
Nummer 1 

INNHOLD 
POLITIKK 
På side 2 vil du hver måned i OPPRØR finne 
en kommentarartikkel - leder - som tar for 
seg nummerets tema. I denne første avisa 
skriver Siri Jensen, leder i AI\P(m-1), om ar
beidet med å danne en valgfront mot makta 
ved stortingsvalget. Du vil også finne en par
tiprofil, samt nytt fra sentralstyret i partiet. 

FAGBEVEGELSEN 
Side 3 er avsatt til faglig stoff. Denne gangen 
tar vi for oss krava foran årets tariffoppgjør. 

KVINNEKAMPEN 
Det er ikke så lenge til 8. mars, og på side 4 
blir dette emnet selvsagt tatt opp. Videre har 
Magnhild Folkvord stilt spørsmålet om vi får 
6-timersdagen. Det trekker også opp til de
batt om abort, les Jane Nordlunds innlegg 
som kan være et grunnlag for denne debat
ten. 

AKTUELT 
Side 5 i OPPRØR er ikke avsatt til noe spesi
elt område. Her vil du finne reportasjer av 
ulike slag. I dette nummeret har Bente Thore

seil intervjuet fire distriksstyre-ledere s 
har satt hverandre stevne. 

MIDTSIDENE 
Det er meninga at midtsidene skal skille seg 
ut fra OPPRØRs stoff forøvrig, i alle fall lay
out-messig. Denne gangen har vi laget en 
fylkesoversikt som viser hvilke initiativer 
som er i gang før stortingsvalget. 

KAMPANJE 
Side 8 er kampanjesida. Det er viktig å styrke 
Klassekampen, få derfor med deg Sigurd Al
lerns informasjon på denne sida. 

INTERNASJONALT 
Side 9 er avsatt til utenriksstoff. OPPRØR 
har intervjuet Pål Steigan som forteller om 
AKPs internasjonale kontakter, og hvordan 
partiet driver sitt internasjonale arbeid. 

STUDIER/ØKONOMI 
På side 10 vil du i hvert nummer finne en stu
diekronikk hvor et speiselt emne blir tatt 
grundig opp. Siri Jensen har i dette numme
ret tatt for seg «EF og den nasjonale sjøl
råderetten». Du finner kortnytt fra studieut
valget, og informasjon om AKPs økonomi. 

DEBATT 
Side 11 er avsatt til debatt. Denne gangen har 
Tron Øgrim fått breie seg over hele sida. Han 
tar opp sitt forhold til AKP(m-1), og han har 
som vanlig spenstige vyer for framtida. Van
ligvis vil vi ha flere og kortere innlegg, og i 
neste nummer setter vi i gang en spennende 
debatt. Stikkordet er Stalin. 

BAKSIDA 
«På tampen» har vi kalt side 12 ~ den kunne . 
nok like godt hett «tabloid». Lett stoff preger 
denne sida: En petit, som dessuten tegneren 
M - kjent blant annet fra Klassekampen -
har satt sin strek til, det deles ut rødt kort til 
personer/aviser som fortjener det, og du kan 
lese hva som stod i Klassekampen for 20 år 
siden. Et dikt er det også plass til. 

Valget 
Hovedtema i dette nummeret er 
arbeidet med å skape et lands
omfattende nytt alternativ til 
stortingsvalget 1989. 

Årgang 1 Februar 1989 

På midtsidene viser vi hvor 
langt dette arbeidet er kommet i 
fylkene. 

• 0 

1ma pe 
ett 

N
ittenåttini kan bli et merkeår i 
norsk politikk, sier Aksel Nær
stad, nestleder i AKP og leder i 
RV. Etter at arbeidet med å få til 

breie · allianser ved stortingsvalget gikk 
treigt på høsten, har det kommet et gjenn
ombrudd fra rett før jul til nå. 
- Men blir det ett samlende alternativ eller 
mange ulike lister? 

- Det er det for tidlig å si, men mye av
henger av om vi i AKP /RV virkelig jobber 
for det. Politisk drar alle listene i samme 
retning, og det er mange gode argumenter 
for ett alternativ, men det kommer ikke av 
seg sjøl. 

- Er det full enighet i AKP og RV nå om 
denne valglinja? 

et store fler allet r or, men det fm
nes usikkerhet og motsigelser. Det trengs 
diskusjoner om mange spørsmål. Gjennom 
å drive arbeidet lærer vi, og får fram disku
sjonene. 

- Hvilke diskusjoner mener du er vik
tigst i AKP og RV? 

- Først og fremst hvilken strategisk be
tydning dette valgarbeidet har. Nødvendig
heten av å samle opposisjonen og dra den til 
venstre. Det må skapes et alternativ for at 
folk skal bryte ut. 

SIDE2,60G7 

- Vi må få samlet opposisjonen, sier RV
leder Aksel Nærstad. 

, . 
ernat1v 

Ulike interesser - ett alternativ? 

Velkommen til ny avis 
Den nye avisa du holder i hånda -

OPPRØR - er AKP (m-l)s nye 
debatt- og informasjonsorgan. 

Den erstatter medlemsbladet «Tjen fol
ket». 

De siste årene har det vært en utbredt 
oppfatning i partiet at «TF» ikke lenger 
fungerte som debatt- og medlemsblad. 
Undersøkelser viste at svært få av parti
medlemmene leste bladet, og med lang 
tid mellom hvert nummer var «TF» lite 

tjenlig som politisk redskap i hverdagen. 
Med OPPRØR håper vi å forandre 

dette. Den viktigste forskjellen fra «Tjen 
Folket», bortsett fra formatet, er at 
OPPRØR vil bli et mer utadvendt organ. 
Avisa skal komme ut med 11 nummer i 
året, hvorav et dobbeltnummer om som
meren. Den vil bli distribuert gratis til 
AKPs medlemmer, medlemmer av støt
teringen til partiet, og til RV-medlem
~er. Det vil også bli mulig for andre å 

abonnere på avisa. Fordi OPPRØR vil 
komme ut oftere, vil den i langt større 
grad enn «TF» Øreie seg om aktuelle po- · 
li tiske saker. 

Samtidig satser vi på å bevare de gode 
sidene ved «TF» slik det var på sitt beste: 
De strategiske artiklene, debattene. 

Vi håper at du liker partiets nyskap
ning, og vi er sjølsagt åpne for ros og ris. 

ARNE LAURITZEN 
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OPPRØR 
Månedsavis utgitt 

av AKP(m-1). 
Ansvarlig redaktør 
for dette nummer: 

ARNE LAURITZEN. 

• Siri Jensen, • partileder i 
AKP(m-1), holdt innledning om · 
EF-spørsmålet på landsmøtet til 
«Natur og Ungdom». 

Torstein Dahle. 

• Torstein Dahle, nytt offentlig 
medlem av Sentralstyret i AKP(m-
1) er utnevnt som «Årets politiker» 
i Bergen av Bergens Tidende. 

• En partidelegasjon ledet av Siri 
Jensen vil besøke Kina i mars etter 
invitasjon fra Kinas Kommunistis
ke Parti. Resultatet av besøket vil 
legge grunnlag for å følge opp Ki
na-diskusjonen i partiet. 

• For å følge den løpende utvik
linga av arbeidet med en landsom
fattende valgfront til Stortingsval
get har Sentralstyrets Arbeidsut
valg nedsatt et Valgsenter ledet av 
RV-leder Aksel Nærstad. I valgsen
teret deltar bl.a. også RV-sekretær 
Berit Jagmann, kvinnepolitisk le
der i RV Taran Sæter og org. nest
leder Arne Lauritzen. 

• Partiledelsen i AKP(m-L) re
presentert ved Siri Jensen og faglig 
leder Frode Bygdnes vil legge feam 
et utspill· om arbeidsløsheten i be
gynnelsen av februar. 

• I januar ble det a','.holdt en par
tikonferanse med deltakelse fra de 
fleste partidistriktsledelsene for å 
diskutere situasjonen i stortings
valgarbeidet. 

• Partiledelsen i Troms vurderer 
å arrangere sommerleir i Troms i 
år. 

• Offentlig medlem av Sentral
styret, Vidar Våde fra Tyssedal, vil 
innlede på agitatorkurs i Tromsø 
våren-89. 

POLITIKK 

\Talgfront mot M a 
Al{p ogRVjob-

ber ~åforå 
. · dt a 1 gang 

en brei · 
valgfront, og utviklinga i mange fylker 
bekrefter at det er muligheter. Parti
mønsteret sprekkei: opp, mange føler 
seg mer eller mindre politisk hjemløse 
og på leiting. Derfor er det mulig og 
nødvendig for AKP og delta i arbeidet 
med å stake ut et alternativ for dem 
som er i opposisjon til makta på ulike 
måter. Ikke bare ved at vi kommer 
med vår utmerkede politikk og sier at 
de ska:! stemme på oss, men ved at folk 
fra ulike grupper sammen utvikler noe 
nytt. Slik kan vi virke avgjørende inn 
på hva som blir de politiske alternati
verie for folk i de kommende åra. 

Målsettinga vår med dette arbeidet 
er tosidig. Å få en kommunist på tin
get, og å utvikle oppbruddet som fins 
til venstre. Begge deler er mål som vi 
ser som viktige i vår langsiktige job
bing. 

En del av det å dra oppbruddet til 
venstre er å gi den virkelige opposisjo
nen i samfunnet et politisk uttrykk ved 
valg. I dag er det slik at store deler av 
opposisjonen i fagbevegelsen, kvinne
bevegelsen og miljøbevegelsen ved 
valg stemmer på etablerte partier som 
står for det meste bevegelsene er imot. 
Et eksempel er DNA. Dette fungerer til 

Gcrrtiprefi( 

D, va, ikke sjølsagt 1o, Eli 
Aaby å bli kvinneansvarlig i AKP . Det 
var ønska og forventa fra mange: Eli 
tilhører ei kjerne av kvinner i partiet 
som har vært med på å drive fram 
kvinneopprøret og forme partiets 
kvinnepolitikk. Elis vegring mot å bli 
kvinneansvarlig i var ikke et utslag av 
«kvinnelig beskjedenhet». Det var hel
ler et oppgjør med den, til tider altfor 
pliktoppfyllende sida ved seg sjøl. 
Hun stilte spørsmål: Er det dette jeg vil 
og bør nå? 

I sin innerste sjel er Eli imot at AKP 
skal drive valgkamp. I 1985 mente hun 
også at når vi først stilte til valg, skulle 
kvinnfolka opp blant listetoppene. Eli 
var en utmerket kandidat, og det ble 
andreplass på RV-lista i Akershus. 

Modig 
Det var neppe bare pliktfølelsen som 
var drivkrafta den gang. Det må like 
mye ha vært Elis mot' som gjorde ut
slag. Mot, og et sterkt kollektiv, var 
det som skulle til for å lede 8. mars
komiteen i Bærum i 1976 og 1977. I 
1977 var det over 400 folk i et tog med . 
16 seksjoner. Eli meldte seg inn i AKP 
i 1976. Før det hadde hun ett års poli
tisk erfaring fra NKS og Kvinnefron
ten. 

Samme året som Eli leda det vellyke
de 8. mars-arrangementet i Bærum, 
blei Eli ble funnet for lett til å sitte i sty
ret i partiavdelinga: Hun hadde for lite 
organisatorisk erfaring. 

Elis arbeidsplass på den tida var pa
pirfabrikken Granfoss Bruk. Hun var 
eneste jente på jobben, og eneste i par
tiavdelinga. Hun satt i styret i fagfor
eninga. Når Eli blei funnet for lett til 
avdelingsstyret, skyldtes det neppe den 
spinkle framtoninga. Det var heller 
noe galt med målene. Episoden er 

Siri Jensen, leder i AKP(m-1). · 

å knytte folk til det politiske systemet 
og hindre videre radikalisering. Ikke 
minst er det viktig å utvikle et alterna
tiv den mest aktive ungdommen 
oppfatter som sitt. · 

Jobbinga med kvinneintiativet har 
hatt stor betydning for å utvikle ei linje 
for å gi kvinneopprøret et parlamenta
risk uttrykk som både tar vare på de 
kvinnepolitiske sakene, og grasrot- og 
aktivistpreget til kvinnebevegelsen. Og 
som legger vekt på betydningeQ. av 
egen kvinneorganisering innafor en al
lianse, for å ha makt og legge premis
ser. 

