdsvis 8. og 
15.august. Men, etterspørsel og ønskene til deltakerne vil kunne 
endre på dette. Klima- og prismessig ville det vært gunstig å 
s)<yve turen så langt ut i august som mulig. Men, siden vi vil pri
oritere ungdom til turene, legger skoleferien visse rammer 

Maks personer per gruppe vil være 12 for denne typen tur. 

Foreløpig prisanslag: ca 6000 for 2 uker og 7000 for 3 uker. ~til
legg vil komme matutgifter (som ikke behøver å bli mer enn ca 
800 for 3 uker) 

For foreløpig påmelding eller mer informasjon: Interna
sjonalt utvalg Gøteborggata 8 , 
0566 OSLO 5 
TLF: 02-384250. 

Dersom det skulle vise seg å bli rift om plassene, vil de som har 
meldt sin interesse innen 6.april ha forrang. 
ARNLJOT ASK 

Kurdistan? 

RØD 
ROSE 

Kollektivt løft 
Rosen denne gangen er kollek
tiv. Klassekampen er, ved siden 
av Aftenposten, omtrent den 
eneste avis som øker i norsk 
avisflora for tida. Vår ros(e) går 
til alle som har gjort det mulig. 
Ved første øyekast tenker vi kan
skje - for en jobb løsselgerne, 
ringerne og alle salgsfolkene har 
gjort. Tenker vi litt videre er det 
klart at det er resultatet av en 
utrolig innsats på alle plan, inno
ver og oppover og nedover i 
bygget. Folkene i distribusjonen, 
på Duplotrykk og de som skri
ver, redjgerer, lager layout, eller 
er på desken. 

Alle har stått på langt utover 
det «normale.» Hva som sånn 
sett er normalt der i huset er vel 
forresten ikke godt å si. Det er et 
visst poeng at det slett ikke er 
første gangen folk def har lagt 
inn ekstra innsats for avisa vår -
Klassekampen. 

Mannlig kjønnssjukdom? 

F r amerikanske kvinner er det 
kke langt unna femti prosent 
annsynlighet for at de blir 

utsatt for forsøk på voldtekt eller 
gjennomført voldtekt i løpet av 
livet. Skulle det bekymre norske 
menn? Hvis en leser en bok av en 
amerikansk sosiologiprofessor ved 
navn Diana Scully er muligheten 
der. Boka er en studie av seksuell 
vold basert på intervjuer av menn, 
dømt og fengslet for voldtekt. 

Hennes innfallsvinkel er at seksu
ell vold er av sosio-kulturell opprin
nelse: «Menn lærer å voldta.» I mot
setning til teorier, myter om at det er 
noe galt med hodet til menn som 
voldtar. Hun har brukt voldtekts
dømte som sett under ett gir ekspert 
informasjon om en seksuelt vold
som kultur. Voldsom og kvinneun
dertrykkende. Hun sier det slik: «Å 
være mann betyr rett til å disiplinere 
og straffe kvinner.» Handlinger mot 
objekter er ikke særlig følelsesmes
sig belagt. Når kvinner er objekter, 
et stykke eiendom, blir menneskeli
ge, følelsesmessige «regler» lett 
uvedkommende. Hos en ung mann 
hun intervjuet kom dette fram på sitt 
mest ekstreme og groteske: «Vold
tekt er en manns rett. Hvis en kvin
ne ikke vil gi det, bør en ma'!n ta 
det. Kvinner har ingen rett til å si 
nei. Kvinner er til for sex. Det er det 
eneste det er noen vits i med dem. 
Noen kvinner tar heller i mot juling, 
men de gir alltid etter, det er det de 
er til.» 

Er det sånn her da? Har dette noe 
med vår virkelighet å gjøre? USA er 
et voldelig samfunn. Er vi sånn. Er 
det farlig for kvinner i Norge? Er 
det farlig å gifte seg? Er det farlig å 
gå aleine gjennom Slottsparken? Er 
ikke likestillinga kommet mye leng
er her? 

Om ikke risikoen for overgrep lig
ger opp mot femti prosent(?), så er 
det ille nok. Vi er en del av den 
samme kulturen. Det kommer til 
uttrykk når det ikke er noe særlig å 
sjekke opp en dame som har vært 
sammen med en du ikke liker. Da er 
hun nærmest besudlet. Det kommer 
til uttrykk når to maskerte menn 
bortfører og voldtar en 14 års jente. 
Hva er det med menn i vårt sam
funn?Diana ScuUys bok går ikke 
akkurat fram til konklusjonen at alle 
menn er potensielle voldteksforbry
tere. Men, på bakgrunn av teorien 
om at det er kulturelt betinget, 
betinget av ett kjønns dominans 
over det andre, spør hun hvorfor 
ikke a_lle menn voldtar! Hun beteg
ner voldtekt som en forbrytelse med 
lav risiko og høy uttelling. Overgrep 
mot kvinner innebrer mindre risiko 
for straff enn overgrep mot menn, 
eller målt mot en rekke andre for
brytelser. Det handler om straff, 
hevn - enten mot en spesiell kvinne 
eller mot kvinner som kategori - til
gang på ellers uoppnåelige kvinner, 
eller en «bonus» i tillegg til et inn
brudd. 

En annen side av saken, som 

Illustrasjon: Kathe Kollwitz. 

underbygger at det ikke dreier seg 
om spesielt syke menn, er det som 
skjer i den lille, koselige familien-. 
Det er dessverre sånn at familiesitu
asjonen er minst like farlig som det 
å gå aleine gjennom Slottsparken en 
mørk kveld. 

Jeg er ikke sånn. De fleste menn 
er ikke sånn. Ålreit, men risikoen 
for kvinner er temmelig høy, så det 
må jo være en del som er «sånn.» 
Hvordan reagerer vi? Betyr det noe 
for oss når to maskerte menn tar en 
jente på 14 år? Eller er det bare 
enda en gærning. Tør vi spørre 
ordentlig hva det er det kjønnet vi 
tilhører driver med? Når vi demon
strerer solidaritet med undertrykte 
folk, så dreier det seg blant annet 
om at vi tar et ansvar - som hvite tar 
vi avstand fra det hvite har gjort og 
gjør mot andre. Vi solidariserer oss i 
stedet med de undertrykte. Tenker vi 
sånn når det kjønnet vi tilhører slår 
til? Har vi ikke et ansvar da? Vi får 
det midt i trynet i pressa minst en 
gang i uka, for ikke å snakke om alt 
som ikke står der. Scullys bok sier: 
Vi må anerkjenne at røttene til vol
den ligger i den strukturelle under
trykkinga av kvinner - volden er 
altså symptom og ikke årsak i den 
sosiale sammenhengen. Teoretisk 
lett å se og forstå, kanskje. Men har 
vi forstått det under huden? Og hva 
så? 

BIRGER THURN-PAULSEN 
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