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Mobilisering mot EF: 

Arbeidere og_ 
undertrY.kte 
i alle land, __ 
foren dere! 

22. JUNI OG 25. SEPl'E~JVIBER 
«Alle krefter må nå settes 
inn på å forhindre at Stor
tinget vedtar en EØS
avtale», heter det først i et 
elleve-punkts-program 
mot EØS og EF fra RVs 
landsstyre. 

«Det er ennå mulig å 
vinne kampen for å få 42 
stortingsrepresentanter til 
å stemme mot EØS-avta-

Andre runde er 25. sep
tember-bevegelsen som i 
år vil falle sammen med 
sluttbehandlinga av EØS i 
Stortinget. Det betyr 
sluttspurt med EØS-opp
ropet, lokale demonstra
sjoner over hele landet 
25.september og en kjem
pedemonstrasjon i Oslo i 
forbindelse med stor-

len. Det krever et u_sed- tingsbehandlinga. 
vanlig kraftig folkelig Er «alle krefter» mobili
press ( ..... )», står det i sert i AKP og RV? Vårt 

~~-"-1r,--+~-fra Al< - i . . e-
styre om tiltak i kampen å hente i egne rekker. Det 
mot norsk medlemskap i har ikke gått opp for alle 
EF. hva som nå er i ferd med 

Første runde er fram til å skje. Men vi er i siget, 
22.juni. Da avholder LOs og sammen med resten av 
representantskap sitt møte EF-motstanderne er v1 
som tar stilling til EØS. klare til langspurten. 
Det betyr sluttinnspurt for . Får EF-kampen konse-
å samle underskrifter på kvenser for RVs listestil
det faglige oppropet, og ling neste år? Les hva 
mobilisering av fagfore- AKPs landsstyre mener 
ninger med faner til Oslo og hva RVere mener! 
22.juni. Se side 2, 5, og 10 

_. Nei 
til 

En kvart million til RU! 
- RV sentralt har bevilget RV, Aksel Nærstad. 
penger til Rød Ungdom. RU - Sommertid betyr inn-

- Det at «gamlingene» nå 
kjenner sin besøkelsestid er 

knytter RV til organisert, samlingstid. Det er en viktig utmerket. Vi tren r flere 
revolusjonær ungdom. En tr disjon i AKP og for den folk til å reise. Henvendel
stor oppgave for den revolu- revolusjonære venstresida. se og innmeldingene av 
sjonære bevegelsen er å De år ne et er valg, går ungdom kommer tett fra 
styrke Rød Ungdom, bygge pengene stort sett til RV- over hele landet. Bedre øko
ut RU-lag over hele landet. valgkamp. De andre Arene nomi betyr bedre organise
Å sette RU i stand til å reise, er det å styrke partiet, la - ring og et større og kraftige
bygge lag koster mer penger sekampen eller som i år - til _ re Rød Ungdom, sier Jo 
enn de kan greie sjøl og mer Rød Ungdom. RU er i fram- Ryste, leder i Rød Ungdom. 
enn vi sentralt kan bidra marsj. Å styrke Rød Ung- Grunkene sendes til: 
med. Derfor oppfordrer jeg doms økonomi betyr å styr- Sommerinnsamlinga, 
alle RVere til å støtte RVs ke den organiserte og mest Gøteborggata 8, 0566 Oslo, 
ungdomsorganisasjon øko- opprørske delen av befolk- Postgiro 0805-2596328 
nomisk. Delta i sommerinn- ninga, sier Siri Jensen, leder 
samlinga til RU, sier leder i i AKP. 

ommerleir 
Årets sommerleir er på Strandheim ved 
Oslofjorden. Sett av tida 11. til 16.juli. 

Hovedtema: 

«Marxistisk renessanse» 

«Strategi og taktikk i kampen 

mot EØS/EF». 

Det blir som vanlig seminarer, blant annet 

om Stortingsvalget og Rød Ungdom. 

Se annonse i 'Klassekampen. 
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RAPPORT FRA 
UNGDOMMEN 

Rød Ungdom har vært i hektisk akti
vitet i den siste tiden. Vi har arran
gert bøllelederkonferanse, hvor den 
videre jobbinga med bøllekurs ble 
planlagt. 8.-10. mai hadde vi bølle
kurs i Oslo, med 20 deltakere. Vi 
har hatt to åpne møter i Larvik, det 
ene med Jorun Guldbrandsen som 
innleder. I.mai markerte vi oss 
sterkt flere steder i landet. Vi fikk 
kjempeomtale i de største avisene, 
for Yngve ble SÅ sur når vi ropte litt 
på Youngstorget. «Dere får ikke 
være med til neste år», sutret Bjør
gulv Froyn til avisene. Greit å vite -
i vårt demokratiske land Norge. Vi 
fikk omtale i Aftenposten, VG, Ar
beiderbladet, Glåmdalen, Haµge
sunds avis+++, men hvor i all ver
den var Klassekampen? Vi fikk ikke 
omtale denne gangen heller, gitt. (Vi 
fikk jo ikke omtale på 8.mars hel
ler ... Er det vi som ikke er intelektu
elle nok, eller. .. ?) 

EØS-konferansen gikk av stabe
len 24.-26. april. Det var 170 delta
kere fra hele landet, og det virket 
som folk var fornøyde med konfe
ransen, vi fikk ihvertfall mer ros enn 
ris. På lørdagskvelden var det 
mange personer som pyntet litt i 
Oslo by, men det likte· ikke onkel 
politi, så de tok med seg 24 stk. til 
oppbevaring og videreformidling på 
festningen på Grønlandsleiret - en 
fengslende opplevelse for de unge, 
ubesudlede. Aktivistene, (pynte
gjengen) fikk omtale i Aftenposten 
og Arbeiderbladet, men hvor i all 
verden var Klassekampen? Vi fikk 
ikke omtale denne gangen heller, 
gitt. (Vi fikk jo ikke omtale 8.mars 
eller I.mai heller... Er det vi som 
ikke er kulturelle nok, eller ... ?) Det 
virker som om folk vil ha mer kunn
skap om EF/EØS, det kan jo være 
noe å tenke på? En stor takk til fossi
lene som møtte opp på konferansen 
- det var kult å se trynene deres. 4K 
til de gamle som fiksa maten - den 
smakte utmerket og kom når den 
skulle. 

Videre skal vi starte opp studiesir
kel i Stavanger, det blir spennende å 
se hvordan det går? Den nye studie
sirkelen som skulle ha vært ferdig 
for et par år siden har nå fått ny de
adline - den skal være ferdig om to -
2 uker (år?) 

Det blir pinseleir i år også - denne 
gang som så ofte før, skal den være i 
pinsen. Stedet er til og med bestemt: 
Viubråtan, ett langt stykke uttafor 
Oslo (In the bush .. ) Det er ca. 60 på
meldte, og leiren skal ha en interna
sjonal vinkling, med internasjonale 
temaer, mat osv. 

Sommerleiren skal være i uke 30, 
fra 19. - 25. juli, på Strandheim leir
sted. Her er det ikke så mange på
meldte, så her trenger vi litt hjelp 
(hint,hint!) Fortell til alle unge dere 
kjenner (hvis dere kjenner noen ... ) 
om Rød Ungdoms sommerleir. Te
maene vil være rasisme/nazisme, EF 

1 
m.m. 

Til slutt: Takk for all hjelp vi har 
fått og får av dere. 

PS: Ser vi noen DU kjenner på 
sommerleiren? 

POLITIKK 

Styrk underskriftskampanjen! 
Daglig kommer nyheter om 

konsekvensene av EØS-avta
len for Norge. Sist TV2: vi vil 

ikke kunne bestemme at en bestemt 
kvote av TV-programmene skal være 
norske. Nye lover for å tilpasse oss 
står i kø, med en saksbehandling som 
får selv NHO til å bekymre seg. 

Andre lover skal sniktilpasses, som 
forslagene til endringer i fiskerilov
givninga. I følge Oddrun Pettersen har 
dette ikke noe med EØS å gjøre. Det 
er bare det at når EØS-avtalen skal be
handles, er de omstridte lovene allere
de endra og grunnlaget for fiskernes 
protest har falt bort. Trolig skjer en 
liknenede taktikk på andre områder 
også. 

Og nye EF-direktiver som også skal 
gjelde for EØS- avtalen står i kø, bl.a 
oljedirektivet som skal gjøre slutt på 
vår rett til å ta nasjonale hensyn ved 
tildeling av felter for utvinning. Og di
rektivet om at arbeidere på oppdrag 
som varer under 3 måneder uansett 
skal kunne gå på hjemlandets lønn. 
Men Norge kan jo bare nekte å godta 
dette i EØS-rådet, blir det sagt fra til-

K
ristoffer er vesteråling, bosatt 
på Sortland. Han jobber som 
vaktmester i eldreomsorgen 

for Sortland kommune. Hans politiske 
konfirmering skjedde imidlertid i 
Tromsø. Han begynte på Lærerskolen 
i 73, gikk inn i NKS, og inn i AKP i 
76, og gikk over i industrien. Etter
hvert jobba han seg hjem igjen til 
Sortland. Tromsø-perioden gikk for
øvrig ikke uten dramatikk. Kristoffer 
var en av vaktene da Oktoberbokhan
delen ble sprengt av nynazistene. Ikke 
for det, dramatikk har han nå skapt på 
Sortland også. Når han beskriver sitt 
forhold til partiet opp gjennom åra, 
kan det være en tankevekker om parti
kultur og debattstil. 

- Jeg har ingen god forklaring på 
det, men jeg synes det har vært van
skelig å komme inn i partidebattene. 
Det henger ikke helt sammen fordi jeg 
vanligvis ikke har problemer med å 
delta i debatter, men partidebattene 
har jeg altså ikke greid å engasjere 
meg direkte i. Ikke det at jeg har pro
blem med å si hvor jeg står. Jeg kan 
beskrive meg sjøl som «venstremann» 
med stor lojalitet til partiet. 

- Mye av partidebatten har dreid 
seg om AKP/RV i det siste, blant an
net om dobbeltarbeidet. Hva har du 
å si til det? 

- Det er klart det er et problem den 
ene uka å være AKP, og den neste 
RV, og med to så like plattformer. 
Men sammenslåing er ikke min kon
klusjon. For meg er det blitt litt for 
sekterisk å stille til valg med RV. 

hengerne, som hopper bukk over at 
hele poenget med EØS-avtalen er at 
man skal fram til like regler for hele 
området. Så viktig var dette på for
hånd at det ikke ble innrømmet noen 
varige unntak. Og hvis EFTA, på 
grunn av Norges nei, nekter å godta 
nye EF-direktiver, kan EF sette deler 
av avtalen ut av kraft for hele EFTA. 

Før avtalen forelå het det fra AP
hold at vi måtte vente med diskusjo
nen. Etter at den foreligger, er den 
ingenting å diskutere, nå er det EF
søknad det gjelder. Dette bidrar til å gi 
inntrykk av at EØS-avtalen er en tapt 
sak. 

Men kampen om EØS er ikke tapt. 
Naturvernforbundets standpunkt mot 
avtalen var et viktig slag mot tilheng
ernes miljøargumenter. Stadig nye 
fagforeninger sier nei. LO-ledelsen 
har trøbbel med at deres 15 krav på 
ingen måte er innfridd, og prøver å 
flikke på dette ved å stille krav til re
gjeringa som betingelser for å si ja. 
Enkelte forbund prøver nå å binde opp 
EØS-motstanderne i representantska
pet med ja-vedtak før møtet 22.juni 

LEDER 
for å kneble motstanden. 

1. mai fikk EØS-motstanderne i 
fagbevegelsen på offensiven. Neste 
skritt er mobilisering til konfronta
sjonsmøtet 21.6 og demonstrasjonen 
22.6 i Oslo i forbindelse med repre
sentantskapsmøtet i LO. Alt som kan 
krype å gå av fagforeninger i LO må 
sende faner og folk og tilslutning til 
det faglige oppropet. 

Gallupper viser nå at holdninga til 
EØS blir mer negativ. I Sverige er EF
motstanderne nå i flertall. I Danmark 
er det mulighet for nei-flertall, men 
uansett vil et stort nei-mindretall være 

Tjuvmed 
oppslutning 

Jeg likte egentlig ideen med FMS 
bedre. Ideen altså, det var mye sprøtt 
rundt etableringen av det. Det heng
er sammen med at jeg synes det er 
viktig å være raus med tålmodighe
ten overfor folk, det gjelder å få 
fram det positive. Jeg snakker egent
lig om demokratiske framgangsmå
ter. Med RV opplever jeg at vi ofte 
møter sperrer. Det er et ferdig pro
gram hvor det ikke er så mye å dis
kutere. Vi bør ha større tålmodighet • 
i arbeidet med å knytte til oss folk. 
Med partiet som grunnstein, og brei 
jobbing ved valg, så blir ikke dob
beltansiktet AKP/RV så vanskelig 
heller. Sjøl oin det er viktig nok å få 
inn folk, så ser jeg prosessen som 
minst like viktig som resultatet. 
Sånn sett er valgarbeid ikke så for-

OPPRØR 

skjellig fra fagforeningsarbeid. 
- Du er valgt til Samorg/eder, og 

· det etter en viss dramatikk rundt 
hermetikkfabrikken på Sortland. 

- Ja, det er en historie som har 
varma meg dypt. Fabrikken, en 
gammel hjørnesteinsbedrift, var her
jet av brann. Ledelsen ville flytte 
maskineriet til Sverige for å drive 
midlertidig produksjon. I nattens 
mulm dro jeg og tok med meg en vi
tal del fra maskineriet. Det stoppa 
frakten til Sverige. Det var jo egent
lig tjueri, men jeg tok en sjanse og 
tenkte at de fikk i verste fall kaste 
meg. Da var jeg nestleder. Men, folk 
syntes det var greit, og ga meg stor 
og varmende oppslutning. Til og 
med pressa var positiv. Framtida til 
fabrikken er usikker. Ledelsen prø-

et viktig signal om at unionsmotstan
den innafor EF er økende. 

I.mai-offensiven må føres videre i 
form av forsterka innsats i under
skriftskampanjen mot EØS. Det er 
bare et tilstrekkelig sterkt, organisert 
grasrotpress som kan hindre at avtalen 
oppnår det tilstrekkelige flertall. Hele 
EØS-prosessen har fremmet maktes
løshet. Nå gjelder det, også for hver 
enkelt av Opprørs lesere, å organisere 
aktivister og alle som vil gjøre en inn
sats på ett eller annet nivå, til å bruke 
alle tenkelige og utenkelige anled
ninger til å samle underskrifter, 

Kampen mot EØS-avtalen er ikke 
tapt, og den er heller ikke slutt om av
talen skulle få flertall i Stortinget. 
Kampen vil fortsette mot nye direkti
ver og mot alle former for tilpasning 
av Norge til EFs lovverk. Under
skriftskampanjen er en innspurt før 
Stortingets behandling, men den kan 
samtidig ses som starten på en mobili
sering til en omfattende folkelig mot
stand mot regjeringas aktive vei til 
EF. 

SIRI JENSEN 

Kristoffer Ellingsen AKPer, 
leder Sortland Samorg. 

ver å hindre gjenoppbygging gjen
nom å utmatte folk fram til en EØS
avtale. De vil slippe unna konse
sjonsbetingelsene, så vi driver nå en 
to-fronts krig, mot departementet og 
eierne. 

- Du bor i et «trygt» nei til EF
område. Hvordan er det? 