En sentral m*lsetting for oss som 

kommunister er å trekke de ulike op
posisjon·sbevegelsene i samme retning, 
jobbe for allianser og enhet. Lands
møtet stilte oppgaven å utvikle et felles 
program. Den mest konkrete måten å 
jobb·e med dette på akkurat nå; er net
topp i valgarbeidet. 

Flere av de valginitiativene som er 
kommet lengst til nå har i stor grad tatt 
utgangspunkt i en bevegelse lokalt. 
Nordlandslista i distriktsopprøret, 
Vestfold og Sogn og Fjordane i miljø-

. bevegelsen, Tromsø i kvinneopp
røret. Dette er bra og har skapt en vir
kelig bredde. Dersom «alt» skal med, 
sitter vi lett igjen med RVs program. 
Samtidig er det sjølsagt nødvendig åta 
standpunkt til om grunnlaget holder. 
Vi vil jobbe for å p.a med saker som 
åpner for enhet med andre opposi
sjonsbevegelser, og spesielt gå imot 
standpunkter som gjør slikt samarbeid 
vanskelig. Flere steder har starta med 
et breiere grunnlag. 

Nå framover er kanskje den største 
utfordringa vår å jobbe for at dette 
skal bli et landsomfattende alternativ. 
Skal det bli mulig, krever det nettopp 
en prosess i retning av . et felles pro
gram. Nordlandslista må se at også 
andre bryr seg om distriktsspørsmål, 
Miljølistene må se at deres hovedsaker 
ivaretas og Tromsø og andre kvinne
initiativer vil se på kvinneperspektivet. 

. Mot og tyngde 
blant de mange som har styrka Elis 
kvinnepolitiske engasjement. 

Elis fartstid i arbeidslivet begynte på 
ei lita systue i Oslo. Etter Granfoss 
Bruk tok h1m sjukepleierskole og som 
aleinemor begynte hun i turnusarbeid 

OPPRØR 

på Sentralsjukehuset i Akershus. Det-
. te var mulig pga. god hjelp og støtte fra 

eks-mannen. For i mellomtida har Eli 
rukket å gifte seg, få en sønn - som nå 
er ni år - og skille seg. Siste arbeids
plass før hun blir kvinnepolitisk leder i 

Faglig-initiativet i Oslo, som deltar 
«_regnbuen», blir viktig for å sette pres: 
bak sentrale krav for opposisjonen 
fagbevegelsen. Folk fra de ulike listene 
må treffes, inviteres til hverandre oi 
snakke om sine krav. Det blir en av 
gjørende oppgave for oss i alle fylker i 
slåss for respekt og forståelse for de 
ulike krava og for nødvendigheten a, 
et landsomfattende alternativ. Et al 
ternativ der det er mye man er uenii 
om, men der det er visse felles hoved
trekk og en respekt for hverandre sorr 
gjør at det er mulig å samarbeide. A, 
hensyn til muligheter for penger, ut
jevningsmandater og NRK-deltakelse. 
Og av hensyn til den større styrken o~ 
slagkraften i et landsomfattende alter
nativ. 

Arbeidet med valgfronten kreve1 
også utvikling av partiets evne til tak
tisk manøvrering. Topp-plans og 
underhånden forhandlinger må gå pa
rallelt med massemobilisering. Men 
det er viktig at. en størst mulig del av 
partiet får del i disse erfaringene, og 
får informasjon om hva som faktisk 
skjer. Slik blir det mulig for laga og 
medlemmene å handle sjølstendig og 
bygge ut allianser i sine miljøer. En del 
av informasjonen fins i denne avisa. 
Resten må sikres i de ulike fylkene. 
Bare da kan vi utnytte vår styrke. 

Eli Aabv. 
kvlnneansvarliø 
i AKP(m-1). 

SIRI JENSEN 

AKP på heltid, er Klinikk for seksuell 
opplysning i Oslo. 

Togturen mellom Rælingen - Elis 
nåværende bosted - og Oslo, er ei fri
tidslomme: Med en opera eller Imperi
et i walkman og ei bok mellom 
hendene. Favorittlesning for øyeblik
ket er svarte, amerikanske, kvinnelige 
forfattere. 

Den politiske løpebanen fortsatte i 
Rælingen: 8. mars-arbeid i . Lille
strøm, hun fortsatte i Kvinnefronten, 
der hun - som i partiet - har vært en 
av bærebjelkene i lang tid. I Akershus 
var Eli ei av drivkreftene i kvinneutval
get, AKPs første. Da hun seinere 
begynte i partiets sentrale kvinneut
valg, falt Akerhus-utvalget mer eller 
mindre sammen. Eli blei ei erfaring ri
kere: Hvis en vil bevare det en har bygd 
opp, men en tenke på hvem som skal ta 
over når en sjøl forsvinner. 

Offensiv enhet 
Mange kjenner Eli som leder for bølle
kurs . Som i de fleste kvinnepolitiske 
saker partiet har tatt opp, Eli var i for
kant. Hun deltok på det første kurset 
og det første bøllelederkurset. Hun le
da mange kurs det første året. Og det 
blei for mye på toppen av full jobb og 
som aleinemor. Eli sleit seg ut, og gjor
de nye erfaringer. 

En· av Elis gode egenskaper, er ev
nen til å bruke erfaringene og livssitua
sjonen sin i politiske sammenhenger. 

Eli er opptatt av enheten mellom 
kvinner og menn i partiet. Ikke ved at 
kvinner godtar og tier stille, men ved å 
slåss offensivt. Hun har temperament 
og hun stikker ikke meningene sine un
der en stol. Mange vil nok oppleve at 
AKPs· kvinnepolitiske leder hevder et 
og annet kontroversielt synspunkt i 
årene som kommer. 

EVELYNDYB 
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FAGBEVEGELSEN 

Ikkeråd til moderasjon TARIFF
Av FRODE BYGDNES 

K
onsekvensene av modera
sjonsoppgjøret begynner nå 
å slå ut for fullt. Arbeidsfolk 
betaler prisen for etterkrigsti

das største arbeidsledighet - bl.a. er 
kjøpekrafta vår redusert med mer enn 
en månedslønn. Det er bare ei aktuell 
løsning, og det er å få reell lønnskom
pensasjon med store generelle lønnstil
legg. 

Arbeidsfolk har ikke råd til enda et 
moderasjonsoppgjør. Kjøpekrafta må 
øke for at innenlandsmarkedet ikke skal 
bli helt rasert. Det er en ny reallønns
vekst som kan bidra til å få hjula i gang 
igjen. For oss er det derfor viktig foran 
dette minioppgjøret å gå på offensiven 
og forsvare nødvendigheten av reelle 
lønnstillegg. En offensiv holdning er 
den beste måten å stoppe ytterligere inn
sparinger og økt arbeidsløshet på. Det 
er nettopp arbeids- løsheten som blir 
brukt for å disiplinere arbeidsfolk, og 
som blir brukt som brekkstang i mini
oppgjøret. 

Forsvar tariffoppgjørene 
I utgangspunktet er et tariffoppgjør en 
sak mellom partene i arbeidslivet - ar
beidstaker og arbeidskjøper. Arbeids
folk ønsker å selge sin arbeidskraft 
dyrest mulig, og arbeidskjøperne vil 
kjøpe den billigst mulig. Når arbeids
folk selger sin arbeidskraft, skjer pris
fastsettinga gjennom oppgjørene. 

I de siste tariffoppgjørene har statens 
innblanding blitt mer og mer omfatten
de. Gjennom såkalte kombioppgjør 
begynte staten med pakkeløsninger, for 
nå å blande seg direkte opp i forhand
lingene mellom partene i arbeidslivet, 
med restriksjoner, direktiver og ram
mer. Det siste oppgjøret blei diktert av 
staten gjennom en lønnslov som direkte 
angriper avtaleverket og truer demokra
tiet i arbeidslivet. 

Nei til kombioppgjør 
Foran årets tariffoppgjør har staten al
lerede startet sitt spill med fromme 
ønsker og gode forsetter dersom regje
ringas kurs får den nødvendige lojalitet, 
lett kamuflert med trusler om arbeids
løshet dersom partene i arbeidslivet ikke 
går med på nye unntakstilstander. Der
med er vi inne på en kurs som fullstendig 
undergraver tariffoppgjørene, avtale
verket og arbeidsfolks demokratiske 
rettigheter. 

Fagbevegelsen må utfordres til å gå til 
motoffensiv og ikke tåle fortsatt lønns
lov og angrep på avtaleverket. Vi ser 
tendenser til en slik kamp gjennom for
slag til LO-kongressen fra klubbene 
lokalt, og vi ser at disse tonene også 

Frank Bergf
lødt, klubbsek
retær ved Moss 
Verft. 

- Det viktigste i minioppgjøret til vå- . 
ren er at vi opprettholder kjøpekrafta 
- vi må altså ta tilbake det vi tapte i 
tariffoppgjøret i 1988: 

Til krava fra faglig utvalg, har han 
denne kommentaren: 

- Nei til lønnsloven er sjølsagt et 
naturlig hovedkrav. Vi er nødt til å få 
tilbake de frie forhandlingene. Kvin
nekravet om individuell minstelønns
garanti på 90 prosenter av ei 
gjennomsnittlig industriarbeider lønn 
må også nødvendigvis bli sentralt. 

Onsdag 1. februar 1989 

Arbeidsfolk har ikke råd Mot lønnsdiktat 
til mer moderasjon. V ær uforskammet, 
still offensive laav for reallønnsølming. 

Det er en klar opposisjon mot lønnslov i 
fagbevegelsen, og det er nok politisk 
problematisk for Arbeiderpartiet å gå 
inn i en valgkamp med lønnsloven. Li
kevel tyder mye på at vi kommer til å få 
en ny lønnslov kombinert med en statlig 
pakke. Og LO-ledelsen kommer til å 
forklare behovet for lønnslov med å 
hindre at de uorganiserte og toppsjiktet 
i næringslivet skal få større tillegg enn 
rammene i minioppgjøret vil sette. 

Mot moderasjon - mot arbeidsløshet. 

Kvinnevinkling 
YS og AF er storfornøyd med at de i år 
slipper å sitte på gangen, men får lov til 
å sette seg til bords med regjeringa og 
LO. LO og AF har i utgangspunktet gitt 
avkall på krav om lønnskompensasjon 
for prisstigninga i år. Spesielt alvorlig er 
det fordi de i stor grad representerer sto
re grupper lavlønte kvinner i offentlig 
sektor. Disse har hatt en dårligere lønns
utvikling enn andre, og har derfor et 
større gap mellom prisutvikling og 
lønnsutvikling det siste året. 

Regjeringas politikk blir sentral ved 
tariffoppgjøret. Årets minioppgjør blir 
en konfrontasjon med myndighetenes 
krisepolitikk. Og regjeringa er ikke be
skjeden med å slå om seg med gode 
ønsker og lett skjulte trusler om ikke de
res kurs følges. Men vi er godt rustet til å 
stikke hull på ballongene deres. 

Samhold gir styrke 
Samtidig må vi nok slåss for å holde ar
beiderklassen samlet. Fagbevegelsen 
står i utgangspunktet splittet på generel
le og lokale lønnstillegg. Vår politikk er 
grei, store generelle tillegg uten å røre 
den frie forhandlingsretten. Men taktisk 
er fagbevegelsen lett sårbar på dette 
spørsmålet. Motsigelsen blir ikke mind
re med at den delvis faller sammen med 
offentlig og privat inndeling, og med 
kvinne- og mannsarbeidsplasser. 

Opposisjonskonferansene i Kristian
sand og Trondheim viste viktige tenden
ser til samhold og evne til å enes om 
felles tariffkrav. Konferansene klarte å 
meisle ut tariffkrav som binder og drar 
kreftene sammen. 