- Det kan ha flere sider. Det har 
store virkninger i lokalsamfunnet. 
Folk går ut av AP. Det var mye bråk 
rundt 1. mai. Etter at AP/SV kjørte i 
vei etter et forhåndsbestemt løp, 
trakk Samorg seg ut, og Nei til EF 
arrangerte et tog hvor det var en god 
del bønder og fiskere med. De mar
kerte seg med traktor og tilhenger og 
båt. Men det er en utfordring for oss 
at AP bruker samme argumentasjon 
for -medlemskap, distriktspolitisk, 
som vi bruker mot. Vi må utvikle al
ternativer, perspektiver utover det å 
si nei. Folk sier nei, men regner i 
stor grad med at vi blir medlem. Me
toden må være person til person og 
dør til dør arbeid. Ute på bygdene er 
de utrolig flinke til det. Fra dør til 
dør får meg til å tenke på min egen 
politiske erfaring. Jeg har en jobb 
som bringer meg mye rundt, er 
vokst opp på småbruk, har intellek
tuell erfaring og arbeiderklasseerfa
ring. Det gjør det viktig for meg å 
prøve og være bindeledd i kampene 
i lokalsamfunnet, sier mannen som 
gjorde seg til tjuv og fikk oppslut
nung for det. 

BIRGER THURN-PAULSEN 

Nr 4 •Mai 1992• www.pdf-arkivet.no (2020)



PORNO OG PROSTITUSJON 

KVINNEDEBAT'J 
For å forsøke og bore dypere og 

utvikle kvinnedebatten oni por
no og prostitusjon, har vi valgt å 

spørre to av dem som skreiv i for
rige nummer, Agnete Strøm og Be
rit Hammerø, om å utdype sine · 

Det dreier seg om metodene 

standpunkter. De er bedt om å lese 
de forrige innleggene, for å finne ut 

hvor det er enighet, og hvor det er ue
nighet. Vi kan også opplyse om at det er 

satt i gang ei gruppe s~m skal utvikle det 
som kan kalles uenighetene i kvinnebeve

gelsen til en debatt i hele partiet. Det er ut 
fra erkjennelsen av at dette ikke bare er 
kvinnespørsmål, og heller ikke en debatt 
bare for kvinner. 

Terskelen må holdes høy 
Jeg har vært engasjert 1 kvinnepolitisk 
kamp i et par ti-år nå. En av hoved
grunnene til dette uoppslitelige enga
sjementet har vært vissheten og erfa
ringene om kvinners stilling i Norge 
og verden. Kvinners posisjon som 
«det andre» kjønnet - annenrangs 
menneske i alle mulige og umulige si
tuasjoner og posisjoner i samfunnet. 
Kjønnsundertrykking rammer kvinner 
i alle situasjoner - i arbeidslivet, i fa
milien, i sex-livet osv. Frarøver oss 
friheten til utfoldelse. Retter vi blikket 
mot sex-industrien, ser vi kapitalinte
ressene, dens kamp for utvidelse av 
varer og marked og spredning av ide
ologi. Dette er en svær industri som 
blant annet tillater salg av barn og 
kvinner, incest og mord. 

Fra mitt ståsted i pornokampen i 
Norge er det riktig og viktig A s1Ass for 
en bevisstgjøring blant ungdom, gut
ter og jenter, om pornoens faenskap, 
løgner om sex og krav om avstumpa 
følelsesliv. I tillegg er det svært viktig 
å holde terskelen inn til prostitusjon 
høy, også ved å kjempe mot «porno
sjapper», bordeller og gateprostitu
sjon. Jeg mener altså det er nødvendig 
med både ideologisk motkraft til por
noindustrien, og aksjoner mot f.eks. 
bordeller. 

Hva mener så Agnete Strøm i sitt 
innlegg, når hun sier at hun er mot 
prostitusjon, men for de utsatte jente
ne, og derfor ikke vil aksjonere mot 
dem. Jeg skulle ønske at A.S. ville ut
dype dette. F.eks. si noe om hvilke 
kompromisser hun vil inngå i forhold 

til prostituerte i motsetningsforholdet 
legalisering/avskaffelse av prostitu
sjonsvirksomheten. Jeg ønsker også at 
A.S. sier noe om hvor opportunistisk 
kvinnebevegelsen skal bli i sin stre- . 
ben etter dialog med Pion. Dessuten 
lurer jeg på hvorfor hun mener at ho
rer blir våre fi
ender dersom 
vi mot deres 
ønsker aksjo
nerer mot bor
deller. Jeg de
finerer por
noindustrien 
som fiende, 
men jeg er ue
nig med jenter som prostituerer seg, 
og som vil ba beskyttelse mot fy-rop 
og anklager av virksomheten under en 
aksjon. Jeg mener selvfølgelig at ak
sjoner retta direkte mot prostituerte -
der de blir gjort til hovedmålet i en 
protest er helt urimelig. Dessuten vil 
det være en gigantisk avsporing i por
nokampen. Det blir å tenke veldig m~
kru:iisk å bekjempe pornoindustrien 
ved å fjerne «varen». Men at prostitu
erte rammes gjennom aksjoner mot 
den industrien de jobber for, er ikke til 
å unngå. 

Jeg mener at ingen er født horer, el
ler at prostitusjon er en naturlov. Der
for mener jeg at kvinnebevegelsen 
ikke skal vike for, eller unnlate å kriti
sere at jenter prostituerer seg. Det står 
ikke i motsetninbg til en dialog, eller 
at jentene er en verdifull kampkraft. 

BERIT HAMMERØ 

Det er metodene vi må diskute
re. At målet uttrykkes likt er 
uvesentlig når valg av metoder 

virker så forskjellig og har så store 
konsekvenser for prostituerte. Berit 
Hammerø avslutter sitt innlegg med: 
«at Kvinnefronten og Ottar kan utfyl
le hverandre i denne kampen.» 

Det tror ikke jeg er mulig. Nå som 
det er avdekket uenighet om metode
ne som har store kvinnepolitiske kon
sekvenser, duger ikke parolene «Nei 
til prostitusjon, Nei til salg av kvin
ner» som politisk grunnlag for ak
sjonsfellesskap. Metoder som ekspo
nerer den enkelte prostituerte, og et 
diffust forhold til debatten om frivil
lighet eller tvang, gjør samarbeid van
skelig. La oss ta debatten om vinte
rens bordellaksjoner i Oslo som ek
sempel. Først vil jeg referere B.H.s 
karakteristikk av det samme, fra Opp
rør 3/92. 

«Kvinnefronten er mot bordeller, 
men vil at politiet skal foreta nedleg
ginger etter skriftlige anmeldelser.» 
«Ottar vil mobilisere ungdom og an
dre aktivister ut på gata for å proteste
re og kreve stenging.» 
«Pion er for bordeller.» «Men alle ut
taler at de er mot porno og prostitu
sjon, også Pion.» 

Det er nødvendig å korrigere B.H.s 
framstilling. Hun framstiller Kvinne
frontens kamp mot prostitusjon i Oslo 
som en skrivebordskamp. Det er dumt 
at politisk uenighet får henne til å for
tegne virkeligheten. Kvinnefronten 
kartla bordellmarkedet ved nitid un
dersøkelse, og identifiserte horekun
der, halliker og utleiere. På grunnlag 
av dette aksjonerte vi. Resultatene ble 
presentert for presse og politi. Kvin
nefrontens aksjon var en kraftfull og 
offensiv aksjon som ikke eksponerte 
den enkelte prostituerte. 

Kvinnefronten mener at metoder 
som eksponerer den enkelte prostitu
erte er uakseptabelt i kampen mot pro
stitusjon. Ottar og B.H. mener at ek
sponering av den enkelte prostituerte 
er nødvendig skal kampen mot prosti
tusjon vinnes. B.H. sier rett ut i sitt 
første innlegg at eksponering av den 
enkelte prostituerte er: «uunngåelig, 
skal kampen mot kjønnshamdel være 
kraftfull og offensiv.» 

I Pion har enkeltmedlemmer uttalt 
seg for bordeller, og de prøver å gi 

Aksjonisffie eller humanisme? 
I nr. 1 av avisa «Klasse 
mot klasse» står det en 
artikkel av Karen 
Schytte og Jane Nord
lund kalt «Strategier i 
kvinnekampen - Ak
sjonisme eller huma
nisme?» 

rtikkelen er interessant fordi 
en tyd~liggjør en del aktuelle 
vinnepolitiske motsigelser. 

Ifølge artikkelen er humanisme 
småborgerlig, og tilslører og står til 
dels i motsetning til aktiv organise
ring av kvinnekampen. 

Er det sant? Må ikke kvinnekam
pen inneholde både humanisme, ana
lyser og teori og organisering av 
kvinner til kamp for å forandre ver
den? «Kvinnefronten har forlatt sin 
delvis aksjonistiske linje til fordel for 
medlidenhets og behandlingslinje. De 
synes synd på, og vil hjelpe ofrene for 
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kvinneundertrykkinga, mens aktivis
tene i kvinnebevegelsen mener at po
litiske, militante aksjoner må være 
hovedmetoden i kampen.», skriver 
Schytte/Nordlund.Vi spør: Hva er 
galt med å hjelpe ofrene for kvin
neundertrykkinga? Alle er vi «offer 
for kvinneundertrykking», men ram
mes på ulike vis. Kollektiv kvinne
kamp dreier seg om å alliere seg med 
andre kvinner for få slutt på urettfer
dighet. For å klare å ta opp kampen 
må vi bl.a. ha sjøltillit, ha tro på at det 
går an å forandre livsvilkåra våre til 
noe bedre. Bøllekursene har vært og 
er et viktig redskap for å få til dette. 

Kampen for krisesenter, støttesen
ter mot incest, sjølbestemt abort, ei 
lønn å leve av og 6 timers normalar
beidsdag - ja, hele kvinnekampen -
dreier seg nettopp om å «hjelpe ofre
ne for kvinneundertrykkinga». 
I Opprør nr. 3 skriver Vigdis Vollset 
(VV): «Sladdedebatten» var først og 
fremst fremst ei avsporing, og skada 
både kvinnebevegelsen og kampen 
mot porno.» Vi mener tvert imot at 

sladdedebatten var uhyre viktig. Det
te fordi den tok oppgjør tned tanken 
om at noen skal kunne ofres for at an
dre skal slå seg fri, og konkretiserte 
dette i forhold til ei svært svak og for
akta gruppe. 

Nå ser vi at den samme debatten 
kommer opp i forhold til prostituerte. 
Vigdis Vollset skriver: «Det viktigste 
vi har oppnådd gjennom bordell-de
batten er å avsløre PION». Mener hun 
dermed at kvinnene i PION, de prosti
tuerte, er hovedfienden i kampen mot 
prostitusjon? 

Hun skriver videre: « Vi som ikke er 
prostituerte, og heldigvis ikke har 
vært pornomodeller, slåss ikke på 
vegne av noen, men for oss sjøl.» 
Men skal vi i kampen for oss sjøl 
tråkke på andre? Ei forutsetning for 
personlig kvinnefrigjøring er jo net
topp at kvinner som kjønn blir fri
gjort .. En kvinnebevegelse som ak
septerer at vi i vår kamp må godta å 
«ofre» andre kvinner for å frigjøre oss 
sjøl er etter vårt syn på ville veier. 
Historia er full av eksempler på pro-
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dette en kvinnepolitisk begrunnelse. 
Enkeltmedlemmer i Pion har også ak
tivt brukt det falske skillet mellom fri
villig og tvungen prostitusjon, og 
kjørt fram at «rett til prostitusjon» er 
en del av kvinners rettigheter. Begge 
deler tihører en politisk linje som 
fremmer prostitusjon og kjønnshan
del. Det gjenstår ennå å se om dette 
synet er Pions endelige offisielle syn, 
eller om Pion vil sette andre mål for 
sin organisasjon. 

Jeg velger å tolke B.H.s innlegg dit 
at hun og Ottar har tatt standpunkt i 
hvorvidt prostitusjon er resultat av et 
frivillig valg, eller av tvang, selv om 
de ikke kommer rett ut med det. B.H. 
skriver: 

«Men prostitusjon er nød - stor nød. 
Jeg vil aldri komme til å skjønne, ei 
heller akseptere at kvinner og barn 
selger kroppen av fri vilje.» 

Her tar hun standpunkt, og sier at 
skillet mellom frivillig og tvungen 
prostitusjon er et falsk skille. Men tar 
du egentlig konsekvensen av det du 
mener? Jeg forstår ikke at du med ut
gangs- punkt i en slik grunnholdning 
likevel kan være med på aksjoner som 
eksponerer den enkelte prostituerte. 
Holder vi fast på denne grunnhold
ningen blir vi ikke forvirret av kraftut
talelsene om frivillighet som enkelte i 
Pion har kommet med, og vi forstår at 
det å innføre skillet mellom frivillig 
og tvungen prostitusj9n - slik enkelte i 
Pion gjør - kan gi gevinster for den en
kelte prostituerte. Vi kan forstå at pro
stituertes framstilling av prostitusjon 
som et vanlig yrke kan sees på som en 
strategi for å vinne verdighet. Det å 
avsløre det falske ski\\et me\lom fri
villighet og tvang, er et avgjørende 
linjespørsmål i prostitusjonsdebatten, 
og et klart standpunkt her får konse
kvenser for valg av metoder. 

B.H. sier at horer skal kreve men
neskeverd: «Klart horer er mennesker 
som, lik alle andre undertrykte i Nor
ge og verden, skal kreve menneske
verd, bli satt pris på, ha en jobb, utvik
le seg, utfolde seg, være glad og elske 
hvem de vil. Klart det. Alle kvinner 
vil det!» Det nytter ikke å dynge på 
med begreper om menneskeverd slik 
B.H. gjør. Hun gjør det halvhjertet og 
med forbehold. Hun gir litt menneske
verd, og mener tydeligvis at prostitu
erte skal kjempe den kampen alene. 

gressive bevegelser som har endt opp 
som undertrykkere fordi de har latt 
«hensikten hellige midlet». 

Splittelsen 
«Den organisatoriske splittelsen i 
Kvinnefronten har styrka, ikke svek
ka AKP her i Oslo, bl.a. fordi en via 
Ottar har nådd nye aktivister,» skriver 
VV. Betyr dette at VV mener det er 
greit å støtte splittelser i fronter sjøl 
om dette svekker fronten/saka, bare 
AKP får kortsiktig partipolitisk ge
vinst? Igjen: Helliger hensikten mid
delet? 

«Kvinnefronten og Ottar utfyller 
hverandre i kampen mot prostitu
sjon», skriver Berit Hammerø i Opp
rør nr.3. Hvis så er tilfelle: hvorfor 
ikke holde dette mangfoldet innenfor 
Kvinnefronten? KF har alltid drevet 
et allsidig arbeid, der det er rom for 
både aktivisme og anna type kvinne
politisk jobbing. A sette «aktivisme» 
i snever forstand som det eneste salig
gjørende, og utnevne seg sjøl som de 
eneste sanne aktivistene er med på å 

Menneskeverd er ikke noe stykkevis 
og delt, spesielt ikke når det dreier seg 
om menneskeverd for kvinner, spesi
elt ikke når det dreier seg om mennes
keverd for prostituerte. Det er noe 
som skal gjelde uavkortet for alle 
kvinner, også for prostituerte. 

Kvinnefronten vil i tiden framover 
arbeide for 
å samle po
litisk støtte 
til en ny 
FN-kon
vensjon 
mot seksu
ell utbyt
ting. For
slaget er 
fremmet av 
«Coalition 
Against 
Trafficking In Women», som ledes av 
Kathleen Barry, og skal avløse den 
gamle fra 1949. I forskriftene heter 
det: 

«Kvinners rettigheter er blitt aner
kjent verden over og forsvaret av dis
se rettighetene må bli utvidet til også å 
gjelde kvinner i prostitusjon, og ret
tighetene må omfatte: 
Rett til en verdig levestandard. 
Rett til arbeid som ikke umenneske

liggjør. 
Rett til å ha ansvar for egne barn. 
Retten til å beskytte seg mot seksuelt 

overførbare sykdommer. 
Rett til et privatliv. 
Frihet fra forfølgelse som prostituert. 

I B.H.s egen opplisting mangler et 
vesentlig krav - frihet fra forfølgelse 
som prostituert. Jeg tror ikke dette er 
tilfelpig, for Ottars nabo\agsaksjoner 
kan i verste fall utarte seg til å bli for
følgelse av prostituerte. Og dette kal
ler B.H. en kraftfull og offensiv kamp 
mot kjønnshandelen. 

Dette kravet er en del av det kvinne
politiske grunnlaget for det interna
sjonale nettverket Coalition Against 
Trafficking In Women. Dette nettver
ket er det organisatoriske uttrykket for 
den internasjonale kvinnebevegelsens 
kamp mot prostitusjon. Det er viktig å 
samle flest mulig på den politiske 
plattformen mot seksuell utbytting av 
kvinner. Er Ottar og B.H. enig i de 
kravene som denne bevegelsen frem
mer? 

AGNETE STRØM 

innskrenke mangfoldet i kvinnekam
pen. Er det mer høyverdig politisk 
jobbing å brenne pornobål enn å drive 
kvinnekamp i fagforeninger, organi
sere studiesirkler og bøllekurs, sjøl
forsvarskurs, internasjonalt solidari
tetsarbeid, lesbekamp osv. osv? 

Konklusjon 
Det er ingenting i Ottars plattform 
som tilsier at de ikke kan være en del 
av Kvinnefronten. Uenigheten går 
ikke på om en skal være aktivist eller 
ikke. Den går på hvordan man skal 
være aktivist; hvem man skal godta å 
ramme i sin aktivisme, hvilke meto
der vi kan godta i kvinnekampen uten 
sjøl å bli undertrykkere. Vi innrøm
mer gjerne at Kvinnefronten burde 
vært større, mer aksjonistisk osv. 
Men når det gjelder linja for hvordan 
kampen mot porno og prostitusjon 
skal føres, har Kvinnefronten valgt 
rett side. 

Det bør også AKP og AKP-ere gjø-
re TORILL NUST AD 

SISSEL HENRIKSEN 
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Det gror i Oslo 
OSLO RV HAR vokst kraftig etter 
valget. RV er nå i tillegg til kommu
nestyregruppa med underutvalg repre
sentert i I I bydelsutvalg og jobber i 
ett eller flere underutvalg i alle disse 
bydelene. Dette betyr at antallet RVe
re som jobber direkte tilknytta kom
munepolitikken er mer enn fordobla 
siden forrige periode. 

Organiseringa av Oslo RV går også 
framover. De fleste stedene med by
delsrepresentassjon har nå godkjente 
lokalgrupper med styrer og egne pla
ner og møter. I tillegg er det oppretta 
RV -grupper på fem store arbeidsplas
ser i byen. Enkelte av disse gruppene 
er svært aktive. 

Medlemsmøtene i Oslo RV er stort 
sett bra besøkt, med fra ca. 70 til 120 
folk, og Oslo-styret har bl.a. arbeidet 
aktivt med :\ organisere medlemsver
ving. 

Dette som en stikkordsmessig notis, 
Opprør vil komme nærmere tibake til 
Oslo seinere. 

Fremdeles tungt 
i Rogaland 
ROGALAND HAR ALDRI vært noe 
stort RV-fylke, og arbeidet bærer preg 
av at det er tungt å dra ting i gang. 
Årsmøtet ble holdt like før påske, og 
nytt fylkesstyre valgt, men det ville 
være synd å si at årsmøtet var noen 
massemønstring. Men både i Stavang
er og Sandnes er det aktive RY-grup
per med økende medlemstall, og det 
nye fylkesstyret vil se spesielt på mu
lighetene for å få i gang grupper i Sau
da og Haugesund, og muligens i en 
lær-kommune i tillegg til Sandnes. 

Likevel kan det være fristende åset
te ting litt i perspektiv. Ved fylkes
tingsvalget i høst fikk RV i Rogaland 
omtrent like mange stemmer som en 
gjennomsnittsbydel i Oslo. Med det 
utgangspunktet står det faktisk ikke så 
dårlig til med RV-organiseringa i Ro
galand som det kan se ut til. Men at 
det burde være mye å hente med kon
struktiv jobbing, er heller ingen RVe
re i Rogaland i tvil om. 

EF -seminar og 
årsmøter 
DE FLESTE fylkene har avholdt års
møter, blant disse både Østfold og 
Vest-Agder. Det spesielle med Øst
fold og Vest-Agder var at de holdt 
sine årsmøter i forlengelsen av semi
narer om EF. Utgangspunktet var at 
når folk fra hele fylket først skulle 
samles, noen kanskje med lange rei
ser, så kunne de som kom få med seg 
mer enn en tradisjonell årsmøtedags
orden. 

Kombinasjonen var vellykka begge 
steder, og oppslutninga om årsmøtene 
ble derfor større enn forventa. Begge 
fylkene valgte nye fylkesledelser. I 
Vest-Agder skal fylkesledelsen spesi
elt jobbe med RV-organiseringa i 
vestfylket, dvs. Mandal/Lyngdal/Far
sund-området, mens de anser at Kris
tiansand klarer seg fint uten spesiell 
oppfølging. 

I Østfold er det framskritt i arbeidet 
i Moss og Sarpsborg, og Askim og 
Hvaler har for første gang fungerende 
RV-grupper uten at det er valgkamp. 
Fredrikstad og Halden er fylkets «pro
blembarn», uten RV-grupper og uten 
lokale planer om å starte noen. Begge 
byene har bra RV-tradisjoner i forbin
delsemed valg, sjøl om ingen av dem 
til nå har oppnådd kommunestyre
plass. Den nye fylkesledelsen regner 
med å måtte vie disse to byene spesiell 
oppmerksomhet i tida framover. 

STORTINGSDEBATTEN 

Kristin Risan er kommunestyrere
presentant for RV i Alta. Hva me
ner hun om «stortingsdebatten» 
som ble reist i forrige nummer av 
Opprør? Foto: Halvor Fjerme
ros. 

Kristin Risan har brei 
erfaring med politisk arbeid i 
Nord-Norge. I fjor høst ble 
hun innvalgt i Alta kommune
styre for R'V, og hun sitter i 
RV's landstyre. Vi har kontak
tet henne for å få en RVer som 
til daglig jobber langt fra 
Oslo-gryta til å presentere 
sine synspunkter omkring 
Stortingsvalget og den debat
ten Erling Folkvord reiste i 
forrige nummer av Opprør. 

Bygg videre på 
konununes rf~~· ~ ne 
Erling sier at RV trenger en lang

siktig plan for revolusjonært ar
beid på Stortinget, og at det 

uten en slik plan er liten vits med 
RVere der.» 

«Jeg trur det er vanskelig å lage en 
slik plan på forhånd. Den må også ut
vikles ut fra de erfaringene vi vil høste 
med arbeid i Stortinget. Folks erfa
ringer fra arbeid i kommunestyrer og 
fylkesting må ligge i bånn for hvordan 
vi tenker at ei RV-gruppe på Tinget 
skal jobbe. Vi har etter hvert mye å 
oppsummere. Bente Volders arbeid 
med eldreomsorgen i Ålesund er ett 
eksempel, men det fins mange fler. 
Erling sjøl og kommunestyregruppa i 
Oslo har utvikla politikk og metoder i 
arbeidet sitt som det vil være viktig 
for ei RV-stortingsgruppe å bygge vi
dere på. Men den diskusjonen Erling 
reiser er nødvendig. RV som parti må 
forberede seg på hvordan vi skal takle 
arbeid på Tinget, og gå ut med det i 
valgkampen.» 

- Tror du ei RV-gruppe fra Oslo 
på Stortinget vil ha noen betydning 
for arbeidsfolk og den progressive 
rørsla ellers i landet? 

- Samfunnsomveltninger kommer 
ikke fra Stortinget. Tror vi det, har 
det liten hensikt med folk der. Men 

RVere på Tinget kan avsløre og syn
liggjøre det politiske spiilet som fo
regår der, og målbære krav og syns
punkter fra folkelige aksjoner. Det 
må være kort veg fra slike aksjoner 
til ei RV-gruppe på Tinget. I Nord
Norge vil det sikkert komme mange 
aksjoner i forhold til EF og avfol
king i åra som kommer. Hvis ei RV
gruppe skjøtter seg som den skal, vil 
ei slik gruppe være den viktigste for
bundsfelle disse aksjonene kan få på 
Tinget, sjøl om det er ei Oslo-grup
pe. 

Jeg snakka nettopp med ei dame 
på Sørøya i Finnmark som sa at Er
ling Folkvord var den eneste politi
keren hun stolte på. Folks vurde
ringer av det som skjer slutter ikke 
ved fylkesgrensene. 

- Men i forhold til det siste du sier 
er det vel en fare for at vi havner i 
personfokusering i forbindelse med 
politikken vår? 

- Det kan vi ikke unngå. Det er 
ikke vi som stiller vilkåra for hva og 
hvem som presenteres i media. Det 
som er viktig er likevel at de RVerne 
som er blitt fokusert, og som har 
oppnådd tillit hos folk, har blitt det 
fordi de har stått for noe viktig poli
tisk og har gjort en god jobb. Bente 
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Volder er ikke blitt fokusert nå fordi 
hun har kommet med et «utspill», 
men fordi hun har stått sentralt i et 
eldreopprør i Ålesund. Ei RV-grup
pe på tinget må regne med en god 
del personfokusering hvis jobben · 
der blir gjort skikkelig. 

- De fleste mener Oslo er det 
eneste fylket i landet som har mulig
het til å få en RVer inn på Tinget. 
Hva slags folk bør RV ha på lista si i 
Oslo? 

- Kanskje Oslo-lista bør gjenspei
le noe av det vi snakka om tidligere. 
At det ikke bare skal være ei liste 
med folk fra Oslo, men at den skal 
toppes både med Oslo-folk og RVe
re fra andre steder som har skapt 
brei tillit og er kjente for folk ut fra 
den politiske jobben de har gjort. 
Sjøl håper jeg Erling vil stå på top
pen av Oslo-lista, men jeg synes at 
også folk fra andre steder i landet 
skal vurderes på plassene etter han. 
Det kan både gi ei sterk liste og ei 
veldig slagkraftig Stortingsgruppe. 

- Ellers synes jeg stortingsvalg
kamp er vanskelig der hvor det ikke 
fins mandatsjanser. Det er tilfelle i 
mitt fylke, og jeg liker ikke å stå 
fram med noe jeg egentlig ikke tror 
på sjøl, når vi presenterer kandidater 

som vi på forhånd veit er helt uten 
·sjanser til å bli valgt. Kommuneval
gene er noe helt annet. de er konkre
te, og sjansene er der nesten alltid. 

- Hvordan skal RV som parti job
be iforhold til ei Stortingsgruppe? 

- RV har kommunestyregrupper 
og fylkestingsgrupper mange steder. 
Disse folka veit hva som rører seg 
lokalt, og deres arbeid, kontakt med 
lokale aksjoner og kontakt med 
Stortingsgruppa, vil være mye av 
det fundamentet ei RV-stortings
gruppe må ha for å kunne fungere 
skikkelig. RVs lokalgrupper må ha 
et spesielt ansvar for å drive fram og 
holde kontakt med lokale aksjoner, 
?& å formidle den til RVs stortings- · 
gruppe. 

- Hvordan ser du på faren for 
mannsdominans i RV, og eventuelt i 
ei stortingsgruppe? 

- Det har vært mannsdominans der 
jeg har jobba også, men det har ikke 
framstått som et problem i forhold til 
det arbeidet vi har gjort. Likevel er 
det viktig at vi har et bevisst forhold 
til dette, og spesielt når vi skal sette 
sammen ei stortingsgruppe. 

PÅL RA VNSBORG-GJERTSEN 
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KAMPEN MOT EØS/EF 

Unge aktivister mot EF 
Helga 24-26 april arrangerte Rød Ungdom vår 
største konferanse på 10 år. 17 0 folk var kom
met fra hele landet for å delta på en aktivist-

konferanse mot EF og EØS. 

Noe som var veldig positivt var 
at flertall av deltakerene kom 
fra utenfor Oslo. Fredagen på 

konferansen gikk rolig. Vi hadde en 
innledning om EØS og endel folk stil
te spørsmål, sånn at vi skulle vite litt 
om hva avtalen egentlig går ut på. På 
lørdagen hadde vi lagt opp til semina
rer hele formiddagen og en overaskel
se på kvelden. 

På seminaret om det nasjonale 
spørsmålet kom det en god del trot
skister fra Internasjonale Sosialister. 
Disse hadde bestemt seg for å avsløre 
hvor reaksjonær all nasjonalisme er, 
og hvor galt vi fører EF-kampen. Hel
digvis kom noen på å fortelle dem at 
de kom til å stemme for nasjonal sjøl
styre ved en folkeavstemming om EF. 
Da ble de så stille som bare trotskister 
kan bli. 

Spraye-aksjon 
Om kvelden skjedde det noe snodig i 
Oslo Sentrum. Plutselig var det 100 
folk som løp rundt og sprayet «Nei til 

Jo Ryste som er leder i Rød Ungdom, 
kan fortelle om stort engasjement 
blant ungdommen i kampen mot EØS 

EF» slagord. Politiet oppdaget etter
hvert de unge menneskene, og på snu
teradioen begynte det og komme ri
melig panikkartede meldinger. Der
med sendte onkel ut alt det han hadde 
av ledig mannskap, og en «katt-og
mus-lek» utspilte seg i sentrum. Det 
viste seg etterpå at nesten 24 folk ble 
tatt. (Ingen mens de spraya og ingen 
har fått forelegg). Resultatet er derfor 
foreløpig bare ca 300 spraya sjablong
er i Oslo Sentrum, ganske morsomt 
spør du meg. 

På søndagen skulle vi planlegge 
framtidig aksjoner, og det var ikke så 
reint lite vi fikk planlagt. 

Vi skal vinne 
Heretter kan EF-tilhengerene bare gi 
opp. Vi har nemlig bestemt oss for å 
vinne EF-kampen, og da kommer vi 
til å bruke alle midler. Heretter blir det 
ikke bare stands og skoleaksjoner, det 
vil også bli økonomisk sabotasje og 
geriljaaksjoner lik den på Y oungstor
get I .mai. Den meldinga konferansen 
har til alle som kaller seg revolusjo
nære er at nå må kampen mot EF og 
EØS virkelig komme igang. Hvis vi 
skal vinne må vi komme igang nå. 

JO RYSTE 

Kampen mot norsk medlemskap i EF 
1 Maastrichtavtalen betyr at 

Norge ikke kan søke om med
lemskap i det nåværende EF. 

En søknad gjelder opptak om opptak i 
EU - Den Europeiske Union. AKP kre
ver folkeavstemning f.ør en lik s_øk_n_ad 
om ~ gjøre Norge ti\ en koloni, blir 
sendt. 

2Kampen mot norsk medlem
skap i EF er i dag kampen mot 
en EØS-avtale. 

En EØS-avtale vil underlegge Norge 
EFs økonomiske politikk. Innen det om
rådet EØS-avtalen gjelder vil Regjering, 
Storting og Høyesterett være satt ut av 
spill som Norges høyeste styrings-orga
ner og høyeste rettsinstans. En EØS-av
tale vil over tid omforme Norge som om 
vi var medlem. Vi vil være et lydrike på 
det økonomiske området. Det vil i prak
sis bli en umulig situasjon å være under
lagt en politikk som vi ikke en gang har 
formell innflytelse over. EF-motstanden 
vil med nødvendighet splittes opp. Vi 
vil få den samme fløyen som fins i alle 
EF-land: Vi må gå inn for å forandre, vi 
blir jo uansett underlagt politikken. 

En EØS-avtale vil gjøre Norge til en 
del av handelsblokken EF. Vi har valgt 
side i den krigen vi er inne i om ny for
deling av makt og innflytelse i verden. 
Dette vil være rammen som bestemmer 
landets handlefrihet i utenrikspolitikk, 
økonomisk og militært. 