Oppheving av lønnsloven er et av AKPs fremste krav foran tariffoppgjøret. 

Videre foregår det en meget interess
ant diskusjon gjennom formulering av 
generelle tariffkrav til årets LO-kon
gress, som f.eks. krav om individuell 
minstelønnsgaranti på 90 prosent, og 
fastsetting av ei minste årslønn. Dette er 
viktig som en begynnelse for å heve 
kvinnelønna. Denne strategien bør 
komme fram ved årets oppgjør. presser seg fram gjennom enkelte for

bundsledere som Kolstads protest mot 
kombioppgjør. 

Erfaringene fra i fjor, der staten ikke 
har holdt sin del av avtalen, tilsier at vi 

Britt Unni 
Arntsen, leder i 
Norsk.Verne
pleierforbund. 

- Kampen mot lønnsloven er det vik
tigste i tariffoppgjøret til våren, og 
viktig er det også at vi får oppfylt pris
garantien. Angående kvinnelønn, så 
har mitt forbund diskutert endel kfav 
med LO-ledelsen. Men det er fremde
les uvisst åssen disse krava skal ut
formes. Minstelønnsgarantien trur jeg 
likevel at det blir vanskelig å få gjort 
noe med. 

Arntsen erklærer seg enig i krava fra 
faglig utvalg, men er av den oppfat
ning at det er viktig å bruke året som 
kommer til å mobilisere til hovedopp
gjøret i 1990. 

FOTO: MAYA GLASER 

rentepolitikk eller skattepolitikk i vå
rens minioppgjør. Dette er et viktig 
standpunkt også fordi slike tillegg fort 
tilslører virkeligheten. Den eneste gar
antien vi har for å få lønnstillegg er 
gjennom generelle kronetillegg. 

Britt Bergsund, 
medlem av 
AKP(m-l)s fag
lige utvalg i 
Oslo. 

- Lavtlønnsgarantien er mest viktig . 
Jeg er opptatt av lønnsnivået til ar
beiderkvinner, og dette er et nødven
dig krav for dem. Og sjølsagt er det en 
forutsetning for hele oppgjøret at 
lønnsloven blir fjerna. 

Bergsund mener de skisserte krava 
fra faglig utvalg er riktige og rettferdi~ 
ge. 
. - Jeg er likevel motstander av 
«smørbrødlister» med krav. Mulighe
•tene for å få gjennomslag for en lang 
rekke krav er svært små, sier hun. 

OPPRØR 

Fordi dette tariffoppgjøret rammer 
de lavtlønte spesielt om ikke det stilles 
krav om reelle lønnskompensasjoner 
for prisutviklinga, blir kompensasjons
kravet viktig å slåss for. 

Ole Egge, 
klubbleder ved 
Norske Gods
linjer. -

- Jeg er mest opptatt av høye generel
le tillegg, samtidig som jeg vil bli kvitt 
lønnsloven. - I 1985 fikk vårt for
bund innført lokale lønnsforhandlin
ger. Nå er den retten tatt fra oss, og vi 
vil ha den tilbake. 

Om kravene til årets minioppgjør 
fra AKPs faglige utvalg, sier han: 

- Det er viktig å diskutere hvilken 
linje fagbevegelsen skal legge seg på i 
tariffoppgjøret. 

- Kjempebra! Dette er krav det er 
lett å få folk med på- en fin plattform 
å jobbe ut fra! 

KRAVA 
• BekJemp ar
beldsløshet med . 
reallønnsvekst. 

• Aldrl mer lønns
lov, avvis en hver 
lorm lør lønnsdik • 
lal. 

• Høve generelle 
kronetillegg. 

• F u111ønnskom
øensas1on lor au 
prisstigning lra 
1988. 

-• lnøen begrens
ninger i den frie 
torhandlinasret
ien. er en øn-
lrall eller lokalt. 

• Nei til kombi· 
oppgJør. 

• lndlVlduell lav
lønnsgaranll På 
90 prosent, ingen 
under årslønn På 
135 000. 

Anne Karin 
Bråten, klubb
leder ved Apo
tekernes 
Laboratorium i 
Oslo. 

- Opphev lønnsloven og gi oss kom
pensasjon for prisstigningen ve høye 
generelle tillegg! 

- Vi har behandla de krava som 
blei tatt.opp på Trondheimskonferan
sen og går inn for dem, om enn med en 
noe annerledes utforming. Krava fra 
faglig utvalg er flotte, og noen av dem 
bør vi slåss for i fagbevegelsen. Men 
etter min mening er ikke lønnskrav det 

• viktigste i folks bevissthet nå, i en tid 
da folk flest er er redde for å måtte gå 
arbeidledige. 
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Kjære 
lesere! 

11 ønsker oss at kvinnesidene 
i denne avisa skal gJensøeHe 
aktiviteten Ill kvinneaktiviste
ne over hele landet. Vi ønsker 
a øresentere er1ar1ngene. 
svnsøunktene. uenighetene 
og det vi er enige om. Og vi hl· 
øer at denne sida skal bll en 
insølrasJon I det særegne 
kvinnearbeidet I øartiet. send 
oss gJerne stolll I neste num-

-mer vil vi hovedsaklig ta oøø 
abort-søørsma1et. 

ELIAABY 

8.MARS: 
Hvordan dra 

oppgjøret 
til venstre? 

Landsmøtet gjorde det til en 
hovedoppg:;ive for partiet å 
samle opprøret i Norge, og 

dra det til venstre. 

Kvinnekonferansen vår stilte 
som oppgaver for kvinnearbeidet 
vårtat vi skal prege den kvinnepoli
tiske debatten, konstituere den 
kvinnelige arbeiderklassen som 
klasse og kjønn, og styrke organise
ringa av unge jenter. 

Kvinneutvalget vil jobbe mest 
med 6-timersdagen og kvinneløn
na, kvinnevinkling på de økono
miske kampene og abortkampen 
dette året. Men hvordan gjør vi i 
praksis for å få til det som ser så fint 
og riktig ut på papiret? Jeg vil for
telle om to eksempler, og de jentene 
som fortalte om dem smilte og var 
glade i øya da de snakka. 

Vestfold 

. 

Jentene i Vestfold starta med ut
gangspnktet i målsettinga om å 
organisere på tvers, og å konstitue
re den kvinneligearbeiderklassen 
som klasse og kjønn. De sendte ut 
brev til kvinneorganisasjoner og 
fagforeninger, og inviterte til sam
arbeid om en kvinnelønnskonfer
anse. 13 foreninger har hittil svart 
positivt! På møtet hvor de planla 
konferansen stilte alle likt, ingen 
protesterte da.-våre jenter foreslo å 
legge konferansen i nærheten av 
kvinnedagen. Jentene som starta er 
overvelda over responsen og over 
hvor moro det er! 

Østfold 
I Østfold kvidde noen av jentene 
seg for å gå i gang med 8. mars i år 
igjen. De har jobba bra med kvin
neinitiativ i hele høst. De brukte 
disse. erfaringene til å tenke nytt om 
8. mars. De inviterte dem de var 
blitt kjent med i løpet av høsten, og 
starta med blanke ark. De har tatt 
utgangspunkt i det kvinnene er eni
ge om, og erfaringene med kvinners 
måte å jobbe sammen på. Jentene i 
komiteen har klart å legge vekk 
markeringsbehovene, og organisa
sjonene kan markere seg fritt. 

Dette er bare to eksempler, det 
finnes flere, og det beste er at det 
ikke er for seint å gå i gang! 

ELIAABY 

KVINNEKAMPEN 

Ta 6-timersdagen! 
Av MAGNHILD FOLKVORD 

F
leire månader er gått sidan 
DNA-leiinga varsla at 6-
timarsdagen skulle «lukes ut 
av programmet» - som om 

det dreide seg om eit plagsamt ugras. 
LO-toppen planlegg eit nytt hand
lingsprogram utan 6-timarsdagen på 
dagsorden. Arbeidsgivarane har all 
grunn til å gni seg i henda, her skal ter
renget leggjast ope for all slags fleksi
bilitet og «valfridom» når det gjeld 
arbeidstidsordningar. «Problematis
ke» arbeidstidsrestriksjonar kan 
smuldrast opp bit for bit. 

Dei «tunge» organisasjonane som 
nå spring frå tidlegare krav om 6-
timarsdagen gjer nemleg heller ingen
ting for å forsvare prinsippet om 
normalarbeidsdagen i noka som helst 
form. ' 

Kriseforståinga 
Skånland kan dessutan konstatera at 
no - omsider - begynner det norske 
folk å få ei viss kriseforståing. ·Krise
forståinga verkar svært ofte direkte 
negativt på kampviljen. Har Gran
Olsson sagt det ofte nok at her må 
strammast inn, ~å er det ein god del 
folk som trur det. Det er inga lettvint 
sak å overtyda folk om at Gran-Olsson 
tar feil. Men når vi veit at det er eit poli
tisk spørsmål om Noreg «har råd til» 
6-timarsdagen, så må vi vel gjera noko 
med det? 

Svært mange kvinnfolk har kjent på 
kroppen at vi må ha 6- timarsdagen, og 
fleire og fleire mannfolk skjønnar det 
etterkvart. Vi treng den akkurat like 
mykje, anten Skånland og Brun.dtland 
og Berge seier sånn eller slik. Og drau
men om ·eit leveleg liv med 6 timars 
normalarbeidsdag finst framleis hos 
svært mange kvinner, men den må vi
sast fram, den må bli så synleg at den 
'blir eit politisk press som ikkje er til å 
komma forbi. 

8. mars-tradisjonen 
Korleis det kari gjerast?-8. mars er ein 
framifrå dag til det bruk. Ein god del 
stader i landet har tidlegare hatt TA 
6-TIMARSDAGEN-aksjoner i ein el
ler fleire variantar. Slik tradisjonar må 
takast vare på og utviklast vidare. 

Fåryi 6-timarsdagen? 
Nei, det ser faktisk ikkje slik ut, kameratar! 

Mange kvinnfolk har kjent på kroppen at vi må ha 6- timarsdagen, og fleire og 
fleire mannfolk skjønnar det etterkvart. FOTO: KLASSEKAMPEN 

Korleis laga slike aksjonar? Eit mi
nimum er at to damer går ut på gata 
eller · butikkhjørnet med løpesedlar. 
og/eller 6-timarsdag-merke. Kvinne
organisasjonar (t.d. Kvinnefrontgrup
per) kan laga aksjon, åleine eller 
saman med ein eller fleire fagforeinin
gar, osv, osv. Og for dei som ikkje har 
starta før, er det på høg tid å komme i 
gang med underskriftskampanjen for 
6-timarsdagen. 

Mange kvinneorganisasjonar og 
fagorganisasjonar har fått tilsendtun-

derskriftslister. (Dei som ikkje har, 
kan tinga lister frå Underskriftskam
panjen for 6-timarsdagen, Boks 53 
Bryn, 0611 Oslo 6.) 

Målsettinga 
Målsettinga med denne kampamjen er 
nett å synleggjera kor mange det er 
som faktisk ønskar seg 6-timarsdagen. 
Det er derfor viktig at flest mogleg blir 
spurt og får høve til å skriva under. 
Underskriftskampanjen er viktig i uli-

ke typar organisasjonsmiljø, men det 
er også viktig å få den ut på gata slik at 
dei som ikkje er organiserte nokon 
plass kan få høve til å seia meininga si. 
Kampanjen skal avsluttast før Stor
tingsval/LO-kongress hausten 1989. 

La den få ein skikkeleg start 
8. mars! La oss gjera 6-timarsdag
kravet til eit såplagsamt «ugras» at det 
ikkje let seg luka vekk korkje frå kvin
nekampen, valkampen eller LO sitt 
handlingsprogram! 

Er det inga «bevegelse» for 6-
timarsdagen, seier du? Du har høyrt 
om han som hadde begge beina på jor
da heile tida ... ? La oss heller sitera 
Kjersti Ericsson: 

«Ta 6-timersdagen og gi ikke opp 
før du vinner, for solskinn og tanker 
og qpprør er også for kvinner!» 

( «By oss ikke noe smått», s. 43) 

Hvor står abort-debatten? 
Først et par generelle kommenta

rer om de politiske motsigelsene i 
abortkampen: Det dreier seg 

sjølsagt i stor grad om et klassespørs
mål. Borgerskapets kvinner vil alltid 
kunne kjøpe helsetjenester, også 
abort. Det er arbeiderklassens kvinner 
abortkampen er viktigst for. Men det 
er også i høy grad en kjønnsmotsigelse. 
Det handler om kvinners råderett over 
egen seksualitet og fruktbarhet. 
· Som utgangspunkt for å være på of
fensiven i kampen må vi først vurdere 
hvor kampen står og hvilke motstan
derne er. Da er- det viktig å se på .den 
felles organiseringa (som er verdens
omfattende) kalt «Ja til livet» (JTL). 

Utgangspunktet mitt er at JTL
bevegelsens ideologi på enkelte punk
ter sammenfaller med et fascistisk 
kvinnesyn. Påvisning av fascistiske 
spor i JTLs kvinnesyn, kan gjøres rela
tivt kort. Forestillinga om kvinnen 
som beholder for mannens • sæd har 
dype røtter i vestlig patriarkalsk kul
tur. Det var ikke fascismen som 
«oppfant» patriarkatet, men både 
kristendommen og fascismen har tatt i 
bruk patriarkatets mest autoritære 
former. Kristendommen hadde hele ti
da med seg Pauli ord: «Mannen er 
kvinnens hode». Luthers tradisjon har 
et solid fundarnent for sittsyn på kvin
ners funksjon fra Luther sjøl: «Om en 
kvinne ser ut til å dø i barselseng, så la 

INNLEGG 
Kvlnneu1va1ge1 VII I 1989 ha abort· 
spørsmilel som en av sine pr1or11er1e 
omrider. Jane Nordlund I u1va1øe1 
mener al vi mi Skolere oss. finne ul 
hvor abortkampen slir ni. ta s11111ng 
Ill aksJonstormer og -metoder tor al 
vi skal kunne være Pi 011ens1ven I 
denne kampen. Innlegget slir tor un• 
dertegnedes regning og har Ikke bllll 

. diskutert I kvlnneu1va1ge1. 

henne dø, for hun er koinmet til verden 
for å føde». 

JTL profilerer seg som følger: 
• De har som målsetning å forby 

abort. 
• De kaller abortloven for foster

drapsloven, og stempler abortsøkende 
og utøvende helsepersonell som «mor
dere», 

• ProVita, som er en viktig organi
sasjon bak JTL, vil ikke tillate abort 
etter voldtekt eller incest, heller ikke 
spiral eller p-piller. 

• Pro Vi tas leder støtter Knudsen og 
Næssa. 

• Propagandaen er blodig, kfr. fil~ 

OPPRØR 

men «Det tause skriket», som vises 
bl.a. for konfirmanter. 

Kvinn·en som føderske 
Kvinnens rolle i Tyskland under annen 
verdenskrig var definert som en biolo
gisk oppgave som føderske for den 
rene ariske rasen . Det mest konkrete 
uttrykk for dette var vel «Lebens
born»- prosjektet som var rene avels
stasjoner, der ariske kvinner ble 
«parret» med ariske menn. I de nyfa
scistiske miljøene er det mye som 
henspiller på den hvite machoens angst 
for at kvinnfolk skal foretrekke «svar
tinger». Motsatt i hore/madonna
tenkinga- blir da hun som holder seg til 
«9ss»: «Kvinnen jeg vil lage mine aris
ke barn med». · 

I Norge har særlig Alfred Olsens 
kristen-fascistiske parti programfesta 
kamp mot abortloven. I «siviliserte» 
akademiske kretser, finner vi sosiolo
gen Skirbekk: «Om 5-6 generasjoner 
har innvandrerne blitt fler enn 'oss'». 

Arbeidsløsheten 
Arbeidsløsheten er rett rundt hjørnet i 
Norge. I 30-åra ble kvinnfolka sendt 
tilbake til kjøkkenet, når det ble knapt 
med arbeid. Hvilket perspektiv åpner 
dette for vår tids kvinnekamp og 
abortkamp? 

En del av vurderingsgrunnlaget lig
ger i dagens svære nedskjæringer i den 

offentlige helse- og sosialomsorgen. 
Tilbud om prevensjonsveiledning og 
hjelp til abortsøkende kvinner slaktes i 
de statlige og kommunale budsjettene. 
Barneomsorgen er i ferd medå bli et 
privat anliggende. Vi opplever også at 
kvinner blir oppsagt fra jobben sin 
med begrunnelsen at de er forsørga. 

En av midlene som brukes i USA er 
manglende økonomisk støtte til abort
inngrep. Andre metoder er bomber 
mot abortklinikker. Trakassering og , 
terror mot helsepersonell og abortsø
kende kvinner. Det siste er at George 
Bush har erklært at han vil sørge for 
innskrenkninger i abortretten. 

Poenget med disse betraktningene 
er å vise at endringer skjer fort og at vi 
må ikke undervurdere reaksjonen. Jeg 
har prøvd å vise at man ikke uten vide
re kan snakke om en antiabortbevegel
se som er mer «anstendig» enn sexistis
ke eller fascistiske strømninger for 
øvrig. Så må en videre diskusjon bl.a. 
ta stilling til om denne påstanden hol
der. 

Aksjonstyper 
Hvilke typer aksjoner virker mobilise
rende? Hvordan skal propagandaen 
innrettes? Mange sinte og modige jen
ter står i startgropa. Vi har en flott 
sjanse til å være i forkant der kampen 
føres! 

JANE NORDLUND 
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AKTUELT 

--Vi må samle troppene ·· 
Av BENTE THORESEN 

E 
Ilen Sjong, leder av AKP(m-1) i 
Vestfold oppsummerer den 
nye politikken for lagene slik: 
- Partilagene skal bli arbeids

kollektiv hvor alles innsats skal tjene et 
felles mål som laget har stilt seg, istedet' 
for at det er de sterkeste medlemmene 
som legger premissene for lagets arbeid, 
sier Ellen Sjong som er leder for 
AKP(m-1) i Vestfold. 

Partiet har nylig avholdt en konferan
se med lederne for distriktsorganisasjo
nene som tok opp situasjonen i 
grunnorganisasjonen og diskuterte lin
jer for organisasjonsarbeidet, pluss de 
viktigste oppgavene partiet står overfor 
- blant annet Stortingsvalget. Vi traff 
lederne for distriktsorganisasjonene i 
Telemark, Østfold, Vestfqld og Nord
land Nord etter konferansen. 

Planarbeid 
- Vi vil at lagene skal fungere på en 
annen og bedre måte enn de gjør nå, 
fortsetter Ellen Sjong. 

- Først og fremst gjennom at lagene 
begynner å fungere som kollektiv istedet 
for at enkeltpersoner skal legge premis
sene. De som snakker mest, de som 
framstår som de sterkeste, har hatt alt 
for mye å si i forhold til kollektivet. Det 
blir hierarki av slikt. Heretter skal lage
ne legge konkrete, målretta planer for 
hva de vil oppnå i en bestemt periode. 
Alle medlemmene skal delta i planar
beidet, og ta ansvar for arbeidskollekti
vet. Vi i Vestfold har laget et kurs om 
dette som inneholder konkrete teknik
ker for hvordan man kan lage slike · 
planer. Essensen i det er likeverdighet -

_ at alle medlemmene ,skal ha sin plass i 
partiet, at lederne må lytte til hver enkelt 
for å få fram ressursene som bor i det 
enkelte medlem, sier Ellen Sjong. «Opp
rør» skal komme tilbake til Vestfold
partiets kurs i et seinere nummer. 

Det samme? 
Men betyr denne måten å jobbe på at 
distriktslederne nå går inn for at alle 
medlemmene i et lag skal jobbe med den 
samme oppgava, at lagene skal spesial!
seres mer enn før? 

- Det er ikke det vi legger opp til i 
vårt fylke, sier Per Håkonsen fra Tele
mark. 

- Vi driver med en allsidig virksom
het hvor enkeltmedlemmer er spesialis
ter på sitt felt. Men alle medlemmers 
-virksomhet må tjene det felles målet 
som laget har satt seg. Det betyr ikke at 
de skal holde på med det samme. Til nå 
har mange medlemmer løpt rundt i for
skjellig retning uten at det har vært noen 
felles styring på den enkeltes politiske 
innsats. Den enkelte ønsker å få disku- · 
tert hva en sjøl driver med. Men det er 
klart, planen som laget skal lage kan ik
ke legges utafor den konkrete virkelig
heten som laget står oppe i. Laget må ta 
hensyn til hva medlemmene har lyst til å 
drive med, ellers blir det å bruke pisken 
og det holder ikke. Da føler medlemme
ne at de er slaver på bånn i AKP. 

- Jeg har ett positivt eksempel fra 
Porsgrunn-laget som i 1986 satte seg to 
mål: Det ene var å bygge opp en sterk 
Kvinnefront-gruppe i byen, det andre 
var å få en RV-representant inn i bysty
ret. Laget oppnådde begge målene, men 
det betydde selvfølgelig at medlemmene 
måtte legge opp sin politiske aktivitet i 
tråd med lagets målsetting, sier Per Hå
konsen. 

Slitne jenter 
- Dette som. er vedtatt nå har vi venta 
på lenge i Østfold, sier Hilde Nesøen. 

- Den bryter med tradisjonen om å 
dyrke de ensomme heltene og er et skritt 
på veien til at distriktsstyrene og lagene 
kan jobbe mer sammen om å nå partiets 
mål. Hos oss har mange jenter hatt til
litsverv i distriktsledelsen og har gjort en 
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Ledeme for AKPs distriktsorganisasjoner 
er optimister etter at partiet nylig avholdt en konferanse 

som også tok opp partilagenes arbeid. Partilagenes posisjon 
i partiet skal nå styrkes. Lagene skal fungere 

mer so:in arbeidskollektiv enn som 
en samling enkeltpersoner. 

Distriktsledere rusta til å gå løs på nye oppgaver: Bak fra venstre Per Håkonsen, Telemark, Ellen Sjong, Vestfold. 

kvinnearbeid i partiet. 
Nå er flertallet av distriktslederne i 

partiet kvinner, vil det føre til endringer 
av distriktsstyrenes arbeid? 

Utløser laefter 
- Jo, det er klart at jentenesetter et helt 
eget preg på distriktsstyrene, kanskje 
særlig når jentene er i flertall i distrikts
styret, slik som det er hos oss, sier Tone 
Anne Ødegård fra Nordland Nord. 

· - Vi har mange jenter som har brent 
inne med sine ressurser. Når det nå er vi 
som legger premissene for arbeidet så 
får vi også brukt våre ressurser. Vi har 
tatt fatt på det vi synes er det viktigste. I 
praksis betyr det at vi jobber mer kollek
tivt og utadvendt i distriktsstyret. Men 
det viktigste er ~tvi får brukt den enor
me krafta som ligger i at de undertrykte 
utløser sine ressurser. For der ligger det 
mye oppsamla. I Nordland skjer det så 
mye for tida at vi ikke akkurat mangler 
oppgaver. Da er det viktig at vi veit hva 
vi vil, setter mål på arbeidet vårt. Samti
dig som partiet må bli mer utadvendt, 
må det også bli større sjølstendighet og 
strammere stil i lagene, sier Tone Anne 
Ødegård. 

Alle monner drar 
- Før i tida var det om å gjøre å greie 
seg sjøl med sitt politiske felt, sier Ellen 
Sjong. 