3 Dersom Norge likevel skulle 
inngå en EØS-avtale må kam
pen mot norsk EF-medlem

skap også være en kamp for å si opp 
EØS-avtalen. 
En linje for EF-motstanden som sier at 
nå må vi glemme EØS og forene alle 
krefter mot medlemskap er ei linje for å 
tape. Da bygges EF-motstanden på den 
forskjellen som er mellom EØS og EF
medlemskap. Det vil stjele kraften og 
splitte opp motstanden. Nei Til EF må 
være en front mot medlemskap i EU, om 
det er helt og fullt eller delvis. 

4EF framstår som Tysklands 
redskap i kampen om nyforde
ling av verden som foregår i 

mot USA og Japan. 
EF-unionen blir ikke et parlamentarisk 
demokrati, det blir et diktatur. Dette er 
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ikke en «feil» ved EU, men en nødven
dig følge av at at EF vil forverre levevil
kåra for arbeidsfolk, nedlegge distrikt 
og utbytte ressurser både fra 3.verden, 
Øst-Europa og land som Norge. EFs fri
he OJ. apitalen vil gi det motsatte av en 
bærekraftig utvikling. «Festung Euro
pa» er en ny Berlinmur mot resten av 
verden. 

5 AKP mener at RV ved valget i 
93 må stille til valg i alle fylker. 
Den landsomfattende hovedlinja 

MM 
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må være vår linje for EF-motstanden: 
Bort med EØS og valutasamarbeidet, 
Nei til medlemskap i EF-unionen. EFs 
mål om økt økonomisk vekst er uforen
lig med ei utvikling som tar hensyn til 
miljøet. EF bygger ut «Festung Euro
pa». Dette er et angrep på 3. verden - i 
første omgang med økonomiske midler, 
men med planer om en EU-hær kan 
midlene lett bli militære. 

RVs toppkandidater må kunne mål
bære denne linja. Kampen om norsk 

medlemskap vinnes ikke først og fremst 
med antall EF-motstandere på tinget. 
Den avgjøres først og fremst av linja for 
EF-motstanden og vår evne til å mobili
sere folk. 

6Denne linja må bli felleseie for 
hele partiet, RV, Rød Ungdom 
og NKS. 

Greier vi det vil vi spille en viktig, og 
kanskje avgjørende rolle. 

Landsstyrevedtak i AKP 

Landsstyret i AKP har fattet en del vedtak og kampen mot EØS og EF. Et av vedtaka sier at AKPs linje må bli felleseie for 
hele partiet, samt RV, Rød Ungdom og NKS. 

OPPRØR 

Johan Petter Andresen.faglig le
der i AKP. 

Mobiliser mot 
LO-ledelsen 
Den 22. juni møtes LOs representan
skap for å vedta støtte til EØS-avta
len. I den forbindelse arbeider nå Nei 
til EF med å mobilisere over hele lan
det til en demonstrasjon utafor Fol
kets Hus . 

Det gjelder _å mobilisere folk og 
klubber/foreninger, med faner og pa
roler. Dette blir den viktigste EØS/EF 
manifestasjonen før sommeren. 

Da man regner med mange tilrei
sende og stor medieinteresse prøver 
man å få til et konfrontasjonsmøte 
mellom en sentral LO-leder og en fra 
Nei til EF kvelden før den 21. juni. 
Nei til EF har allerede leid plass i Fol
kets Hus. 

LO-ledelsen stilte femten krav i au
gust ifjor til en EØS-avtale. Få av dis
se krava har blitt innfridd. Men så har 
LO-ledelsen likevel gått inn for EØS
avtalen. En gjennomgang av LOs 
femten krav og hva som er innfridd 
fåes fra Nei til EF. Telefon: 02-
334076. Denne kan brukes som for
beredlsesmateriell til et punkt på 
klubbstyremøte der man foreslår at 
klubben/foreninga skal sende folk til 
Oslo den 21. og 22. juni. 

Underskriftskampanjen mot EØS 
har ikke filtt noen «flying start·,,, men 
det drypper inn lister stadig vekk. Sit
ter du på en liste med fem navn? Ta 
en runde med den og send den inn, og 
så begynn på en ny! Underskrifts
kampanje er et godt verktøy for å 
komme i kontakt med folk. 

JOHAN PETTER ANDRESEN 
faglig sekretær i AKP 

Forslag til til
tak i kampen 
mot EØS/EF 
Det er ennå mulig å vinne kampen 
for å få 42 stortingsrepresentanter 
til å stemme mot EØS-avtalen. 
Det krever et usedvanlig kraftig 
folkelig press som må bygges opp 
gjennom ei folkeopplysnings
kampanje om EØS og Maastricht
traktaten og mobilisering til Nei 
til EFs underskriftskampanje. 

I tida framover må vi prioritere 
22. juni-bevegelsen i forbindelse 
med LOs representantskaps ved
tak om EØS-avtalen. Nei Til EF 
planlegger en fanemarkering uten
for Folkets Hus. Vi må sikre at 
faglig-oppropet når en topp til da 
og at fagforeningene stiller. Det 
betyr ringearbeid i alle fylker. 

Vi må allerede nå forberede 25. 
september-bevegelsen som i år vil 
falle sammen med sluttbehandlinga 
av EØS i Stortinget. Det betyr at 
kampanjen må inneholde en slutt
spurt med EØS-oppropet, lokale de
monstrasjoner over hele landet 25. 
september og en kjempemanifesta
sjon i Oslo i forbindelse med Stor
tingsbehandlinga. 

Landsstyrevedtak i AKP 

5 www.pdf-arkivet.no (2020)



I 

Tromsø 
- I .mai var det tradisjonen tro en 
flott AKP-fest med internasjonalt 
preg i Tromsø. Diverse kulturelle 
innslag, blant annet- Blandakoret 
Nordaførr med sanger mot Colum
bus-jubileet og den nord-afrikanske 
musikk-gruppa Forssane, sier AKP
lederen i Tromsø, Sissel Henriksen, 
til Opprør. 

- 250 mennesker hørte Per Gunnar 
Skåtom holde tale for dagen, · og 
Graim Atkinson fra det anti-fascistis
ke bladet Searchlight holde appell. 

Ellers forteller Sissel at EF-mot
standen i Troms er stor, og at 1.mai 
var en politisk opptur med bortimot 
2000 EF-motstandere i tog. Videre at 
det drives et godt anti-rasistisk arbeid 
i Tromsø. 9.april var det et stort 
åpent møte med SOS Rasisme som 
arrangør, men der mange andre orga
nisasjoner deltok. 

AKP-lederen i Tromsø, Sissel Henriksen.forteller om aktivitetene i Troms. 

- I mars arrangerte vi et åpent 
seminar med Kjersti Ericsson med 
utgangspunkt i den siste boka hennes 
med ca. 30 deltakere. Det internasjo
nale laget til AKP i byen driver en 
studiesirkel for innvandrere som har 
pågått siden sist høst. 

- Bystyregruppa til RV jobber 
jevnt, og har blant annet arrangert et 
åpent møte om skolepolitikk. Helse
og sosialgruppa til RV jobber spesi
elt mot egenandeler av hjemmetje
nesten, sier Sissel. 

OPPRØR 

Et av formålene med Opprør er å synliggiøre h~ 
bedriver av revolusjonært arbeid. Opprør skal også 

kan inspirere andre til innsats. Vi har derfor snæ 
Nordland på disse sidene. og vi sier takk til B• 

sendt innlc 

Vi har satt oss som målsetting å få fiskerispørsmåla på dagsorden i kommunestyre/ 
land Nord. 

Lofoten 
Svein Olsen sitter i Vågan Kommu
nestyre sammen med Magnhild Kris
tiansen. Nyvalgt i kommunestyret, 
etter å ha sittet i fylkestinget, har han 
nå fått «bein», medlem i helse- og 
sosialutvalget. Svein er også leder av 
AKP i Nordland Nord. 

- Det er mye å sette seg inn i. Se1v 
om jeg er leder i Norsk Forening For 
Psykisk Utviklingshemmede 
(NFPU), tar det tid å sette seg inn i 
HVPU-reformen og den hjemmeba
serte omsorgen. Det går mye tid til å 
sette seg inn i åssen systemet funge-

rer. Det er viktig å kjenne det og vir
keligheten for å ta opp kampen mot 
systemet. 

- Blir du nedgravd i papirer? 
- Kan lett bli det hvis man ikke er 

på vakt. Det er viktig å ha et nettverk 
som griper fatt i deg - og som du kan 
gripe fatt i. Knytter kontakter til dem 
som jobber f.eks. innenfor eldreom
sorgen og HVPU, og har fått kontak
ter med de funksjonshemmedes orga
nisasjoner. 

- Dessuten har vi et aktivt AKP-lag 
og et RV som er en frontorganisasjon 
og allianse. I kommunestyregruppa er 
varamedlemmene med. Det er kjerna 
i kommunestyrejobbinga. 

- Vi har stilt oss som målsetting å 
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over det ganske land 
en «tips-maskin» som 
med folk fra Troms og 
~ Oppsal AKP som har 
ed bilde. Mer av slikt! 

tkst' og foto: Erik Ness 

få fiskerispørsmåla på dagsorden i 
kommunestyret. Fram til nå har de 
vært holdt utenfor. Kampen vinnes 
ikke i parlamentariske organer, men 
et aktivt kommunestyre kan være til 
hjelp hvis folk aksjonerer. Det er 
mye aksjoner og det skjer mye i fis- · 
kerikampen, men den er for lite 
samordna. Motstanden mot EØS og 
EF er med på å samle. 

- I .mai var det et svært vellykket 
tog med 400 deltakere og tre flotte 
taler mot EF, blant annet av Jens 
Andvig fra Svolvær, sier Svein 
Olsen som har solgt KK i 20 ~r - og 
som fortsatt er å finne i sentrum i 
Kabelvåg hver lørdag. 
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Mo i Rana 
- Førti «gallionsfigurer» var initiativ
takere til et svært, faglig opprop mot 
Gro da hun var i Mo i Rana. Det ble 
samla inn 12000 kroner for å betale 
annonsa som fylte en hel side med 
navn, forteller Magnar Nesset, leder 
av AKP i Nordland Sør. 

- I .mai holdt Inge Staldvik tale 
etter en del runder i kulissene der 
DNA prøvde å forhindre det. Toppe
ne i Arbeiderpartiet er ganske fortvi
let fordi det ble en så sterk anti-EF
markering. · 

- Når det gjelder EF, er motstanden 
stor, men det er for lite fart i aktivis
men. Det er påtakelig hvor lite aktive 
SV er i EF-arbeidet. 

- I Mo i Rana har vi en lokal mål
setting om å få fart i ungdomsarbei
det, og få startet sirkel for å lage RU
lag. Fra Sandnessjøen reiste det fire 
ungdommer til RUs EF-konferanse i 
Oslo. Håper det kan føre til et RU-lag 
der. 

- Ellers har AKP lagt ned mye 
krefter i RV, og vi har fått et opp
sving. RV-arbeidet går jevnt framo
ver i hele fylket. I Mo i Rana har RV 
markert seg bra på en forurensnings
sak og i kampen mot heving av bar
nehagesatser. Vi har prøvd å rekrutte
re til RV, men det har gått tregere enn 
vi trodde - selv om det fortsatt er et 
potensiale for å verve. 

Mo i Rana har lokal målsetting om å 
· få sving på ungdomsarbeidet, sier 

Magnar Nesset, leder av AKP i 
Nordland Sør. 

Oppsal 
Etter diskusjoner om vi trengte et 
kommunistparti, svarte ikke bare 
laget vårt ja, men vi var til og med litt 
stolte over alt vi dreiv med. «Partiet 
burde begynne med AKP-stands», sa 
vi, og syntes at det burde vedtas et 
sted. Da sa Herman på sin vanlige 
måte: «Når noen begynner, da HAR 
det jo begynt!» Vedtak: Vi begyn-

ner,- det har begynt. 
Første mål var et senter i en av 

bydelene som laget vårt har ansvaret 
for. Vi skreiv en plakat om at bare 
RV hadde stemt mot nedlegging av 
54 plasser på det lokale sjukehjem
met (vi har RV-representant i byde
len), vi hadde «Nei til EØS og EF»
plakater, og vi skreiv dette om oss 
sjøl: · 

«Velkommen til AKP! 
Vi som står her, er medlemmer av 

OPPRØR 

AKP. Vi har et lokallag her i distrik
tet for dem som bor på Bøler og Opp
sal. Noen er småbarnsmødre og noen 
er besteforeldre, så vi er ganske for
skjellige, men mye har vi til felles: 
Det ene er at vi nekter å gi slipp på 
drømmen om at det en gang skal bli 
mulig å skape et samfunn uten klas
seskiller og undertrykking. Nå 
bestemmer profitt og fortjeneste hva 
som skal skje i et land. Det må ta 
slutt! 

Stor iver på Bøler og Oppsal med 
AKP-stands i bydel etter bydel. 

Det andre er at vi forsøker å være 
med på å forhindre at samfunnet idag 
blir enda verre å leve i for oss vanlige 
mennesker. Derfor er vi aktive i Nei 
Til EF her på Bøler og Oppsal. Noen 
er med i Kvinnefronten, noen er akti
ve i Rød Valgallianse (RV) og har 
startet en RV-gruppe på Bøler der 
Anne Minken er RV-representant i 
bydelsutvalget. Vi selger avisa Klas
sekampen. Ungdom kan være med i 
Rød Ungdom.» 

Folk leste. Og diskuterte med oss 
det de alltid pleier å snakke om når vi 
selger KK: Om de vanskelige forhol
da for eldre i distriktet, om EF og 
EØS, om byråkrati og topplønninger 
og arbeidsløsheten . . Vi fikk kontakt 
med ei ung mor som ville gjøre ting. 
Strålende! 

Erfaring: Vi mangla materiale om 
AKP. som vi kunne selge og dele ut,
med svarslipper. 

Blod på tann: Neste bydel noen 
uker etter samme tekst på standen 
som før, men i tillegg tekst om de 
lave sosialhjelpssatsene, og mot å 
overføre skolene til bydelene. Vi 
solgte det blå heftet mot EØS, og lim
te artikler derfra på standen. Og ik~e 
minst: Egenprodusert løpeseddel om 
oss sjøl med mulighet for «klipp ut
send inn» om ønsker om kontakt, 
abonnement på KK m.m. 

Erfaring: Ved å skrive tekst om det 
vi mente var aktuelt akkurat da, kun
ne vi lettere få diskutert det vi mente 
var viktig. Fryktelig morsomt. 

Neste gang, ny bydel. 
Hilsen 

Bøler og Oppsai AKP 
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RV kraftsenterfor klassekamp 
SAMMENBRUDDET for den klassis
ke kommunismen, krisa i den sosialde
mokratiske motkonjunkturpolitikken 
har i dag skapt en situasjon der borger
skapet og kapitalen står fram som de 
ideologiske «seierherrer»; Markeds
kreftene blir hyllet både i øst og i vest, 
arbeiderklassens interesser og idealer 
angripes. I denne situasjonen trengs et 
politisk parti som kan forene sosialister 
og revolusjonære marxister. Et parti 
som har som mål å bli det politiske og 
ideologiske kraftsenter for klassekamp 
som sosialister i dag trenger. 

RV gjorde ved det siste kommune
valg sitt beste valg i partiets historie. 
Denne framgangen kom parallelt med 
SVs sterke vekst og viser at det foregår 
en radikalisering i Norge, særlig blant 
ungdom. Samtidig beveger SV seg mot 
høyre, partiets leder forlot åpent mar
xismen under valgkampen og han ber 
arbeiderklassen å vise moderasjon i 
lønnsoppgjøret. RV må i denne situa
sjonen påta seg ansvaret med å forsvare 
den sosialistiske og marxistiske tradi
sjonen. RV må ved valg fylle det poli
tiske rom til venstre for SV og gjennom 
politisk arbeid trekke en ny generasjon 
aktive medlemmer til den revolusjonæ-· 
re bevegelsen. 

Årsmøte i Sør-Trøndelag RV ønsker 
nå å utvikle RV fra en organisasjon 
som har vært hovedinnretta på valg og 
parlamentarisk arbeid til å bli et sam
lende revolusjonært arbeiderparti. 
Hverken SV, AKP eller andre grupper 
som NKP, AMG, IS eller (m-1) kan ale
ne danne grunnlaget for et politiske og 
ideologiske senter til en fornyelse av en 
revolusjonær bevegelse i Norge. Bare 
en samling av de ikke-sekteriske kref
tene i alle disse venstremiljøene kan 
skape et alternativ som er i stand til å 
tiltrekke seg ungdom og ulike miljøer 
som ikke før har_ deltatt i partipolitisk 

arbeid. I dag framstår RV som den bes
te plassen for en slik samlingsprosess. 

Vi ønsker nå en åpen debatt der alle 
som ønsker ett revolusjonært parti som 
knytter seg til den marxistiske tradisjo
nen inviteres med. For å åpne debatten 
legger vi fram et forslag til politisk og 
organisatorisk retning for RV: 

1. RV må være et revolusjonært parti 
som oppfatter den Norske staten som 
borgerskapets stat. Partiet går inn for 
en sosialistisk samfunnsomveltning. 

2. RV må teoretisk bygge på en kri
tisk marxisme, frigjort fra arven fra 
Øst-Europa og Stalinismen. 

3. RV må forsøke åta opp i'seg det 
beste fra feministisk og økologiske teo
rier og erfaringer, innse at en revolu
sjonær politikk vil kreve en rekke nye 
svar fram mot århundreskiftet. 

4. RV må utvikles til et arbeiderparti, 
prioritere kampen mot borgerskapets 
nedskjæring og omfordelingspolitikk. 
Jobbe målbevisst i fagbevegelsen mot 
en hver form for lønnsmoderasjon. 

5. RV må holde en høy profil i de 
parlamentariske organene. De spillere
gler som staten setter må RV om nød
vendig være villig til å bryte. På denne 
måten vil RV vise at partiet er ansvar
lig ovenfor velgerne ikke systemet. 

6. RV må jobbe for internasjonal so
lidaritet mot imperialismen og all form 
for rasisme. 

7. RV må utvikle modeller for en so
sialisme som konkret viser at det har 
brutt med den udemokratiske arven i 
den kommunistiske tradisjonen. Som 
viser at det er mulig å organisere et 
samfunn uten rovdrift på natur og men
nesker. 

8. RV må forsvare norsk sjølråderett 
mot EF og EØS medlemskap. 

9. RV vil jobbe på en usekterisk måte 
ovenfor andre på venstresida, søke 
samarbeid og utvikle debatt med f.eks 

venstrefløyen i SV. RV må bli et parti 
som samler alle revolusjonære i Norge. 

Skal RV kunne fungere som en kraft 
i en fornyelsesprosess på venstresida 
må RV organisasjon rustes kraftig opp. 
Det nylig oppretta organisasjonsutval
get bør prioritere og bygge distriktsor
ganisasjoner i alle fylker. 

RV må utvikle egne politiske utvalg 
innafor de feltene medlemmene priori
terer. Spesielt må et eget faglig nett
verk bygges opp med den målsetting 
og etablere et fast utvalg. 

RV må starte arbeidet med å lage en 
grunnsirkel for rekruttering og skole
ring av nye medlemmer. 

RV må starte arbeidet for å etablere 
et miljø for studier og teoretisk debatt. 
RV kan aldri utvikles til et samlende 
alternativ uten å ta ansvaret for debat
ten om venstresidas muligheter. 

RV må nå få sitt eget medlemsblad, 
som både evner å lage reportasjer fra 
RV-lag under utbyggi,ng og samtidig 
drive debatten om RVs program og 
framtid. 
, RV må snarest avklare med Rød 

Ungdom om organisasjonen er i stand 
til å fylle den politiske bredden som 
kreves i forhold til RVs ungdomsar
beid. 

RV må ta et betydelig ansvar for ar
beidet med salg og økonomisk støtte til 
avisa Klassekampen. RV må støtteak
tivt opp om målsettinga om å gjøre avi
sa til «venstresidas dagsavis». 

Skal RV greie og forene det parla
mentariske og det utenomparlamenta
riske arbeidet og bygge aktive partilag, 
kreves det at alle tillitsvalgte og tals
personer for RV deltar etter evne i RVs 
grunnorganisasjoner og lagsaktivitet. 

(Enstemmig vedtatt på årsmøtet 
i Sør-Trøndelag RV) 

Om Tyskland 
I OPPRØR nr.1/91 hadde Ole Smaa
dahl fra Internasjonalt Utvalg i AKP en 
artikkel vi ønsker å kommentere. Helt 
riktig understreker Smaadahl at Tysk
land er «det sentrale imperialistiske 
landet i EF, og dermed et viktig land 
for revolusjonære i Norge å forholde 
seg til, og søke å styrke samarbeidet 
med venstrekreftene i ». 

Proletarisk Kulturforbund støtter vi
dere hans vurdering: «De organisasjo
nene som klarer å utvikle en politikk 
som kan forene den tyske arbeiderklas
sen gjennom kamp og ikke bare organi
satorisk, tror jeg vil ha framtida for seg 
i Tyskland. 

Helt riktig slår Jan Hårstad fast at en 
interesse for klassekampen i andre land 
som ikke innebærer handling, enhet 
med deler av massene der i praksis, er 
tomme, unyttige ord. Men både AKP 
og PK har forbindelser til den kjem
pende, klassebevisste delen av den 

tyske arbeiderklassen, og gjør bruk 
av dem. Internasjonalt Utvalg i AKP 
i 1989 ved sitt praktiske og politiske 
bidrag til å muliggjøre de streikende 
Evaco-arbeidernes delegasjonsreise 
til Aalen. Proletarisk Kulturfront 
kontinuerlig gjennom bidrag til 
MLPDs presse og løpende kampanje: 
en million mark til oppbyggingen av 
proletariatets parti i de fem forbunds
statene (altså de fem hovedregionene 
av det tidligere DDR som nå er inn
lemmet i Forbundsrepublikken Tysk
land). Denne kampanjen ble satt 
igang fra og med MLPDs fjerde 
landsmøte i slutten av desember 
1991, og vil fortsette fram til partiets 
10- års-jubileum i Dtisseldorf den 21. 
juni i år. 

Det er imidlertid noe vi ikke støtter 
i Smaadahls framstilling av venstre
kreftene i Tyskland. Han anvender 
uttrykket «det revolusjonære ven
stre»; riktigere er det å snakke om ar
beiderbevegelsen, siden det er de fag
lig og politisk organiserte arbeidere 
som har objektiv interesse av et sosi
alistisk, uavhengig Tyskland - uten
for alle imperialistiske allianser, som 
Nato og EF. 

Framfor alt mangler Smaadahls ar
tikkel proletarisk partiskhet. Han 
nevner at MLPD har «det best utvik
lete fagforeningsarbeidet», men vil 
ikke gi partiet sin prinsipielle støtte. 
Er det fordi hans parti ønsker å holde 
dørene åpne også for småborgerlige 
klassekrefter som Radikale Linke og 
VSP (Vereinigte Sozialistische Par
tei), som begge spiller minimal, eller 
helt ikke-eksisterende rolle i den dag
lige interessekampen på bedriftene 
og innen fagforeningene. 

De følgende opplysninger bygger 
på studier og direkte erfaring i Tysk
land fra 1968 til idag, og kan under
søkes og kontrolleres av enhver: Fra 
1982 har det bare vært ett landsom
fattende og stadig voksende marxist
leninistisk arbeiderparti i Tyskland -
Tysklands Marxist-Leninistiske par
ti(MLPD). Dette organiserer masse
ne både til egne rekker og til deltakel-

se i partiuavhengige masseorganisa
sjoner, for eksempel til å være med i 
proletære, demokratiske kvinnegrup
per. 

Den andre krafta i Tyskland som 
(ennå) av de mer uskolerte, av den . 
mindre klassebevisste mann og kvin
ne på gata tas for å være «kommunis
tisk», er de moderne revisjonistene i 
de reformistiske forræderorganisa
sjonene DKP/PDS. Fullstendig · i 
samsvar med klassekampens egen lo
gikk, dvs. arbeiderklassens behov for 
fullstendig frigjøring, arbeidermakt i 
bedriftene og sentral, langsiktig plan
økonomi, avslører DKP/PDS seg mer 
og mer, og befinner seg på nedtur, på 
vei mot ideologisk og organisatorisk 
oppråtning - helt i likhet med det 
stankende liket NKP i Norge. 

MLPD på den ene siden, og 
DKP/PDS på den annen er de eneste 
viktige organisasjoner i den tyske ar
beiderbevegelsen. Grupper som 
VSP, KPD (Roter Morgen - med ho
vedsete i Stuttgart), KPD (Sitz Gel
senkirchen), BWK (Bund Westdeuts
cher Kommunisten) og Arbeiderfor
bundet for gjenoppbyggingen av 
KPD (en Bayern-gruppe) spiller alle 
en svært liten rolle i det arbeidende 
folks liv, tenkning og kamp. 

Til slutt vil vi gi Jan Hårstad full
komment rett: ekte revolusjonære 
nærer ikke fobier, og følgelig heller 
ikke trotskifobi. Hvilken praktisk, re
ell innsats står BSA (Neue Arbeiter
presse) og gruppa bak organet Spar
taist for? Hvor legger de sitt tyngde
punkt med hensyn til aktivitet? Kort 
sagt: Hva gjør de? 

Hva Proletarisk Kulturforbund an
går, støtter vi de kreftene i Norge 
som går inn for oppbygging av et nytt 
bolsjevikisk parti, bygd på proletaria
tets historiske lærdommer, dialektikk 
og selvkritikk, med front mot a/lop
portunisme og sekterisme. V har ing
en guder å forsvare, derimot • en 
mengde lenker å miste og en hel ver
den å vinne. 

JAN WILSBERG 
Proletarisk Kultwforbund 

OPPRØR 

Teori og praksis 
SIRI JENSEN påpeker i Opprør nr.3 at 
ordet «revolusjon» er fjernet fra erklæ
ringene som RV i Bergen og Trond
heim har kommet med. Det betyr at 
«det blir klarere at Per Overreins par
tiprosjekt ikke kan erstatte AKP i 
norsk politikk.» 

I et tidligere nummer av Opprør 
anbefaler Siri Jensen Lenins bok om 
renegaten Kautsky som studiemateri
ale til en fornyelse av AKP. I denne 
Oktober-boka fra 1975 heter det på 
side 101: «Forskjellen mellom en re
volusjonær marxist og en spissborger 
ligger i marxistenes evne til å propa
gandere overfor de uopplyste masse
ne at den revolusjon som er i ferd 
med å modnes, er nødvendig til å be
vise at den er uunngåelig, til å forkla
re dens fordeler for folket, og til å 
forberede arbeiderklassen og alle de 
arbeidende og utbyttede massene på 
den.» 

I Opprør nr. 1/91 skriver Siri Jen
sen: «Normalt legger AKP bort sitt 
program når vedtak er fatta; denne 
gangen bør det brukes som utgangs
punkt for videre diskusjon, både i og 
utenfor partiet». Denne høflige an
modningen, «bør brukes», reiser 
spørsmålet om Siri Jensen i det hele 
tatt har forstått noe av den politiske 
retningen hun mener å tilhøre. Mar
xismen skiller ikke under noen om
stendighet mellom teori og praksis. 
teorien er en iboende, uoppløselig del 
av den politiske handlingen. Pro
grammet uttrykker sannheten om vir
keligheten i en gitt situasjon og ut
gjør derfor fundamentet for korrekte 
politiske handlinger i denne situasjo
nen. Det er programmene som byg
ger partiet, ikke omvendt. 

Hva hjelper d.et at Jensen anbefaler 
studier av Lenin (se sitat) når AKP i 
sitt hovedorgan for hver måned fjer
ner seg lengre og lengre vekk fra et 
marxistisk teoretisk grunnlag? 

Avisa Klassekampen er i teoretisk 
forstand et organ for sosialliberalis
me, seksuell frigjøring, progressive 
nasjonalister, venstresosialdemokra
ter og radikal middelklassefilosofi av 
empirisk og pragmatisk art. Det er 
høyst tvilsomt om en Rosa Luxem
burg eller Lenin hadde fått antatt sine 
artikler i Klassekampen. 

Det er ikke mine ord, men veteran
kaderen Thorkild Thorkildsen, som i 
Opprør nr. I /91, treffer spikeren på 
hodet når han sier: «AKP står for en 
masse greier som ikke truer kapitalis
men. Kanskje AKP ikke er så interes
sert i å avskaffe kapitalismen, ihvert
fall ikke i vår tid. Kanskje er det sånn 
at flertallet av de som har skrivi prin
sipp-programmet lever bra under den 
norske kapitalismen?». 

Som metode ser materialistisk dia- . 
lektikk bort fra ordenes maskeleg
ging og tar utgangspunkt i den kon
krete praksis. At Siri Jensen nå i po
lemikk mot RV smykker seg med or
det «revolusjon» rokl<.er ikke ved det 
faktum at det i AKPs offisielle poli
tiske hovedorgan knapt finnes noen 
revolusjonær strategi i marxistisk 
forstand. Allerede i Manifestet slår 
Marx fast at «Av alle klasser som i 
våre dager står mot borgerskapet, er 
bare proletariatet en virkelig revolu
sjonær klasse.» Krisa i AKP har sin 
rot i det faktum at AKP er fiendtlig til 
saker som har rried revolusjonær 
kommunisme å gjøre. Alliansen med 
de kinesiske stalinistene var det mot
satte av kommunisme. En ny allianse 
med den radikale middelklassen i 
Oslo 3, vil bare føre til en ny krise. 
RV-prosjektet kan vinne oppslutning 
ved at gapet mellom ord og handling 
ikke blir så st011 som i Siri Jensens 
polemiske praksis. Det er bare selv
bedragere som idag kan sluke den. 

JANHÅRSTAD 

Svar til Arne Rolijordet 
ARNE ROLUORDET skriver at det 
ikke kan bli noen revolusjon i Norge 
uten at den revolusjonære bevegelsen 
har oppnådd legitimitet gjennom delta
kelse og oppslutning i valg. Det er mu
lig han har helt rett i det. Men det er 
også mulig at hele det parlamentariske 
systemet går inn i en løpende krise, noe 
vi muligens ser starten på. Jeg vet ikke, 
men jeg synes det er. verdt å analysere 
og diskutere for" en revolusjonær beve
gelse. Jeg synes det er viktig å stille 
spørsmål ved vedtatte sannheter. 

Så til arbeideraristokratiet, som er 
det jeg vil kommentere. Jeg synes at en 
av de viktigste erkjennelsene partiet 
har gjort opp gjennom åra, er den som 
handler om hvor mye krefter og energi 
borgerskapet og maktapparatet legger i 
å nøytralisere, kjøpe opp, uskadelig
gjøre, bekjempe og bestikke faglige til
litsvalgte som stikker nesa si fram og 
vil kjempe for arbeidsfolks interesser. 
Metoden er mange og utspekulerte. De 
fleste faglige tillitsvalgte, også innafor 
den revolusjonære bevegelsen må vel 
ha merket det? Represalier, disipline
ringstiltak og trakasseringer er også en 
del av repertoaret. Dette er en del av 
klassekampen. 

Arbeiderklassen har sjøl vært klar 
over dette, og skapt begreper som 
pamp og pampevelde. Når en tillit
svalgt blir pressa inn i en situasjon med 
diplomati, forhandlinger, kompromis
ser og taktikkeri, kan det være fort 
gjort å trå feil. En annen side ved saken 

- som jeg synes kan være problematisk, 
er at en tillitsvalgt ofte tilbringer mes
teparten av arbeidsdagen sin og bruker 
det man har av tid og krefter i kontakt 
med diverse forhandlingsmotparter, 
framfor å bruke tida til å motivere folk 
til å slåss sjøl. Da kan det lett utvikle 
seg et skikt som står utafor eller over 
grunnplanet, og som handler på vegne 
av dem. Jo flinkere man blir som tillit
svalgt, desto mer passiv kan de andre 
bli. 