- Nå er medlemmene blitt mer passi
ve som aktivister, de har ikke lenger så 
stor kapasitet til å være aktive i partiet. 
Min oppgave som leder blir å lokke fram 
medlemmenes ressurser uten at det opp
står et sprik mellom aktive og passive. 
Da er det nødvendig at medlemmene 
jobber sammen, og dette er kanskje sær
lig nødvendig for å få med 1entet: og 
arbeidere. Hvis aktiviteten går i for
skjellige retninger oppstår det frustra
sjon i et partilag, i stedet for at alle 
bidrar med sitt. Noen kan bidra med 
mer enn andre, men alle bidrag skal gå 
til fordel for det arbeidslaget partilaget 
må bli. Alle lag skal ha to faste opp
gaver: Salg av og abonnementsverving 
til Klassekampen, og verving av med
lemmer. Dette kan ikke lagene slippe 
unna. Forøvrig kan de eksperimentere 
og gjøre bruk av sine ulike erfaringer. 
Vi har så få seire, og seirene gjør at vi 
orker å stå på videre. For å oppnå seire 
må vi jobbe sammen, sier hun. 

- Du sikrer mer at resultatene kom
mer ved kollektiv innsats, sier Hilde 
Nesøen. 

- · Det politiske arbeidet sliter ikke så 
hardt på folk når medlemmene jobber 
sammen. 

Heldagsrevolusjonær 
Innsamlingen «Betal en heldagsrevolu
sjonær» har ført til at mange distrikts
styrer nå har økonomisk basis for at 
noen kan bruke mer tid på partiarbei
det. 

- Dette hjelper på i arbeidet for å lø
se det andre problemet partiet sliter 
med, nemlig mangel på profesjonell 
virksomhet. Jo mer kapasitet og tid vi 
har, jo mer profesjonalisering av ar
beidet, sier Ellen Sjong. 

- Det er bra og nødvendig at vi har 
det sentrale apparatet i Oslo, men vi må 
også øke kunnskapen og kapasiteten lo
kalt. 

- Noen bruker pengene til et kontor, 
andre reiser mye. I et distrikt som mitt 
er det siste det beste, sier Tone-Anne 
Ødegård. 

- Vi oppsummerte erfaringene med 
dette på konferansen, de er positive. Da 
jeg før: jul var en dag i Sulitjelma, dagen 
etter i Gravdal, og så tilbake til Sulitjel
ma samtidig som det var store bevegel
ser i gang på disse plassene, fikk jeg en 
langt større innsikt i hva som skjer enn 

Foran fra venstre Tone Anne Ødegård, Nordland Nor?, og Hilde Nesøen, Østfold. FOTO: BENTE THORESEN . jeg ville ha fått om jeg hadde sittet hjem
område som tradisjonelt sett har vært ble det for mye arbeid for dem. En an- me og snakka med folk på telefon, sier 
veldig mannsdominert, nemlig ledelsen nen ting vi merka var at det spesifikke Tone-Anne Ødegård. 

kjempeinnsats, men etter en periode har 
de falt sammen. Nå har vi mange slitne 
jenter i partiet i Østfold. For å kunne 
forebygge at slikt skjer må ledelsesar
beidet forandres . Jentene kom inn på et 

av distriktsorganisasjonen, men de end- kvinnearbeidet i fylket falt bort når Distriktslederne er rusta til å gå løs på 
ra ikke lederrolla i tråd med at det nå var kvinnene inntok ledelsen, det slo bun- nye oppgaver, enten det er motstandsar
kvinner som hadde ansvaret. Dermed nen ut av det vi hadde bygd opp av beid mot EF eller valgkamp. 
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Breie opposisjonslister ved stortingsvalget 

..... ·~ 

■■li.Ill 

■IIEII .... IL 
Det tas i disse.dager et.initiativ 
med tyngdepµnkt i fagopposi
sjonen for d brei opposisjons• 
l~te. l)etviv 9gså •et møte for å 
sette i gang et kvinneinitill;tiv i 
fj9rhø&t. 

IIIINFJl■IIE 
Miljølista ble lansert rett over 
nytt4rmedt~unktinaiur

. vern - spesielt aktivister fra de 
to storeaksjonene i fylket: Vern 
breheimen oa Oaula:rvassdra
get. Det er med uavhengige1 og 
folk fra Venstret SV. D:t-1,\ 01 
RV/AKP. • 

J!t l;,relt initiåtiv for etØorda-
lands:list~ med tynaaepunkt i 
fagbevegelsen er på beddinøen. 

IO■UID 
Nor(llandslista ble lab.sert rett 
før jul med stor politisk bredde, 
og medfolk fta enrekkeorgåni
sasjoner og områder det har 
vært ført kampet på. Lista bar 
fått kjemperespons fra hele fyJ. 
ket .og henvendelser fta .andre 
deler avlandet. Detjobbesforå 
samle inn tre tusen tutdeNktif.:. 
ter for å registrere lista. 

IOID•T•DEll8 
Det er dannet en rød/grønn ini

. tiativkomite med fol~ fra NKP, 
RV/AKP, SV og uavhengige. 
Det er også folk som jobber for 
ei Miljøliste etter «Vestfold
mønstern. 

1:-TRØIDBII 
derlista er etablert av ByJis;. 

Det ,etnå et fint samarbeid i 
g tnellom Bylista og RV/ 
' for å jobbe satnmen i 
dedista. De Grønne har 
at de ikke vil stille egen liste 

ønsker samarbeid med Ttøn
'lista. Det er samla inn mel

ta og tre 'tusen.navn for å 
t~re denne lista. 

TROMS 
Kvinneinitiativ for en brei valg• 
front har vært i gang· i flere 
måneder med fin politisk bred
de, Ønsket er å få til et samlende 
landsomfattende alternativ. Det 
er; ennå ikke tatt stilling til o.m 
kvinneinitiativet skal gå inn for 
et rein kvinneliste elter ei liste 
hvor begge kjønn er represen
tert. 

FIIIIIRI 
lnlt~tiv for 'Finnmarksliste er 
tatt etter modell fra Nordlands
list1:1.. Stor interesse> i mange 
miljøer, n,.en poe qpptop e;:,l. er 
~k~ lansert ennå •. NKP har tatt 
e.t .1,:i11d/grønt-initiativ i Vadsø, 
~r deltat pgså uav~engige og 
føll( fra RV. men det har ikke 
skjedd noe utenfor VadSfil.• 
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•~· ,, __ .....,,_.,.. r'""1eUnti J14ihW~l"', 
med enighet om at det bør være 
mulig å få til et samarbeid ved 
valget. I>e bai:. villet avvente hva 
som skjer på ~d$plan 'føt; øe 
~et i png4oe i fylket. 

...... , ... 

......... &1~ 

Ikke noe initiativ er lansert, men 
det har yært enske !.ra mange 
personer i ulike miljøer omå dra 
detipng. 

VESTFOLD 
Miijølista har vært på banen i 
flere måneder. Dette er et sam

t .arbeid mello11t µa.vhengi~ • .folk 
+fra De OrØfil\e, RV /AKP1 og 

enkelte fra DNA. SV og Vcm"' 
~e •. Det er utarbeida program, 
og det har \tært avholdt flere 
møter for hele fylket. 

AUIT-IIDEB 
lkke noe initiativ tatt. 

TEI.EIIIIII 
Det har vært eJ) ~9 
land med støt f 
blant menn, i gang 
va~atbeid. Det 
holdt et større ,,:nøt, 
fylket. Det bar den 
vært. liten framdrift 
beldet. 

All 
nedsatt en komite for et 

srønt valg~amarbeJd med 
""- . :e, f<;>lk fra RV /Al(f, 

.• t>ih batvært i virk
,ere måneder og har 

møter for hele fylket. 

LIii 
er en komite med uavhengi
,g folle fra RV/ AKP og NKP 

for en Regnbueallianse i 
and. 

-er tatt et initiativ fra perso-
i I>e Grønne. RV/AKP, 
- og Ungdom og sos ... raif 

for å få i gang ei Miljøliste 
modell fra Vestfold. 

?E 

ar nylig blitt etablert en ini.
komite, og et breit initiativ 
trappene:r• 

=~ 

neinidativ~t .:fikk en panf 
med 5"600 på det før~t~ 
. Det hat vært mye disku .. 

,ner om rein kvinneliste eller 
e av begge kjønn. Kvinµeini

har vedtatt å jobe for ~j 
f av ~gge kj.·• • ønn. l;{ellef ik,te. som Jobberfor å danne kvin" 

.rti. vil stille li$te ved valget, 
:ter et fint .faglig initiativ fot 
,rei.liste. Det har blitt tattini• 
v for ei Oslo-liste med 
hengige,. folk fra kvinrt 
ivet. fagllg~iqjtiativet, 
/ AKP og fra NKP, 

'FOLD 
har vært ei samtalegrupJ;)e .i 
ø i flere måneder for å disku
valgsamarbeid. I tillegg er 

et fint kvinneinitiativ, og:det 
vært et b~it. reg11bue-initja;
i Moss. Det er nå et samat
mellom alle disse initiative• 

or å få lagd ei oppøsisjoµs-

i Oren• 
tyngde 
et breit 
gså av..
•r hele 
te tida 
tte ar-

~""='"" 

Det blir breie opposisjonslister ved 
Stortingsvalget. Det kan vi slå fast med sikkerhet. 
I mange fylker er det nå breie initativer i gang, og 

de har fått en kjemperespons. 

ordlandslista, 
Kvinneinitiativet i 
Troms, Miljølista 
i Vestfold og i 
Sogn og Fjordane 
har blitt møtt med 
stor oppmerksom
het i presse, i og 

det som først og fremst er viktig: Mange 
folk snakker om dem og ønsker å støtte. Et 
opprop for ei Regnbueliste har fått brei 
støtte, og det er dratt i gang et flott arbeid i 
Oslo med utgangs-punkt i det, og ei son
deringsgruppe mellom partier og grupper. I 
flere andre fylker er det bra samarbeid eller 
initiaver som presenterer seg i disse dager 
(se oversikten). Det er gode muligheter for å 
få valgt inn stortingsrepresentanter fra flere 
av disse listene. Arbeidet med dem i måne
dene fram til valget blir avgjørende. 

Det har gått akkurat i den retninga vi sa 
for ¾ år siden. Opposisjonen mot «makta» 
utvikler seg, og det er grunnlag for å samle 
deler av denne opposisjonen ved valget. Det 
ville oppstått mange slike lister uten at 
AKP/RV hadde jobba for det. Med aktiv 
innsats fra oss vil de kunne samle breiere, 
og bli mer slagkraftige. I tillegg til den fine 
bredden av folk fra ulike opposisjor;ismiljø
er, ser vi nå gode muligheter for enhet me,d 
Bylista i Sør-Trøndelag og for at De Grøn
ne slutter opp om slike lister i stedet for å 
stille sjøl. 

Lister til rett tid 
Det store flertallet i AKP og RV har støtta 
arbeidet for breie opposisjonslister ved 
stortingsvalget, men en del er skeptiske og 
noen er imot. Men disse opposisjonskrefte
ne kom i rett tid fordi: 
• Det er en brei opposisjon mot makta, 

og muligheter for å rive folk løs fra de eta
blerte partiene. Det trengs et alternativ som 
folk ser som sitt, og som har tilstrekkelig 
bredde. RV er for smalt politisk til å rive løs 
folk i stor skala. 
• Disse listene kommer før nye partier og 

grupper som kunne samle deler av opposi
sjonen som kvinneparti og miljøparti, har 
· fått etablert seg skikkelig. 

• Det ville blitt flere nye opposisjonslister 
som ville trekke en del stemmer uansett om 
RV stilte egne lister. Vi kunne velge å stå på 
sida eller delta. Gjennom å delta kan vi bi
dra til å rive folk løs fra de etablerte partie
ne, være med på å utvikle initiativene 
politisk, og øke mulighetene til å få valgt 

inn både kommunister og andre opposisjo
nelle på Stortinget. 
• RV har gjort det bra i lokalvalg, men 

har vært uten muligheter til mandat ved 
stortingsvalg. Bortsett fra i Oslo ville situa
sjonen vært enda vanskeligere for RV ved 
dette valget enn tidligere. 

Det er nå mange forskjellige initiativer. 
Det er viktig, men ingen enkel sak, å få dem 
til å gå sammen til ett landsomfattende al
ternativ. Det er viktig for mandatmulighe
tene og for at folk over hele landet skal se 
listene som et virkelig alternativ. Det må 
jobbes for å utvikle den politiske enheten 
mellom listene samtidig som en respekterer 
uenigheter og ikke prøver å tøye den politis
ke enigheten for langt. Det kreves villighet 
fra alle til å inngå kompromisser og til å 
endre navn. Som i mange andre spørsmål, 
er det helt avgjørende at alle i AKP og RV 
aktivt jobber for å samle initiativene. 

Kvinneinitiativer 
Behovet for, å utvikle arbeidsmetoder på 
kvinners premisser er stort på alle områder, 
men valgkamp er spesielt mannsdominert 
og behova derfor større enn på mange and
re områder. Skal listene. få mange kvinner 
på topp og høyt opp - og en skikkelig kvin
neprofil - så kreves det press fra kvinner. 
Lær av kvinneinitiativene i Tromsø, Oslo 
og Østfold! 

AKP og RVs innsats 
«Det er ittno som kjem ta sæ sjøl». 
Breie lister vil det komme i mange fylker 
uansett hva AKP /RV gjør, men folk fra oss 
har vært avgjørende for å få jobba fram de 
breie listene i mange fylker . Og vår innsats 
vil være helt avgjørende for hvordan det 
skal gå med disse listene. Det gjelder i ar
beidet med å få oppslutning om intitiative
ne både i masseomfang og fra enkelte 
viktige personer, det gjelder i utviklinga av 
kvinneprofilen, for å få listene til å gå sam
men, og i utviklingen av de politiske disku
sjonene - f. eks. når det gjeldes synet på 
regjeringsspørsmålet, utviklinga av forstå
elsen i sør for Nord-Norges krav osv. 

En skikkelig innsats i månedene fram
over nå vil vi få mye igjen for: Et stort antall 
nye folk kan bli politisk aktive, det kan bli 
en oppblomstring for venstresida, det kan 
bli valgt inn både folk fra AKP / RV og and
re opposisjonelle på Stortinget og da vil 
norsk politikk bli prega på en helt annen 
måte enn før. 

AKSEL NÆRSTAD 

1 

, www.pdf-arkivet.no (2020)



8 

KK-KAMPANJE 

På kanten av stupet 
Av SIGURD ALLERN 

E
nkelte av forutsetningene for å 
greie det er svært gode. Etter en 
serie avsløringsoppslag - med 
ringvirkninger i andre media 

- er avisa mer kjent blant folk enn noen 
gang før. Det fører alldeles ikke til at 
avisa «selger seg sjøl», men det gir et 
bedre grunnlag for verveaksjonene. En 
annen positiv faktor er det at Klasse
kampens egen kampanje siste høst gikk 
så bra at vi hadde litt flere abonnenter 
ved inngangen til dette året enn det forri
ge. 

Positiv respons 
Den store nordiske kulturkonferansen i 
slutten av januar, med Klassekampen 
som hovedarrangør, har bidratt til økt 
interesse for det som skrives i avisa blant 
kunstnere og kulturinteresserte. Redak
sjonen har også fått mye positiv respons 
på kritiske artikler om de faktiske resul
tatene av tariffoppgjør og renteløfter 
fra lesere i fagbevegelsen. Hver eneste 
måned vil det sjølsagt kunne pekes på 
mangler og svakheter. Trange ressurser 
begrenser også innsatsen. Men mitt po
eng er at AKP(m-1) har ei dagsavis som 
m.h.t. til journalistisk standard og inn
retting lenge har gjort folk i andre poli
tiske leire grønne av misunnelse. Det er 
vi i dag alt for dårlige til å utnytte. · 

Ikke noe tak 
Ei avis kan informere, analysere og agi
tere, den setter saker på den offentlige 
dagsordenen. Det påvirker opinionen. 
Klassekampen gjør dette støtt, men 
ringvirkningene kunne vært større. Vårt 
hovedproblem er spredninga; vi kom
mer for lite ut. Markedsbegrensninger 
og politiske konjunkturer kan sjølsagt 
diskuteres så fillene fyker. Men sann
heten er at vi aldri har vært i nærheten 
av å stenge avis-hodet i noe tak. Når an
talletaktvister dobles, dobles også resul
tatet. Den helt avgjørende svakheten i 
dag er derfor det lave, faste antallet som 
regelmessig selger og verver. 

Akkurat så lett - og så vanskelig er 
problemet. Tallrike oppsummerings
møter har vist at nøkkelleddet er det 
organisatoriske mellomsjiktet, fra med
lemmene av partiets distriktsstyrer og 
KK-utvalg til ledelsen i partiavdelinge
ne. Det kan ofte gå litt treigt å mobilisere 
nok folk til fast lørdagssalg (turnus), 
ringeaksjoner og verving i nærmiljøet. 
Men det går. Vel og merke hvis noen or
ganiserer det og fører kontroll. Med en 

1988 ble et stort år for Klassekampen 
som nyhetsavis og <emøkkagraver», men det 

reelle antallet abonneqter og løssalgskjøpere 
gikk likevel tilbake. A vende den siste ten
densen til ny framgang er hovedoppgaven i 

den vervekampanjen for avisa 
som AKP(m-1) organiserer mellom 

6. februar og 1. mai. 

Klassekampen på rett spor! FOTO: MAYA GLASER 

Verve-kurs 
På en konferanse for distriktsle

dere i AKP(m-1) nylig, ble også 
Klassekampen-kampanjen dis

kutert. Det ble raskt oppsummert av 
forberedelsene så langt var dårlige. De 
to hederlige unntakene var fylkespar
tiene i Vestfold og Oslo. 

I Vestfold er det laget et eget fylkes
prosjekt for KK-kampanjen, som 
starter med et lørdagsseminar for akti
vister like før kampanjeåpninga. Der 
blir det debatt om Klassekampen som 
«Opprørets og opposisjonens avis» og 
gruppearbeid med trening i argumen
ter for abonnementsverving. De som 
deltar skal være med i tre eller flere 
kveldsaksjoner de to første kampanje
ukene. Her satses det altså på at en 
intens startfase skal føre Vestfold 
raskt i mål på vervebarometeret! 

Også KK-utvalget i Oslo har organi
sert et salgs- og vervekurs. Det er alle
rede avholdt ett for KK-ansvarlige, 

bl.a. med trening i vervemetoder. Det 
blir beskrevet som «KK-aktivistenes 
bøllekurs» og skal nå gjentas rundt om 
i bydelene. Hovedstadens ansvarlige 
KK-folk satser ellers - tradisjonen tro 
- på aksjonsdager. Den første blir 
lørdag 11. februar, den andre 8. mars, 
den tredje 1. april og den siste 1. mai. 
Ved siden av verving og gjenverving, 
vil Oslo legge stor vekt på å få løssalget 
opp på et akseptabelt nivå. 

- Det finnes mange villige KK-sel
gere over hele byen, sier utvalgsleder 
Jens Hoel til «Opprør». 

- Det er mangelen på organisato
riske opplegg som har gjort at vi ikke 
har klart å utnytte dette potensialet. 

Henning Mid tstue (t. v) og Per Kris
tian Bjønnes fra Vestfold er blant de 

som inviterer til ny storaksjon 
i fylket. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 

OPPRØR 

gang Klassekampen-arbeidet prioriteres 
bort av «kadern», reduseres aktivistene 
til en handfull lokale helter som lang
somt slites ut. 

Prioritering 
Enhver diskusjon om dette ender nød
vendigvis med den klassiske problem
stillinga; hva skal prioriteres? Jeg tror 
ikke det kan gis noe bedre svar enn det 
som er gitt flere ganger før; det ene er å 
satse nok krefter (inkludert de kjente, 
ledende partimedlemmene) for å gjenn
omføre ett eller flere skikkelige kam
panjestøt i den aktuelle perioden. Det 
andre er å prioritere organiseringa så 
høyt at arbeidsdeling og sympatisørmo
bilisering gjør KK-arbeidet til en opp
gave som ukentlig krever lite «kjas og 
mas». Med i den prioriteringsdebatten 
hører også konsekvensene av å putte 
KK-arbeidet bort som partioppgave 
nummer sju eller åtte. 

Faresignaler 
Avisdød har i løpet av de siste åra blitt 
en vanlig sak i Norge. Nye avisprosjt!k
ter har gått inn etter kort tid. Annonse
svikten vil i 1989 radere ut en rekke 
andre. Klassekampen er ikke uberørt av 
disse konjunkturene. Inntektene fra den 
konjunkturbestemte statsannonseringa 
har gått kraftig ned - og vil fortsette å 
falle. Regnskapet for Klassekampen i 
1988 er ennå ikke ferdig, men det er alle
rede klart at underskuddet var betyde
lig. 

På svært kort sikt klarer vi å ri proble
mene av, med ulike utgiftskutt. Men et 
like dårlig opplagsår som 1988 tåler ikke 
avisa i 1989. Da vil konsekvensene fort 
bli katastrofale. Og det gjelder sjøl om 
det beryktede «Bakken-forslaget» om å 
kappe stats-annonsene blir liggende på 
is. 

Mange av Klassekampens lesere -
inkludert i AKP(m-1) - har klokkertro 
på at avisa ikke vil kunne gå inn. Det er 
liksom vanskelig å forestille seg at den 
en dag ikke lenger ligger i postkassa. 
Realiteten er at vi årlig balanserer på 
kanten av et stup, der avstanden til kan
ten er kort og fallhøyden stor. Vår 
eneste mulighet til å trygge Klassekam
pens eksistens er opplagsøkning og nye 
medlemmer til støtteringen. , 

Ingen norsk «nr. 2-avis» er nå garan
tert noe liv ut gjennom 90-åra. Det 
haster med at den forståelsen også når 
Klassekampens venner. Og at innsikten 
om det nødvendige gir praktiske resulta
ter. 

Der hvor det finnes en KK-akti• 
vist, blir det også salg - og 
verving. Men hvor mange kla
rer vi mobilisere? 

FOTO: GEIR JOHNSEN 

Verv 
en venn 
L~rdag 4. februar vil Klas

sekampens lesere få en 
verveseddel med avisa. 

«Verv en venn» er parolen. Alle 
som gjør dette vil være med i 
trekninga av endel bokpremier 
og kunstplakater. Avisa vil in
neholde stoff om aksjonen. La 
dette bli parolen for både parti
medlemmer og sympatisører! 

Det er 20 år siden månedsavisa Klas
sekampen så dagens lys. 

Jubileums
nummer 

Den 11. februar er den første 
lørdagen i kampanje-perio
den. I denne utgaven av 

Klassekampen vil vi også markere et 
nytt jubileum! 1. april 1987 var det 
som kjent ti år siden dagsavisa kom 
av av trykkpressa for første gang. 
Men i februar 1989 er det tyve år si
den det første nummeret av måneds
avisa Klassekampen så dagens lys. 

Begivenheten blir feiret med et 
eget jubileumsbilag som retter søke
lyset mot mediautviklinga de siste 
årtiene. Lørdagsnummeret egner seg 
glimrende til massesalg fra egne «ju
bileumsstands». 

0 0 • 
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INTERNASJONALT 

AKPs internasjonale arbeid 
Av TRULS LARSEN 

P
ål Steigan, hva er prinsippene 
for partiets internasjonale ar
beid? 

Partiet driver internasjonalt ar
beid på mange plan. Vi ønsker gjenn
om vårt internasjonale arbeid å støtte 
de kreftene som kjemper mot impe
rialisme og sosialimperialisme, for 
nasjonal frigjøring og revolusjon. · 

- Dette kan høres greit og generelt 
ut, men det betyr faktisk at det interna
sjonale arbeidet er fullt av motsigelser. 
Det er sjølsagt ikke alltid sånn at de 
kreftene som står mot supermaktene 
er identiske med de som kjemper for 
revolusjon. Ut fra en analyse av klasse-

. kreftene på det internasjonale planet, 
kan det være riktig for et parti som 
vårt å ha gode kontakter med enkelte 
regjeringer i den tredje verden, sier 
Steigan. 