Uten skikkelig kontroll nedenfra er 
det forståelig nok ingen som har noen 
garanti for hvordan en faglig tillit-

svalgt vil utvikle seg. Jeg mener at so
sialdemokratiet har satt dette i system, 
og at det sosia1demo1cratiske pampeve
senet representerer et solid svik over
for arbeiderklassen. På samme måten 
mener jeg at det er uklokt av et revolu
sjonært parti ikke å ta sånne mekanis
mer med i betraktning, og ha en løpen
de diskusjon gående om hvem man 
egentlig tjener. 

Jeg tror at en parlamentariker er ut
satt for akkurat de samme mekanisme
ne, og at det er maktpåliggende for bor
gerskapet å ufarliggjøre all opposisjon, . 
eller å få opposisjonen inn i akseptable 
og kontrollerbare former. Det viktigste 
mottrekket den revolusjonære bevegel
sen kan treffe, er å ha solid kontakt 
med grunnplanet, at tillitsvalgte er an
svarlige overfor dem som har valgt 
dem. I et revolusjonært parti må denne 
kontrollen inn i organiserte former og 
bli et kollektivt ansvar, ikke bare over
lates til hver enkelt, samtidig som den 
enkelte må være åpen for den påvirk
ningskrafta man utsettes for. 

Uten denne kontrollen vil både beve
gelser og partier, og sjølsagt enkeltper
_soner innafor de samme organisasjone
ne, kunne utvikle seg til å bli korrupte, 
samme hva slags program de står på. 
Om man så kaller det for arbeideraris
tokrati, pampevesen eller noe annet er 
det samme for meg. Poenget er å be
skrive fenomener, ikke karakterisere 
enkeltpersoner. 

Til slutt: Det at partibyggerne i RV 
og AKP nå velger forskjellige utgangs
punkt, ser jeg på som to linjer i den re
volusjonære bevegelsen. Mens AKP 
mener det er mer å hente ved å videre
utvikle kommunismen, vil dem som vil 
bygge RV som parti prøve et annet al
ternativ. Og det synes jeg de skal få lov 
til - også i Oslo. Samtidig begynner det 
å bli klart for meg at de to alternativene 
representerer to fo1skjellige linjer, noe 
som har kommet klart til uttrykk gjen
nom behandlinga av I.mai i Oslo. 

Så gjenstår det å se hva framtida vil 
bringe. 

SIRI SOLBAKKEN 
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RVogRU 
PÅ DET SISTE møte i RVs landsstyre 
ble ungdomsarbeidet diskutert, men 
det ble ikke gjort noe vedtak. (For or
dens skyld: undertegnede er med i 
landsstyret, men møtte ikke på siste 
møte, og har bare fått muntlige referat 
derfra.) Etter landsmøtet i RV i 1991 
har Rød Ungdom (RU) fungert som 
RVs «offisielle» ungdomsorganisa
sjon, slik at RU har fått de statstilskudd 
som partienes ungdomsorganisasjoner 
har rett på. RVs neste landsmøte i 1993 
må avklare hva slags ungdomsorgani
sering RV vil ha, og eventuelt vurdere 
om RU kan fylle denne funksjonen. 

Her vil jeg bare regne opp noe av det 
jeg mener er de viktigste-krava for en 
ungdomsorganisasjon for RV og se på 
hvordan RU som det er nå, må vurde
res i forhold til dette. 

RVs ungdomsorganisasjon må ikke 
være tilknytta noen enkeltfraksjon/or
ganisasjon innafor RV. I dag regner 
RU seg som AKP sin ungdomsorgani
sasjon, og ikke minst regner AKP med 
at RU er en del av det partiet. I vedtaket 
fra AKPs landsstyre som er gjengitt i 
Opprør nr.2/92 under tittelen «Fornyel
se av AKP» kommer dette klart fram. 
AKP regner RU som hovedleddet i for
nyelsen av partiet. En ungdomsorgani
sasjon med et slikt hovedmål - bygging 
av en av fraksjonene i RV - kan ikke 
samtidig være ungdomsorganisasjonen 
til hele RV-alliansen. Det skulle være 
selvinnlysende. Såvidt jeg har forstått 
har Jo Ryste varsla at RU på sitt kom
mende landsmøte skal «frigjøre» seg 
fra AKP, ved å oppheve den delen av 
vedtektene som sier at RU står på 
AKPs prinsipprogram og er underlagt 
AKP. Betyr dette at RUs ledelse (og 
landsmøte) ikke er interessert i å være 
hovedleddet i AKPs partibygging? Er 
dette en «gjensidig løsrivelse», dvs. vil 
AKP oppheve den delen av sine ved
tekter som fastslår at RU er AKPs ung
domsorganisasjon og underordna parti
et? (Jeg håper at Ryste qg ledelsen i 
AKP kan svare pl\ disse spørsml\\a.) 

RVs ungdomsorganisasjon må være 
en åpen og usekterisk masseorganisa-

sjon. Etter det jeg har fått referert har 
RU idag hemmelig medlemstall, hem
melig dato og sted for årsmøte og så vi
dere. Med andre ord holder de fast på 
AKPs «sikkerhetslinje». Ungdomsor
ganisasjonen til RV kan ikke operere 
med slike unødvendige og eksklude
rende påfunn. RV er en åpen organisa
sjon, slik må ungdomsorganisasjonen 
vår også være. Ei slik sikkerhetslinje 
som RU opererer med, virker frem
medgjørende og sekterisk på den ung
dommen som vi skal prøve å organise
re, og kan brukes til politisk manipula
sjon av medlemmene. RVs ungdoms
organisasjon kan forøvrig heller ikke 
være organisert etter den demokratiske 
sentralistiske partimodellen som m-1-
bevegelsen har praktisert. 

RVs ungdomsorganisasjon må stå 
på RVs program, eller på et politisk 
grunnlag som ikke står i motstrid til 
dette. RUs landsmøte skal nå vedta or
ganisasjonens nye politiske grunnlag, 
og vi må vente på resultatet av dette 
landsmøtet før vi kan vurdere deres po
litiske grunnlag opp mot dette kravet. 
Sjøl om jeg ikke forlanger en ord-for
ord overensstemmelse, og sjøl om jeg 
mener at RVs program langt fra er så 
godt som det bør være, mener jeg at det 
politiske utgangspunktet og grunnlaget 
for RV og dets ungdomsorganisasjon 
bør være sammenfallende. 

De tre punktene jeg har skissert opp 
her, er sjølsagt bare utgangspunkt for 
diskusjonen om hva slags organisering 
RV skal by ungdommen. Jeg håper at 
denne diskusjonen også blir tatt opp i 
RU. En slik organisasjon som RU er 
idag kan ikke være RVs ungdomsorga
nisasjon, så det er mye opp til RUs 
landsmøte å bestemme hva slags for
hold de vil ha til RV i framtida. Så får 
RVs landsmøte avgjøre hvordan vi 
skal drive vårt ungdomsarbeid. Det er 
grunnleggende også for RV, at vi har et 
organisatorisk og aller mest et politisk 
tilbud til ungdommen. Ellers vil heller 
ikke vi overleve. 

SONJA DANIELSEN 
TINNESAND 

SVsom 
samarbeidspartner? 

I SISTE NUMMER av Opprør er Siri 
Jensen opprørt over at Bergen RV 
blander SV inn i debatten om en fram
tidig revolusjonær bevegelse. Først får 
jeg referere det som faktisk ble vedtatt: 

«Hverken RV (ikke SV som Jensen 
forståelig nok setter utropstegn etter), · 
AKP eller andre grupper som NKP, 
AMG, IS, (m-1), RUF osv ... ». Poenget 
beror altså på en trykkfeil som ikke 
Bergen RV bør henges for. 

Vi kan imidlertid debattere om deler 
av SV kan fungere positivt i fornying
en av den revolusjonære bevegelsen. 
For oss som jobber for en revolusjo
nær organisasjon, er en slik debatt 
viktig for å gå grensegangen mot det 
mer og mer populistiske SV. Også 
Siri Jensen bør kunne delta i en slik 
debatt. I RV er det mange folk som 
stiller helt på sidelinjen i krangelen 

mellom f.eks. AKPere og de som 
fortsatt mener AKP er veien å gå. 
Men da bør hun ikke lage noe stort 
poeng av at Sør-Trøndelag RV bytter 
mellom «revolusjon» og «samfunns
omveltning». Er jeg dum i hodet som 
tror at det betyr det samme? Det kan 
kanskje være grunnen til at jeg også 
synes krangelen mellom AKPere og 
eks-AKPere ikke er særlig konstruk
tiv. 

ANDREAS FÆTfEN 
(RVs ungdomsgruppe i Bergen) 

Trykkfeil om SV? 
ANDREAS FÆTTEN hevder at mitt 
innlegg bygger på en trykkfeil. Mitt ut
gangspunkt var at både Bergensvedta
ket slik det var gjengitt i forrige Opp
rør, og vedtaket fra Sør-Trøndelag, re
ferert i dette nummeret, hadde i hoved
sak samme formulering. 

Fra Sør-Trøndelag heter det: Hver
ken SV, AKP eller andre grupper som 
NKP, AMG, IS, eller (m-1) kan alene 
danne grunnlaget for et pol-itisk og ide
ologisk senter til en fornyelse av en re
volusjonær bevegelse i Norge idag. 
Bare en samling av de ikke-sekteriske 
kreftene osv. 

Jeg tar sjølsagt til etterretning at Ber-
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gensvedtaket er foil gjengitt. 
Jeg er også helt for både å slåss sam

men med og diskutere med venstresida 
i SV og SU, og jeg ser kampen mot EF 
og EØS som et utmerka utgangspunkt. 
Men da må RV stå som en klar utfor
dring til SV, ikke begynne å moderere 
sin språkbruk og sine analyser for å bli 
mer spiselige. 

Spørsmåla mine står fortsatt: Hvor
for, eller for hvem, er otdet revolusjon 
for uspiselig når målet er å samle alle 
revolusjonære? Hvorfor er ikke synet 
på sosialdemokratiet med i forslaget til 
grunnlag for RV fra Sør-Trøndelag? 

SIRI JENSEN 

Rød Ungdom og RV vs. AKP 
DETTE INNLEGGET er et svar til 
Sonja Tinnesland innlegg om Rød 
Ungdom. I innlegget til Tinnesland er 
det noen opplysninger som ikke er rik
tige, og før jeg går videre vil jeg korri
gere dem. Rød ungdom har vært RVs 
ungdomsorganisasjon siden 1973 og 
ikke siden 1991 slik det står i innleg
get. Det står heller ingenting i 
AKPs vedtekter om at Rød Ungdom er 
politisk eller organisatorisk underlagt 
AKP. Derimot står det i Rød Ungdoms 
vedtekter at vi bygger på AKPs prin
sippprogram ( og det er dette jeg ønsker 
og få fjernet og byttet ut med en selv
stendig plattform). Dette synes jeg det 
er viktig å ha klart for seg før vi går vi
dere. Tinnesland skriver: «RVs ung
domsorganisasjon må ikke være til
knytta noen enkeltfraksjon/organisa
sjon innafor RV». Dette er jeg i og for 
seg enig i. For jeg likestiller AKP og 

RV som to politiske partier. Det betyr 
at jeg mener at AKP ikke er en frak
sjon innafor RV. Når AKP sier at de vil 
arbeide for å styrke Rød Ungdom er 
det bra, og det ville vært enda bedre 
om RV sa det samme. Det og organise
re ungdom bør være en viktig oppgave 
for hele den revolusjonære bevegelsen. 
Derfor er jeg glad for at RV har opp
prioritert ungdomsarbeidet, og støtter 
opp under det arbeidet vi gjør. Tinnes
land sier videre: «RVs ungdomsorga
nisasjon må stå på RVs program, eller 
et politisk grunnlag som ikke står i 
motstrid til dette». Dette er ikke noe 
problem, RV er en revolusjonær orga
nisasjon, og for det klassefrie samfun
net Umf. RVs program). Det er Rød 
Ungdom også. 

«RVs ungdomsorganisasjon må 
være en åpen og usekterisk masseorga
nisasjon». Jeg er helt enig, men jeg 

mener Tinnesland skyter over mål når 
hun angriper interne landsmøter og 
hemmelige medlemstall. Interne lands
møter er etter min mening en forutsett
ning for 'at vi skal kunne få ha en reell 
debatt, og ikke et mediajippo. Videre 
er mange av Rød Ungdoms medlem
mer utsatt for terror fra fascister, og på_ 
et åpent landsmøte vil noen ikke kunne 
komme på grunn av represalier disse 
kan bli utsatt for. Vår erfaring med det 
organisasjonsvernet vi har er at folk 
forstår det og at det ikke virker eksklu
derende. Det hele er et spørsmål om å 
diskutere med folk . Jeg er glad for at 
det kommer en debatt om RVs forhold 
til Rød Ungdom, og jeg håper at den 
forstatt vil bli ført på en kameratslig 
måte uten mistenkligjøring av folk og 
motiver. 

JO RYSTE 

Tre tanker om KK 
SIGURD ALLERNS SV AR til Pål 
Steigan onsdag 15.april var det «lille 
puffet» som gjør at jeg skriver dette 
innlegget om Klassekampen. Det har 
«ligget på tunga» lenge. 

1. Sigurd undervurderer problemene 
avisa har med å bli en avis for arbeider
klassen. Noen eksempler: 

Klassekampen bør skille seg vesent
lig fra resten av media som usynliggjør · 
de tusenvis av arbeidsløse. Avisa har 
store problemer med å gi stoff, analy
ser og teori som er viktig for dem som 
slåss mot arbeidsløsheten. 

Det er sjeldnere det står artikler om 
usaklige oppsigelser, streiker og ar
beidskamper enn før. Er det færre ak
sjoner, mindre motstand enn da Klasse
kampen var bra på arbeidsplass-stoff? 
For ti år siden ville klubbformannen på 
Kaldnes blitt kontakta, en journalist 
sendt til Tønsberg hvis verftet ble ved
tatt nedlagt. Nå ble det med en NTB
melding og et leserbrev fra Vestfold 
AKP. 

Da Stene ble avslørt, skrev jeg en 
kronikk til Klassekampen om mine er
faringer med det sosialdemokratiske 
toppsjiktet. Mulig det var en dårlig kro
nikk og at det var derfor den ikke kom 
på trykk. Uansett kjenner avisa mange 
som meg som har slåss mot sosialde
mokratiets pamper. Vi er blitt forfulgt, 
trua med eksklusjon og trakassert. 
Mange av oss mener at snusket i topp
sjiktet er en naturlig følge av sosi.alde-

mokratiets syn på folk og hvilken klas
se dette toppsjiktet sjøl tilhører. 

Klassekampen bør være den avisa 
der arbeidsfolk blir intervjuet og opp
fordra til å skrive, sånn at folk skjønner 
sammenhenger. Våre historier vil av
sløre fordi de er fra virkeligheten. Det 
blir da lettere å skjønne at sosialdemo
kratiet er borgerskapets viktigste poli
tiske retning for å forføre folk til nå. 

En av de store skillene mellom SV 
og AKP/RV er uenigheter om sosialde
mokratiet. Klassekampen kunne benyt
tet denne anledningen til å få debatt og 
gitt kritikken av Stene et perspektiv 
som mer enn rein avsky. 

2. Klassekampen har styrka seg når 
det gjelder bakgrunnsartikler og kom
menterende stoff. Jeg er for at det fins 
lange artikler som det koster litt å lese, 
selv om jeg innrømmer at jeg sjøl sjel
den gjør det. 

Derimot er avisa treig med å være 
raske til å gi politisk interesserte - sær
lig dem som jobber i fronter, fagfore
ninger og ulike organisasjoner - stoff 
og debatt med en gang det trengs. Et 
eksempel: Etter Brumundal skreiv jeg 
samme dag en kronikk om erfaringene 
med å mobilisere vanlige folk mot ra
sistene. Den kom på lenge etterpå, og 
da forkorta som et debattinnlegg. Det 
bevegelsen da trengte, var ideer og 
synspunkter og debatt for å oppnå en
het om hvordan kampen skulle føres 
videre. 

Bakgrunnsartiklene og reportasjene 
til Finn Sjue er veldig bra, men må sup
pleres med stoff som bevegelsen treng
er der og da. Eksemplet om erfaringene 
med sosialdemokratiet over illustrerer 
også dette. Raskt ute ville folk på ar
beidsplassene fått argumenter mens de
batten var varmest. 

Klassekampen bør være avisa akti
vistene ikke kan være foruten . Hva 
med å la organisasjonene få nesten
gratis-annonser som gjør at avisa er 
stedet aktivister på venstresida finner 
ut hva som skjer? 

3. Det har vært mye samlivsstoff 
med ulike innfallsvinkler i Klassekam
pen. Jeg synes det er viktig. Åssen folk 
forholder seg til hverandre, synet vårt 
på folk og motsigelser mennesker i 
mellom er et politisk spørssmål. Vi må 
skjønne mer hvordan folk tenker for å 
smi lenkene mellom vanlige folk til 
kamp mot borgerskapet. Derfor er dette 
også til syvende og sist et klassespørs
mål. 

Nils Amund Raknerud har skrevet en 
kjærlighetsroman med utgangspunkt i 
erfaringene sine fra Lilleborg fabrik
ker. Det må være et bra utgangspunkt 
både for anmeldelse, intervjuer og de
batt i arbeideravisa Klassekampen. 

ERIK NESS 
(Dette innlegget ble sendt Klasse

kampen etter redaktørens svar til Pål 
Steigan, men er ikke blitt trykt.) 

Om kompromisset 
ME FINN DET POSITIVT at landssty
ret går inn for at «AKP skal oppretthol
des som kommunistisk parti» og at 
«Det politiske grunnlaget er AKPs pro
gram.» Prinsipielt sett er det eigentleg 
merkeleg at landsstyret i kommunist
partiet har vore nøydde til å gjere eit 
slikt vedtak. Usemja i partiet har like
vel skjerpa seg såpass (fort) at det er 
naudsynt å halde fast ved dette for å 
gjere det klart at RV iallefall i dag på 
ingen måte er istand til å overta AKP si 
rolle som altomfattande politisk rei
skap i kampen for revolusjon og sosia
lisme. Trass i kvantitativ (og dermed 
kvalitativ tilbakegang) har AKP som 
parti både politikk/organisasjon og 
kunnskap/kraft på mange område der 

Melding 
Tre innlegg er i siste nummer av Opp
rør rettet til meg. Av ulike årsaker fikk 
jeg ikke svart nå,- og uten svar ingen 
debatt. Svarer i neste nummer. 

PER OVERREIN 

OPPRØR 

RV førebels er temmeleg blank. 
AKP bør no setje store deler av si or

ganiserte kraft inn på å hindre at RV ut
viklar seg til å verte eit haleheng til or
ganisasjonen sine (fylkes) kommunale 
folkevalde. Det «lokalpolitiske» arbei
det må vere underordna/tilpassa den 
folkelege økonomiske-politiske kam
pen og det organisatoriske arbeidet for 
å byggje ut dei revolusjonære styrkane, 
særleg blant ungdommen. 

Lagsmøtet er også samd i at ein bør 
gå inn for at RV-vedtaket om avgren
sing av RV sin aktivitet til val og parla
mentarisk arbeid vert oppheva. Dette er 
det vel likevel RV-landsmøtet sjølv 
som må gjere og korkje Jensen- eller 
Overrein-fløyen i partiet. Saka står et-

ter vår meining slik at store deler av 
RV vil utvikle organisasjonen til ein 
altomfattande politisk reiskap, dvs. eit 
parti. Dette er ei verkeleg rørsle som 
AKP kan velje standpunkt til. Dersom 
AKP går inn som del av denne rørsla, 
har me sjanse 'til å ta med oss det aller 
beste i AKP-tradisjonen inn i RV og ta 
del i forminga av eit nytt opprør. Der
som AKP stiller seg utanfor, vil partiet 
ende opp som eit formelt parti, men 
som sjølv har klipt av banda til det aller 
nærmaste omlandet sitt og sine nær
maste medarbeidarar gjennom tiår. 
Konsekvensane seier seg sjølv; nesten 
30 års hardt arbeid vil vere vekk-kas
ta.» 

Vedtak i Sogndal AKP 

9 www.pdf-arkivet.no (2020)
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RØD VALGALLIANSE 

Eldreomsorgen må sikres 
uttalelse om eldreak- le aksjoner i fl~re kommuner. 
sjoner vedtatt på RV's LS mener eldreaksjonene bl.a. bør 

ha følgende krav: 
landsstyremøte. Utbygging av en fullverdig eldreom-

sorg i den enkelte kommune i tråd 
RV GÅR INN FOR at det utvikles en med behov. Gamle mennesker som 
landsomfattende eldreaksjon. En slik 
eldreaksjon bør ta utgangspunkt i og 
bygge på de lokale eldreaksjonene 
som finnes. bl.a. i Ålesund, Bergen og 
Oslo. Det er et mål å danne slike loka-

trenger omsorg og pleie, skal ha en 
virkelig valgfrihet om de ønsker å 
motta dette i sitt hjem eller i en institu
sjon. Sjukehjemskøene betyr at eldre 
ikke har dette valget idag. 

Kommunehelseloven og loy om sosi
al omsorg må følges. Dårlig kommu
neøkonomi kan ikke forsvare brudd 
på disse lovene eller en uverdig eldre-
omsorg. 

Statlige myndigheter må gjennom 
øremerka tilskudd øke de økonomiske 
overføringene til fylkene og kommu
nene for å sikre en god eldreomsorg. 

Norge utenfor EF! 
11 punkter for å styrke kampen mot EØS og EF. 

LANDSSTYRET I Rød Valgallianse 
har på sitt møte 25-26. april diskutert 
situasjonen i kampen mot EF og EØS 
og vedtatt 11 punkter for å styrke mot
standen mot EØS. 

1 Alk krefter må nå settes inn på 
å forhindre at Stortinget vedtar 
en EØS-avtale. 

EØS betyr å akseptere kapitalens 
fire friheter og Norge underlegges 
EFs direktiver. EØS-avtalen betyr et 
skråplan inn i EF, og en kraftig svek
king av norsk sjølråderett. EØS-avta
len binder Norge til mer enn den øko
nomiske politikken folket sa nei til i 
1972. Å vedta EØS-avtalen bryter 
med partienes løfter om å respektere 
folkeavstemninga i 1972. 

Bare en brei folkelig mobilisering 
kan hindre en avtale. Det trengs en 
kjempeinnsats av alle EØS-motstan
dere i de fire-fem månedene som er 
igjen til Sto11inget skal ferdigbehandle 
avtalen, for å stoppe den. 

2Nei til EFs underskriftsaksjon 
mot EØS må prioriteres høyest 
i arbeidet nå. 

Det trengs mer \iriv og initiativ i 
denne kampanjen. Det må lages skole
rings- og mobiliseringsmøter, dannes 
grupper for dørbesøk for- grender, ga
ter og bydeler. Gode eksempler må 
spres. Flest mulig av medlemmene i 
Nei til EF må med i kampanjen. Akti
vister må gå i spissen med sjøl å samle 
underskrifter på dørbesøk og på ar
beidsplassen sin. 

3 Det må arbeides for en grundig . 
behandling av EØS-avtalen i 
fagbevegelsen. 

Det må prioriteres å arbeide for ved
tak mot EØS og tilslutningstil det fag-

lige oppropet mot EØS. Det må legges 
press på LOs representantskap sc:im i 
slutten av juni skal behandle EØS-av
talen. 

4Ungdom er ei avgjørende kraft 
i kampen mot EF og EØS. 

· Å støtte opp om organisering 
av Ungdom mot EF flest mulig steder 
må være en viktig oppgave for alle lo
kallag i Nei til EF og andre som job
ber mot EF. 

5 Argumentasjonen mot EØS må 
finslipes, konkretiseres og opp-
graderes. · 

Nei til EF har utviklet mye godt 
bakgrunnsmateriale og argumenta
sjon. Det må utvikles videre. Stor
tingsmeldinga som kommer i mai, må 
«plukkes fra hverandre.» Det må lages 
lettforståelig materiale til massespred
ning og argumentasjonspunkter for 
aktivister. Skolering må hele tida stå 
sentralt i Nei-bevegelsen. 

· 6 L.okale og bransjevise utred
mnger. 
EØS-avtalen og EF-medlems

skap vil berøre alle lokalsamfunn, og 
de enkelte yrkesgrupper og bransjer. 
Det må lages utredninger og reises de
batter i hver eneste kommune, fylke, 
yrkesgruppe og bransje om virkninge_
ne. 

7 
Stortingsrepresentantene må 
ikke få gå i fred. 
Det må legges et spesielt press på 

representantene i Krf og EF- motstan
dere i Arbeiderpartiet i hvert enkelt 
fylke. De må inviteres til møter, utfor
dres i aviser, på lokalradioer osv. 

8 Landsomfattende aksjoner i 
forbindelse med stortingsbe
handlinga av EØS-avtalen. 

Det må lages både lokale aksjons-

planer og en nasjonal aksjonsplan for 
kraftfulle markeringer før og under 
stortingsbehandlinga. Både lokalsam
funn og arbeidsplasser må preges av 
markeringer og aksjoner i denne tida. 

9Mange lokale og en l)Ordisk 
konferanse. 
Nord-Norge-konferansen som 

Nei til EF arrangerer i august er et flott 
initiativ. Det må arbeides for størst 
mulig oppslutning om · konferansen, 
og for at det arrangeres liknende kon
feranser andre steder i landet. EF-mot
standere i Norden bør samles for å ut
veksle erfaringer og lære av hveran
dre. Vi oppfordrer Nei til EF om å ta · 
initiaitvet til en slik konferanse. 

1 0 
Protestbevegelse mot at 
Arbeiderpartiets lands
møte skal avgjøre om Nor-

ge skal sende søknad om EF-med
lemsskap. 

Det er grovt udemokratisk om 
landsmøtet i Ap skal overprøve folke
avstemninga fra 1972. Det må protes
teres før landsmøtet, og legges opp til 
«et nytt Ullensvang» når landsmøtet 
er. 

11 
Kampen mot EØS fortset
ter om Stortinget vedtar 
avtalen. 

Dersom Norge får en EØS-avtale, 
må det · arbeides for at den skal sies 
opp så raskt som mulig. 

Landsstyret oppfordrer alle RVs 
medlemmer og lokallag til å legge alle 
krefter inn i kampen mot EØS i de 
fire-fem månedene som er igjen fram 
til Stortingsbehandlinga. Dette er den 
viktigste oppgaven for RV i perioden. 
Alle RVs medlemmer oppfordres til å 
delta i Nei til EFs EØS-kampanje. 

OPPRØR 

RVs neste landsmøte 
Landsmøtet skal holdes 23-24. januar. 
Forslag til dagsorden og opplegg for 
landsmøtet er drøftet i landsstyret, men 
det er ikke fattet noe endelig vedtak. Vi 
ønsker å få inn flere synspunkter og re
aksjoner på den skissa vi har jobba fram 
foreløpig (nnen I. september). 

Lite tid 
Det er mange viktige spørsmål som bur
de vært tatt opp på dette landsmøtet, 
men tida setter strenge begrensninger. 
Normalt starter landsmøtet lørdag mor
gen1 og må være ferdig til midt på søn
dag. Er det mulig for delegatene å få seg 
fri på fredag og økonomisk dekning lo
kalt for tapt arbeidsfortjeneste slik at det 
kan starte fredag? Uansett må vi strengt 
prioritere hvilke oppgaver landsmøtet 
skal løse. 

Med et todagers møte blir det maksi
mum ca 14 timer effektiv møtetid. Trek
ker vi fra tid til korte innledninger på 
hvert punkt, konstituering og vedtak så 
er det maks 8-9 timer til diskusjon. Med 
120 delegater, blir det litt over 4 minut
ter på hver delegat, eller ca 1/2 minutt 
pr. sak. I tillegg til å prioritere strengt 
hvilke saker som skal opp, må det derfor 
også legges stor vekt på måten landsmø
tet legges opp. Hva bør/kan det være 
gruppediskusjoner på, bør hver delegat 
få tildelt lik taletid, bør det settes be
grensninger på antall innlegg pr. dele
gat? Kort og godt; hvordan skal det bli 
et mest mulig demokratisk landsmøte 
som klarer å prioritere de viktigste sake
ne? 

Et politisk landsmøte 
Landsmøtet må bidra til å styrke RV po
litisk og til å styrke kampkrafta i de vik
tigste politiske oppgavene vi står over
for. Kampen mot EF og EØS må stå helt 
sentralt på landsmøtet. Linja for kam
pen må videreutvikles og organisasjo
nen mobiliseres til økt innsats i kampen. 
Vi legger opp til å behandle et manifest 
for en altema~iv vei for Norge utafor 
EF. Spørsmålet er om diskusjonene bør 
konsentreres om EF/EØS eller om det 
bør legges opp til en breiere debatt av 
hele den politiske situasjonen og/eller 
flere tema. 

Stortingsvalget 
Landsmøtet må vedta RVs målsettinger 
og linje for stortingsvalget. Skal det sat
ses på Stortingsmandat i Oslo? Andre 
målsettinger som bør stilles? Er det rik
tig å stille lister i alle fylker? Hva betyr 
det for RV at det blir et EF-valg? 

Oppbygging av RV 
Landsmøtet bør oppsummere erfaringer 
med medlemsverving og etablering av 
grupper. Oppbygging av RV til en per
manent medlemsorganisasjon er et van
skelig og omfattende arbeid. Landsmø
tet bør bli et viktig ledd i dette arbeidet. 

Landsstyret går inn for at det skal legges 
fram ei beretning. Diskusjonen om org
nisasjons-oppbygginga kan tas under 
det punktet eller settes opp som egen 
sak. 

Valg av ny ledelse 
Valg av ny ledelse er alltid viktig på 
landsmøter, og det må/bør ta en god del 
av . tida. Ulike fløyer/tendenser innafor 
RV gjør valga ekstra viktige - vi må 
også etter landsmøte ha en ledelse med 
de ulike syna representert som kan ha 
organisasjonen i ryggen. 

Mindre programendringer 
Det var ikke kommet inn noen endrings
forslag til programmet innen den forelø
pige fi:isten landsstyret (LS) hadde satt 
for å få reaksjoner. På møtet i april fattet 
LS følgende vedtak: 
«Landsstyret går innfor at landsmøtet 
kun foretar mindre endringer av pro
grammet ved å rette opp eventuelle · 
feil og oppdatere det ut ifra utviklinga 
siden det ble vedtatt. Landsstyret me
ner også det vil være galt å prioritere 
mye tid på landsmøtet til revidering 
av programmet ut i fra de andre opp
gavene landsmøtet må løse. 

Landsstyret åpner for revisjon av 
deler av programmet. Landsstyremø
tet 12-13. september avgjør hvilke 
programavsnitt som skal tas opp til 
revisjon på bakgrunn av innsendte 
forslag. 

Arbeidsutvalget får i fullmakt åsen
de ut forslag til revidert program.» 

Vedtektsendringer: 
Det siste landsmøtet foretok omfattende 
revisjon av vedtektene."Landsstyret har 
ikke diskutert hvilke vedtektsendringer 
det eventuelt vi_J gå inn for, men det 
«ligger i korta» å stryke begrensenmge
ne i RVs arbeid i paragraf I. Utover det 
er det antakelig aktuelt bare med enkelte 
mindre endringer. 

Regnskap og budsjett. 
Landsmøtet skal godkjenne regnskape
ne for 1991 og 1992, og vedta retnings
linjer for busdjettet for 1993. 