Han fortsetter: 
- Det kan være riktig å ha kontakt 

med nasjonalistiske partier. Og det 
kan være riktig å ha kontakt med ulike 
typer revolusjonære partier. La meg ta 
noen eksempler: AKP har kontakt 
med sandinistene i Nicaragua. Denne 
kontakten har til og med status som 
partiforbindelse. Dette betyr ikke nød
vendigvis at vi er så veldig enige om alt 
mulig, men at vi gjensidig anerkjenner 
hverandre som revolusjonære partier 
som deltar i en felles kamp mot impe
rialismen. 

- Vi har også kontakt med en del 
partier i Afrika, som ikke sjøl har be
stemt seg for om de er marxist-leninis
tiske', men som utgjør noen av de mest 
progressive kreftene i sitt land. Vi har 
videre kontakt med Sveriges Kommu
nistiske Arbetarparti og med det 
kommunistiske arbeidsgruppene i 
Gteborg (KAGG). Disse to grupperin
gene har motsigelser seg i mellom, men 
ønsker begge å ha kontakt med oss. 

Forholdet til KKP 
- Vi har kontakt med Kinas Kommu
nistiske Parti (KKP), sjøl om vi er 
svært kritiske til viktige sider ved re
formpolitikken, og sjøl om vi er uenige 
med KKP om holdninga til enkelte så
kalt «sosialistiske» land. Slik vi prakti
serer partiforbindelser i dag, hadde det 
ikke vært noe i veien for at vi kunne 
hatt forbindelser med Arbeidets Parti i 
Albania, mener Steigan. 

- Prinsippet er at disse kontaktene 
skal tjene kampen mot imperialisme 
av alle slag og for revolusjon. Dette 
forhindrer ikke at vi på en del områder 
kan være djupt uenige med partier og 
grupper som vi har kontakt med. Dette 
er nytt i forhold til på midten av sytti
tallet. Da stilte vi mye større krav til 
enighet på papiret. Vi praktiserer prin
sippene om gjensidig respekt og ikke
innblanding. Vi vil ikke sjøl blande oss 
inn i andre partiers indre anliggender 
og vi vil ikke godta noen innblanding i 
våre. Vi er for en åpen og gjerne kritisk 
diskusjon mellom partiene, men vi 
prøver å unngå offentlig polemikk. 

Komintern-tradisjonen 
Dette er vel ganske langt fra Komin
tern-tradisjonen? 

- Ja, Komintern prøvde å bli et 
Verdensparti, der de enkelte partiene 
bare skulle være nasjonale seksjoner, 
underlagt senteret i Moskva. Vi trur 
dette var svært skadelig, fordi det ikke 
er noen gitt å kunne finne fram til ei 
riktig linje som gjelder over hele ver
den, eller for kommunister i ett land å 
finne ut nøyaktig hva som er riktig i et 
annet. Kommunistpartiene må være 
virkelig sjølstendige og anvende teori
en på sine egne forhold. Dette vil sjøl
sagt også føre til mye rart, men først 
og fremst vil det føre til at de revolu
sjonære blir lydhøre for folk i sitt eget 
land. 

- Jeg oppfatter Maos suksess som 
et resultat av ei sånn linje. Han nekta 
systematisk Komintern å ha noen inn-
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- Hvis vi skal være helt nøyaktige, 
finnes det ingen partier som mener det samme som AKP. 

Derfor må vi enten avstå fra enhet, eller vi må samarbeide med 
folk som er uenige med oss. Vi har valgt det siste, 

og har godt utbytte av det. 

Rett før 1·u1 var AKPs faglige utvalg i Peru. Her poserer Peter M. Johansen med AKP har kontakt med det belgiske par-
M fra P. ·d c · t d 1 p tiet PVD, som på denne plakaten generalsekretær Alberto oreno « art1 o ommurus a e eru». ror.:kynnerat de rike bør betale laisa. 

FOTO:OLAFSVORSTØL " 

Billedteksten fra det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua ly
der: «Chainnan Hua Kuo-feng posing for a photo with 
Chainnan Paul Steigan on the occasion». FOTO: XINHUA 

FOTO: KLASSEKAMPEN 

Fra et internasjonalt møte for ml-organisasjoner i Brussel. AKP har også forbindelser med Filippinene, her repre-

flytelse på KKPs politikk, og han 
utvikla ei linje som brøyt ganske kraf
tig med Moskva. Men han hadde rett. 
Jeg er redd for at dersom Mao ikke 
hadde vært leder i en stor bevegelse i et 

FOTO: ODD IGLEBÆK sentertved geriljasoldater fra New PeoplesAnny. 

kjempeland, men en leder av et lite, 
europeisk parti, så hadde han blitt kalt 
til Moskva og blitt bura inne. · 

- Vi bør trekke de nødvendige lær
dommene av dette. En av dem er at det 

orPRøR 

FOTO: JØRN HOLM-HANSEN 

ikke går an å ha et slikt senter i vår tid, 
en annen er at alle ml-partier står på lik 
linje. Ingen har rett til å opptre som 
storebror. AKP ville heller ikke bøye 
seg for noen «internasjonal sentralis-

me». Vi er våre egne jenter og gutter. 
Vi prøver ikke å styre noen andre parti
er, så får værsågod andre partier følge 
samme linje overfor oss. 

Samarbeid i dag 
- Finnes det noe internasjonalt sam
arbeid mellom ml-partier i dag? . 

- Ja, det finnes og det går fram
over. Det finnes en god del tosidig 
samarbeid. AKP samarbeider f.eks. 
med det peruanske partiet, det belgis
ke, det filippinske osv. Denne typen 
samarbeid er mye mer utbredt enn no
en gang tidligere i den nye ml-bevegel
sens historie. 

- Det finnes også flersidig eller 
multilateralt samarbeid, men det er 

OPPRØR har snakket med 
Pli Stelgan om AKPs lnter
nas)onale samarbeid. Stel· 
gan er medlem av sentral• 
1,rel I AKP. oø JJan er Jøder 

ror øar11ørs 1nrørnas1ona1e 
utvalg. 

mye mer kinkig. Det har vært interna
sjonale møter der både det belgiske, 
det norske og det tyske partiet har vært 
vertskap. Det finnes en viss uoverens
stemmelse mellom oss og tyskerne på 
dette punktet. De ser for seg mye mer 
av en ·internasjonal organisasjon med 
felles politikk, felles initiativer osv. 
Oppe i dette er det også politiske mot
sigelser. Det belgiske partiet ser f.eks. 
ganske positivt på utviklinga under 
Gorbatsjov, det filippinske partiet ser 
muligheter for å reparere splittelsen 
fra 60-åra - altså gjenforening med de 
øst-europeiske partiene - mens det 
tyske partiet står på ei mer kulturrevo
lusjonær linje, forteller Steigan. 

Patetiske ekteskap 
- På syttitallet var praksisen at to 
partier oppretta forbindelser ved åer
klære hverandre som det eneste revo
lusjonære partiet i de to respektive 
landa. Dette var altså en slags revolu
sjonær ektepakt, mer enn ei forsikring 
om søsterskap. Som oftest var det 
svært små partier som kom med disse 
erklæringene. Det var vakkert, men 
ikke så lite patetisk. 

- I siste instans er det jo ikke parti
er i andre land som kan godkjenne eller 
forkaste et parti, men folket og arbei
derklassen i det landet det gjelder. 

Men da opplever vi også nødvendig
vis at partier som vi kan være enige 
med om mye, plutselig mener noe som 
er svært forskjellig fra vår linje. Før 
ville dette-kanskje ført til brudd. Nå 
velger vi å ta tida til hjelp. Hvis vi har 
rett, vil det vise seg over tid. Hvis vi tar 
feil, skader det ikke at vi har latt tida 
vise oss det. 

Dette utehikker ikke at det kan 
komme tider da det er riktig å bryte 
med partier på et politisk grunnlag, 
men det bør dreie seg om unntak og i 
saker der motsigelsene er helt uforen
lige og veldig klare. 
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.STUDIER /ØKONOMI 

STUDIE AKPs økonomi 
NYTT 

Miljø-bene 
«Miljøutfordringen» er et hefte på 68 si
der som prøver å sammenfatte og reise 
debatt om AKP /RV sin miljøpolitikk. 
Heftet koster 60 kroner, og kan bestilles 
fra Studietjenester, Boks 8770, Young
storvet, 0028 OSLO 1. 

Miljø-kurs 
«Treningsleir for miljøvernere» er et 
kurs for å skape aktivister i miljøbeve
gelsen. Kurslederkurs skal avholdes i 
Tønsberg 24. - 26. februar. Interesserte 
bes ta kontakt med «Treningsleir for 
miljøvernere», Boks 45, -3109 LOFf
SEIK. 

Politisk økonomi 
Studieutvalget i AKP(m-1) vil forsøke å 
avholde et ukes skoleretta kurs i politisk 
økonomi, et «Gunnar Berge-kurs». 
Kurset vil gå en av ukene i fellesferien. 
Målgruppene er studieledere i distrikte
ne, talspersoner for AKP /RU, kommu
nestyrerepresentanter og faglig tillits
valgte. 

Av INGVILD HAUGE 

H
ovedoppgaven til økonomi
utvalget i AKP er å jobbe for 
å skaffe partiet inntekter. 
Den viktigste inntektskilden 

til partiet er medlemmenes og sympati
sørenes frivillige økonomiske bidrag. 
Dernest kommer inntekter som følger 
av medlemmenes politiske aktivitet, 
som studie-arbeid, innsamling/lotteri, 
valgkamp og støtteringverving. 

Politisk aktivitet er ikke aleine ut
gifter, men betyr også økte inntekter. 
Det er mange folk i Norge som slåss 
mot undertrykking og utbytting. Vi er 
mange som ønsker oss et samfunn som 
legger vekt på andre verdier enn de 
som råder under kapitalismen. En po
litisk overbevisning som retter seg mot 
forholda i klassesamfunnet, er den po~ 
litiske kilden til partiets inntekter. 

Sammenlignet med andre partier er 
medlemskontingenten i AKP høy. 
Medlemmene i AKP er partiets viktigs
te ressurs, både politisk og økono
misk. Uten penger hadde det ikke vært 
mulig for AKP å eksistere, eller funge
re. Dette betyr at menneskene som har 
innflytelse på partiets inntekter samti
dig har stor innflytelse på partiets 
virksomhet og eksistens. AKP har 
valgt å gjøre seg avhengig av egne med
lemmer og sympatisører framfor å 
satse på staten eller f.eks. forretnings
virksomhet. 

Uregelmessigheter i kontingentinn
betalinga hemmer partiets aktivitet, 
både i fylkene og sentralt. Gjennom de 
siste åra har det oppstått ideer i partiet 
om at det ikke er så viktig om man be
taler kontingent i tide eller ei, at det 
ikke betyr noe om man gjør det regel
messig eller ei. Slike ideer er feil. 
Dersom arbeidsplassen din mente det 
er hipp som happ når du får utbetalt 

AKP er et fattig parti med store politiske 
ambisjoner. Og har målsettinger som kre

ver at vi får til økt partiets inntekter. 

AKP-lotteriet var en suksess, og ga partiet inntekter. Men den viktigste inntekts
kilden er medlemskontingenten. Betalerdu i tide? FOTO: OLA SÆTHER 

lønn, og uvesentlig om du får avtalt ti
melønn eller ei, da veit du at det blir 
klin umulig for deg både å betale reg
ningene dine ved forfall, og å ha over
sikt over økonomien din. Prioriteringa 
av kontingentarbeidet i partiet er an
grepet av forkjølelse, en sjukdom vi i 

fellesskap arbeider med å bli kvitt for
di det vil øke partiets inntekter og 
handlekraft. Fordi det vil gjøre oss til 
et friskere parti. 

Innsamling /lotteri 
Gjennom 70-åras innsamlinger har tu-

EF og den nasjonale 
sjølråderetten 

primærnæringer som jordbruk og fis
ke. 

□ «Velferdsstaten» med konsekven
sene for bosetting, arbeidsplasser, 
kvinnenes stilling, folk levekår. 

D Norsk språk og kultur. 
□ En demokratisk styreform (bor

gerlig demokrati) som blant annet 
innebærer at det er 30 000 folkevalgte i 
Norge, og høy grad av demokratiske, 
politiske og faglige rettigheter. 