Uttalelser 
Landsmøtet bør sjølsagt uttale seg om 
enkelte aktuelle kampsaker. Er det aller
de nå fors lag om tema? Er det saker som 
medlemmer eller grupper ønsker ført 
opp på dagsorden? 

AKSEL NÆRSTAD 

Andre vedtak om RVs arbeid 
mot EF og EØS: 

■■■ RV VIL profilere seg gjen
nom å reis~ interpellasjoner, forslag 
til uttalelser og konsekvensanalyser 
i kommunestyrer og fylkesting der 
vi er representert, avholde åpne mø
ter, stands, og delta i offentlig de
batt, og ikke minst ved at RVere del
tar aktivt i Nei til EFs arbeid. 
■■■ RV VIL prioritere arbeidet 
med å utvikle en alternativ politikk/ 
~lternative politiske linjer til hva EF 
står for. Landsstyret har satt i gang 
et arbeid for å utvikle et manifest for 
«En alternativ vei for Norge utenfor . 
EF». Det legges opp til å ferdigbe
handle det på RV:; landsmøte i janu
ar 1993. 

■■■ DET ER FORTSATT viktig 
med skolering av RV-medlemmer 
om EF og EØS. Alle organisasjons
ledd må følge opp at det foregår sko
lering i RV og/eller Nei til EF slik at 
alle RVere hele tida er oppdatert 

' kunnskapsmessig. 
■■■ RV VIL ta initiativet til en 
konferanse om «Norge utenfor EF -
en alternativ samfunnsmodell for 

· Norge og Norges forhold til ver
den». Det vil bli tatt kontakt med an
dre organisasjoner for å få til et sam
arbeid om en slik konferanse. 
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'AKP 

Sormneren står i marxismens tegn . •• 

Er marxismen avleggs eller er den mer aktuell enn noen gang? I sommerens 
. hete blir den i alle fall offer for debatt. Har du noe du vil ha sagt i denne sam
menhengen er AKPs sommerleir stedetfor deg i sommer. 

Årets sommerleir blir 
en begivenhet. Ikke 

fordi den er «viktig», 
sjøl om den er det 
også. Det er svært 

spennende temaer som 
skal opp. 

Er marxismen avleggs, eller mer aktu
ell enn noen gang? Har de «marxistis
ke teoretikerene» forstått noe av femi
nismen eller økologi? Hva vi finner ut 
om linja for EF-kampen framover kan 
bli avgjørende for om Norge blir med
lem eller ikke. Og det kommer folk fra 
store deler av landet. 
TAR DU SJANSEN PÅ Å GÅ GLIPP 
AV DETTE??!! 

Hovedtema 1: Marxistisk renes
sanse. 

«De kommunistiske og radikale 
rørslene treng grunnleggande nyten-

king på mange felt... Det finns flere 
typer kommunisme.. Oppretting av 
politisk kommunisme i land med lågt 
utvikla produktivkrefter og i eit hav av 
fiendtleg kapitalistisk imperialisme 
vil naturlig utvikle seg til despotisk 
kommunisme og vil degenerere til 
borgerlig kommunisme før dei blir 
heilt erobra av kapitalen ... Lenin sin 
imperialisme-teori står i skarp motset
ning til ein teoritradisjon som mellom 
anna er representert ved Baran, Swee
zy og Samir Amin ... Undertrykkinga 
av kvinnene som kjønn spring først og 
fremst ut av at dei stort sett i~kje har 
eigedomsrett til produksjonsmidle
ne.» 

Dette er blant de påstandene som 
Terje Valen legger fram i et notat til 
forberedelser til sommerleiren. Sam
men med Torstein Dahle har han ho
vedansvaret for leirens hovedtema om 
Marxismen. Andre stikkord er: Marx, 
økologi, feminisme og antirasisme. 

Marx og dagens verden. 
Hovedtema 2: Strategi og Taktikk 

i kampen mot EF og EØS. 
Hva er vår strategiske linje i kam

pen. Hva betyr Unionen for kampen 
framover. Virker et Nei til EØS split
tende på EF-motstanden, eller er det 
tvert imot. Bør RV stille til valg i alle 
fylker, eller bør de tvert om trekke lis
ter til fordel for andre EF-motstande
re. Har valgkampen i det hele tatt noen 
betydning for EF-kampen? Hva er al
ternativet til EØS-tilknytning? 

Her er mer enn nok av viktige og 
spennende diskusjoner knytta til disse 
temaene. 

Vi starter med en kortvariant av 
«Stå sammen»-kursene. Metodene 
skal gjennomsyre leiren. Det blir se
minarer bl.a. om Stortingsvalget og 
Ungdomsarbeid. Og sjølsagt Pioner
leir og barnehage. 
Arrangører: AKP og 
Studieforbundet Ny Verden 

AKP-KONFERANSE 26-27 SEPTEMBER 

Helga 26-27 .septem
ber bør mange sette av 
for å delta på konfe
ransen AKP arrange
rer i Oslo. Da settes 

søkelyset på verdensø
konomien og de følge

ne det som skjer får 
for oss og vårt arbeid. 

B are et par knappe år etter at so
sialismens død og kapitalis
mens og den vest-europeiske 

sivilisasjonens endelige triumf ble 
forkynt, ser det mørkt ut for «seierher
ren». Det er ikke bare for USA pro
blemene tårner seg opp. Også de 
fremrnadstormende, unge økonomis
ke «undrene» Tyskland og Japan viser 
tegn til ustøhet. Og det som skjer på 
det globale planet slår sterkt inn i Nor
ge, mens Gro og Karl G. prøver å gjø
re situasjonen enda verre ved å binde 
oss helt fast til EF-masten. 

Magdoff, Amin, Ericsson m.fl 
Vi får hit noen som har jobba mye 

Tøffe T-skjorter 
-Har du problemer med flass og 
kviser? 
-Har kjærsten din gått fra deg? 
-Føler du at ingen legger merke til 
deg? 
Kjøp RødOUngdoms Lenin-Tskjorte! 
Du blir ikke kvin alle dine problemer, 
men folk vil få store vanskeligheter 
med å overse deg. r----------, 

I Jeg vil bli ""ffest i gata og I 
kjøper .... stk Lcnin-T-skjcm..- . Klin på et 

I 100% bomull til kr 90.- pr. stk. f . rk h I 
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eller sviende blånlandag? 
med disse sakene i mange år. Både fra 
fjernt og nært. Foreløpig har Harry 
Magdoff, fra Monthly Review i USA 
sagt ja takk til å komme. Noen kjen
ner han fra diverse artikler og bøker 
om imperialismen og USAs økono
mi opp gjennom årene, aleine eller 
sammen med Paul Sweezy. Han 
skal først og fremst ta for seg de glo
bale utviklingstrekka i dagens kapi
talisme og drøfte det som flere hev
der; at vi er ved inngangen til en al
vorlig depresjon. Dette blir følgelig 
også en diskusjon om og skolering i 
den marxistiske kriseteorien. 

Samir Amin, eller en annen fra 
Third World Forum i Senegal, vil se 
på situasjonen fra den 3.verden sin 
side. Bl.a. legge fram strategien og 
erfaringer fra et politisk-økonomisk 
program soi;n endel organisasjoner i 
noen afrikanske landjobber med nå. · 

Konferansen vil også spesielt set
te søkelyset på kvjnnenes rolle iver
densøkonomien. Kjersti Ericsson 
vil innlede, og det er mulig det kom
mer ei utenlandsgjest som vil bidra 
også på dette feltet. 

«Er naturens utbyttingsterskler 
overskredet», stiller Haavelmo (el
ler en fra våre egne rekker, dersom 

han ikke kan) spørsmål om i ei av 
åpningsinnledningene. 

Vi har satt som målsetting at konfe
ransedeltakerne sjøl skal få delta og 
prege konferansen i stor grad. Ved si
den av spørsmål og kommentarrunder 
etter innledningene, vil siste del av 
lørdagen og mesteparten av søndagen 
foregå i grupper/seminarer. Det vil 
være ei arbeidsdeling mellom gruppe
ne på å gå djupere inn i de ulike felte
ne det er spesialinnledninger på. Hen
sikten er også å knytte skoleringa og 

innsikten direkte til de viktigste· kam
pene vi står oppe i i den daglige klas
sekampen. Verdensøkonomien er 
ikke noe abstrakt og uvedkommende 
for det vi driver med. Den nye situa
sjonen Tyskland rr kommet opp i slår, 
som vi ser, også inn i norsk økonomi. 
Også om vi klarer å holde oss utenfor 
EF og EØS. 

Superhelg 
AP hadde sin EF-«superhelg», da Gro 
forkynte det alle visste. Konferansen i 

Problemene tårner seg opp for ver
densøkonomiens «seierherrer». Tysk
land er en av dem. Og det som skjer 
på det globale planet slår også sterkt 
inn i Norge. Helga 26-27.september 
arrangerer AKP konferanse i Oslo 
om verdensøkonomiens· innvirkning 
på oss og vårt arbeid. 

september følger umiddelbart etter en 
knallmarkerin~ av EF-motstanden . 
den 25.september. «Oslo Nei til EF» 
har leid Oslo Spektrum til denne kvel
den. Og, målsettinga er å få titusener 
til Oslo rundt dette arrangementet. 
Hva passer ikke da bedre ennå ta med 
seg begge deler og sette av hele denne 
helga; følge opp med konferansen på 
lørdag og søndag? 

Det kommer mer informasjon om 
konferansen etter hvert som oppleg
get utformes. Vi lager også et hefte 
med forberedelsesmateriale som 
kommer ut før sommeren. Det vil 
være egna til å trekke med folk på stu
diemøte/«oppvarmingsmøte» som 
mobilisering til konferansen. Se an
nonse i Klassekampen mot slutten av 
juni, eller kontakt partikontoret. 

ARNLJOT ASK 

DIVERSE EF-MATERIALE 
• • • Boka til Ole 
Smaadahl, «EFs 5. 
FRIHET» 
Lag i AKP, RU, NKS og 
RV får boka til 30 kroner 
+ porto, pr stk, dersom 
de kjøper minst 3 stk! 
Ordinær pris: 60 kroner. 
Selg også i NTEF ! 
•••EØS-heftet 
Restpris: kr 10 pr stk. 
Lag i AKP, RU, NKS og 
RV får heftet til kr 1.50 
pr. stk + porto, ved kjøp 
av minst 20 stk. Kan 
brukes til utdeling på 
stand/underskriftssam
ling, når dere har dekt 
opp kostnadene gjen
nom salg av noen få! 

OPPRØR 

• ·••EF og EØS-plaka-
ter , 
EF og EØS-plakater 
med svart skrift på gul 
bunn. Pris pr. stk kr 
0.20. 
•••Klistremerke 

·Nei til EF
Nei til EØS 

Kr 1 pr. stk ved bestil
ling over 50, ellers kr 2 
pr stk. 

Materialet bestilles fra 
AKP- kontoret enten ·: 

BESTILLING: 
Bok: 
EFs 5. FRIHET ........ stk. 
EØS hefte ...... .. ...... stk. 
EF- og EØS-
plakater ................... stk. 
Klistremerker .......... stk. 

Navn: .......................... . 
Adresse: ..................... . 
Postnr: ........................ . 
Telefon:. .... ... ..... ... ........ . 

v~d å sende inn denne : Send slippen til: 
;~42~6. eller over tlf 02- ; AKP, Gøteborgata 8 

: 0566 Oslo 5 
I 
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OPPRØR 

RØD 
ROSE 

Terje 
Opprørs Røde Rose går 
denne måneden til Terje Kol
botn, en aktivist med mange 
jern i ildd1 - både faglig og 
politisk. I Hardanger-opprø
ret mot EF spilte han en sen
tral rolle. Når Samorg i Odda 
på forsommeren arrangerer 
en miljøkonferanse i Odda 
for annet år på rad, veit vi at 
Terje har minst en finger 
med i spillet. Vi gratulerer! 

• 

Språk og bruk av ord 
Under Vietnam-kr~gen «påstod» 
FNL eller Vietcong (som «demo
kratiets forsvarere» valgte å kalle 
frigjringssoldatene) mens USA 
«opplyste». Dette er noe mange av 
oss som er gamle nok, husker med 
skrekk og gru. Denne tradisjonen 
med å betegne ulike forhold utfra 
valg av ord, begynte ikke under 
denne krigen. Den slutta heller 
ikke når Vietnam-krigen var slutt i 
1975. 

Tradisjonen kan krydres med 
mange eksempler, her kommer 
noen. Bratteli valgte i begynnelsen 
av 70-åra å oversette EEC til 
norsk. Dermed fikk vi BE Det som 
lå i dette, var å gjøre klart for hele 
verden at alle som var imot, de var 
sjølsagt også i mot samarbeid og 
fellesskap. Men EFTA (European 
Free Trade Associ,ation), burde 
kanskje hatt navnet Europeiske 
FriHandelsForbund (EFHF) på 
norsk. GATT som på norsk burde 
vært GATH (GeneralAvtalen for 
Toll og Handel), OECD (Organisa
·sjonen for økonomisk Samarbeid 
og Utvikling) burde altså vært 
OSU. Men det var kanskje ikke 
politisk behov for skifte navna på 
disse organisasjonene. Du sender 
u~ et signal når du velger ord og 
betegnelser på det du snakker om. 
På denne måten kan du beskrive 
deg sjøl som en aktverdig person 
og politiske motstandere som til
hengere av alt vondt her i verden. 
En annen side av d~t samme, er å 
la være å bruke riktige betegnelser 
på det som det er snakk om. Når 
NKP i si tid slutta snakke om pro-

Hatdikt i mars 
Når Når 

letariatets diktatur og gikk over til 
betegnelsen «arbeiderklassens her
redømme», da var dette et forsøk 
på å unngå å ta den politiske kam
pen mot borgerskapet. Denne 
kampen er også en kamp om ord, 
betegnelser. Marx og Engels sa i 
Det kommunistiske Manifestet at 
et spøkelse farer gjennom Europa, 
kommunismen. At dette var farlig 
for borgerskapet, at de gjorde hva 
som helst for å ste..,ple dette som 
noe farlig, det kan ' el ingen være i 
tvil om. At de har fortsatt med det, 
burde heller ingen være i tvil om. 
Men sjøl om ulike diktatorer og 
andre despoter har valgt å kalle 
seg kommunister. skal vi droppe 
denne betegnelsen av den grunn? 
Eller skal vi ta opp kampen? Et 
viktig spørsmål her. er om en poli
tisk bevegelse har krav på 1>-tØt 

dersom den ikke opptrer ærlig, 
ikke legger klart fram hva den st{\-..: 

for, men i steden prøver å pakke 
standpunktene sine inn slik at folk 
lettere kjøper dem. Det er slitsomt 
stadig måtte forklare at systemet i 
Øst-Europa ikke har vært sosialis
tisk og at en sjøl har vært mot det i 
alle år. Da er det lettere kalle seg 
for noe annet enn kommunist/sosi
alist for unngå denne konfronta
sjonen. Men dersom det en sjøl går 
inn for er kommunisme og sosia
lisme, hva da? Så hvorfor velge 
mindre farlige ord, hvorfor velge 
mindre presise ord? Hva signalise
rer du ved velge mindre farlige 
ord? Prøver du å lure folk? 

TORBJØRN LURÅS 

du kjem dautrøytt heim fra jobb fredag 

ettermiddag 

Når 

du er sliten, lei og forbainna på aille gamle, 

reaksjonære kaillfana som har makt i 

dettan landet 

det er lønninsgsdag og lønna bare rekker 

halvveis gjennom regningsbunken 

Når 

Berthold Griinfeldt vil ta livet av pasientene 

du har slitt deg ut for å redde 

Når 

Harald Reppesgård vil sperre deg og alle 

andre jenter inne fordi menn voldtar 

Det er da 

du tar dæ en halvtimes middagskvil på sofaen_ 

Avtale en kveil/ på byen med ei god venninne 

Og forbainna dæ på at du skal fan steike 

ikkje gje 

dæ på ein god stund einnu! 

SISSEL HENRIKSEN 
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