Avyjøcend, for AKPs 
standpunkt til EF-medlemskap både i 
1972 og nå er den nasjonale sjølråde
retten. 

Stalin definerer en nasjon på følgen
de måte: «Ein nasjon er eit stabilt 
felleskap av menneske som har opp
stått historisk og som er danna med 
grunnlag i sams språk, territorium, 
økonomisk liv og psykisk eigenart som 
kjem til uttrykk i ein sams kultur». 

Han fortsetter: «Sjølvråderetten ty
der at berre nasjonen sjølv har rett til å 

. avgjera lagnaden sin. Han tyder at in
gen har rett til å gripa inn i livet til 
nasjonen med vald. Ingen har rett til å 
øydeleggja skulene hans eller andre in
stitusjonar, til å krenkje vanane og 
skikkane hans, til å undertrykkja språ
ket hans eller til å minka på rettane 
hans .... Han har rett til fullstendig 
lausriving. Nasjonar er suverene og al
le nasjonar har like rettarn. 
(Marxismen og det nasjonale og kolo
niale spørsmål). 

Lenin og Stalin utviklet teorien om 
det nasjonale spørsmålet i første rekke 
utfra situasjonen til undertrykte na
sjonaliteter innafor flernasjonale 
stater, både kapitalistiske land og det 
sosialistiske Sovjet, og utfra situasjo
nen til koloniene. 

Fortsatt er nasjonal sjølråderett for 
undertrykte nasjonPr et stridsspørsmål 
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Siri Jensen tar i denne studie-kronikken opp hva 
som er avø1ørende ror AKPs standpunkt til EF· 
medlemskap. svaret linner vi I spørsma1et om 
den nasJonale s1ø1raderet1en. 

og en avgjørende del av vårt anti
imperialistiske standpunkt. Program
met vårt krever nasjonal sjølråderett 
for samene. Det innebærer rett til løs
rivelse, men ikke nødvendigvis at vi 
mener at samene bør løsrive seg. 

Det hevdes at andre land har rett til 
å gå inn å avsette diktatoriske statsle
dere i 3. verden, argumenter som alltid 
tjener supermaktsinteresser. Som f. 
eks. Amin i Uganda, USAs press mot 
Ghadaffi i Libya eller Vietnams okku
pasjon av Kampuchea. Mens konse
kvente tilhengere av nasjonal sjølråde
rett forsvarer Kampucheas rett til å 
bestemme i eget land, uavhengig ·av 
hva de måtte mene om Pol Pot. SVs i 
perioder vaklende støtte til den af
ghanske motstandsbevegelsen er også 
uttrykk for det samme. Men bare om 
Sovjet er ute, vil det afghanske folket 
kunne bestemme i eget land. 

Forsvarspolitikken 
Nasjonal sjølråderett er også et strids
spørmål i forsvarspolitikken. Vi går 
inn for. et nasjonalt forsvar, fordi · vi 
mener det er riktig å forsvare Norges 
interesser som nasjon og ikke legge oss 
åpne verken for USA gjennom NATO 
eller for Sovjet. Her støter vi mot trots
kister og andre som mener at forsvaret 
utelukkende er retta mot folket i Norge 

og at nasjonale interesser ikke har no
en betydning fordi arbeiderklassens 
kamp er internasjonal. 

Historisk oppsto nasjonalstatene 
som en del av framveksten av kapital
ismen. Borgerskapet ville beskytte sine 
markeder mot inntrengere. Utviklinga 
av kapitalismen til imperialisme økte 
krava til stadig større markeder, både 
for varer og for kapitaleksport. Idag er 
nasjonalstatene i Europa med ulike 
lovregler, rettigheter for arbeidsfolk 
og andre politiske inngrep i kapitalens 
frihet til hinder for at den europeiske 
monopolkapitalen kan konkurrere 
med Japan og USA. Monopolborger
skapet er derfor drivkrafta for å eta
blere det indre markedet i EF og bryte 
ned de nasjonale myndighetenes inn
flytelse og overføre beslutningene til 
Brussel. 

Nasjonens interesser 
·Det er derfor bare arbeiderklassen og 
det arbeidende folket som virkelig kan 
være i stand til å forsvare nasjonens 
interesser. Noen stikkord: 

□ En nasjonal industri som ikke er 
redusert til underleverandører for in
ternasjonale konsern. 

□ Et bosettingsmønster som er bygd 
på industri, en sterk kommunesektor, 

OPPRØR 

På alle disse områdene ser vi i dag at 
borgerskapet går til angrep, med bl.a. 
internasjonalisering som fane, og kon
kurranseevnen som ideologisk begrun
nelse. Og at det er arbeiderklassen som 
må ta opp forsvaret, både av sine egne 
interesser og nasjonens. EF-medlem
skap og tilpasning vil bety et avgjøren
de slag mot Norges muligheter som 
sjølstendig nasjon til å bestemme sin 
egen vei, og gi arbeiderklassens og fol
kets kamp mye vanskeligere kår. «Nei 
til salg av Norge» er fortsatt en sentral 
parole. · 

Den 3. verden 
Forsvar av norsk sjølråderett står ikke 
i motsetning til arbeidsfolks interesser 
i andre land. EF bygger seg opp til en 
imperialistisk supermakt som øker ut
suginga av den 3. verden. Planene om 
nærmere militært samarbeid vil være 
retta både mot folkene i den 3. verden 
og arbeidsfolk og små nasjoner inna
for EF. Alternativet er sjølstendig 
samarbeid med 3. verden-land bygd 
på gjensidig respekt og støtte til frigjø-
ringskamp. · · 

LO hevder at EF ikke er eller tar sik
te på å bli en økonomisk eller politisk 
union med overnasjonal kararakter, 
det er bare snakk om samarbeid. 

Det er tull. Ministerrådet i EF kan 
fatte flertallsbeslutninger som er bin
dende for alle medlemslanda. EF
domstolen kan gripe inn i og stoppe 
nasjonale lover og vedtak dersom de 
strir mot EF-vedtak. 

senvis av mennesker deltatt i arbeidet 
med å skape partiets avis og trykkeri. 

Entusiasmen for de store løftene har 
fått en trøkk i 80-åra. Politiske økono
mikampanjer kan ikke erstattes av 
noen andre former for økonomiarbeid 
eller politisk virksomhet. Et av resulta
tene i parti-lotteriet 1988 viser at AKP 
har et stort omland som mer enn gjerne · 
kjøper lodd, at lotteriformen treffer 
folk. Samtidig er det et lite antall parti
medlemmer som har solgt lodd til folk 
utafor partiet. Vi veit ikke hvorfor det 
er sånn at mange synes det er vanskelig 
å selge lodd og vil gjerne ha folks me
ninger om det å drive lotteri. Parti
lotteriet i 1988 var en av flere inntekts
kilder som skulle bidra til økonomiske 
løft ute i fylkene. Resultatet har gjort 
det mulig for partiet sentralt å investe
re i fylker som har egne satsingsplaner. 

Støtteringen 
Dette er det viktigste nye tiltaket vi har 
satt i gang for å øke inntektene til par
tiet. Vi passerte 200 deltakere innen 
nyttår, som vi satsa på gjennom Klas
sekampen før jul. Målsettinga med 
500 deltakere på støtteringen er litt 
lengre unna, men ikke så fjernt som 
det kan virke. Et fylke har verva 30 del
takere i løpet av to måneder. I et annet 
fylke har en person verva 15 deltakere 
aleine, alle fra en og samme kommune. 

Yi trenger et kommunistisk parti i 
Norge, et parti med framtidsvisjoner 
og en strategi for den politiske kam
pen. Enten man støtter partiets kvin
nearbeid, internasjonaJe arbeid, 
faglige arbeid eller parlamentariske ar
beid, så er det partiorganisasjonens 
eksistens som sikrer at det drives poli
tisk arbeid på alle disse områdene og 
enda mange flere. 

Et av stridsspørsmåla nå er skatte og 
avgiftsharmonisering som tvinger seg 
fram som en nødvendig konsekvens av 
fri bevegelse av varer, arbeidskraft og 
kapital. En slik harmonisering vil ha 
avgjørende innflytelse på statens inn
tekter og dermed det økoriomiske 
grunnlag for å føre en sjølstendig poli
tikk. Danmark vil f.eks. tape ca. 40 
milliarder på forslaget. 

Argumenter for EF? 
Et argumentfor EF er at det er umulig 
å løse de store spørsmåla i vår tid -
som miljøspørsmålet - i hvert enkelt 
land. Solheim sier at nasjonal sjøl
råderett er blitt mindre viktig. 

Men EF er ikke et likeverdig samar
beid mellom nasjoner. I EF er det 
monopolborgerskapet som rår og de 
store landa har mer å si enn de små. 
Den virkelige drivkrafta er the Round 
table of European Capitalists som 
samarbeider nært med kommisjonen i 
Brussel. Folkevalgte representanter 
har ingen innflytelse, Europaparla
mentet er bare et prateorgan. Samar
beid om å hindre miljøkatastrofe kan 
ikke bygge på storkapitalens makt, 
men må presses fram av folkelige beve
gelser i det enkelte land - på tvers av 
landegrenser og med gjensidig støtte 
og felles kampanjer. 

Et beslekta argument er at vi faktisk 
ikke har noe nasjonal sjølråderett for- · 
di vi er så knytta til internasjonal 
økonomi at vi må følge med på ferden. 

Motstanden mot EF må bygge på 
Norges rett til å velge sin egen vei. Det 
gir også arbeiderklassen og folket 
størst mulighet til å presse fram end
ringer. Samtidig vil diskusjonen om 
hva slags muligheter det fins for å føre 
en annen politikk idag tvinge seg fram. 
Det er en utfordring til AKP. Men det
te må ikke være endel av grunnlaget 
for motstandsfronten. Når Solheim si
er at motstanden må bygges på vens
tresidas idegrunnlag, legger han opp til 
å snevre inn fronten. 

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

NESTE NUMMER 
I neste nummer av 
OPPRØR åpner vi 
for debatt om Sta
lin. Innleggene må 
vi ha seinest den 19. 
februar. 

Det regner suppe! 
A

rbeidernes Kommunistparti, som jeg 
er med i, men som jeg nå i fire år ikke 
har hatt tillitsverv i. AKP som jeg er 
glad i, og lojal mot, og takknemlig 

mot, og (ikke men) samtidig ser på med kritisk 
blikk. Kritisk marxistisk blikk, trur jeg. 

Greit, så deltar jeg nå med et debattinnlegg i 
en intern debatt i AKP. Jeg hadde av forskjellige 
grunner ikke tenkt å gjøre det. 

Den viktigste er at jeg har kommet til å se de 
skriftlige interne debattene i partiet-som frustre
rende, kverulantiske og fram for alt bortkasta 
krefter. 

Problemet er faen ikke at debatten er «ude
mokratisk» og folk blir «undertrykt». Tvert 
imot. (Alle kan si hva som helst når som helst, 
spiller ingen rolle om vedtak er fatta to måneder 
før.) 

Problemet er at en·ael debattanter mangler 
folkeskikk og vilje til å sette seg inn i andres syn. 
Jeg veit at når jeg skriver eller snakker i offent
lige forsamlinger møter jeg folk som er interes
sert i å høre på det jeg har å si. Men jeg har 
erfaring fra at i intern debatt i AKP kan jeg bli 
kritisert av folk som ikke har lest det de kritise
rer, og sjøl sier det rett ut. NB: Ikkepåmøter
der jeg har overveldende gode erfaringer. Men 
den skriftlige debatten er (akkurat som Klasse
kall!p_ens leserbrevside) etter mitt syn i mange år 
blitt alt for prega av suringer med endeløse ha-. 
ranger om sære særstandpunkter. 

Så skriver jeg likevel. Det er av en slags plikt, 
. ettersom jeg har vært en viktigpremissleveran
dør for valgfront-diskusjonen. Den er kommet 
til et punkt der jeg må si ja til å skrive »internt». 
Men jeg gjør det motvillig, og jeg er ikke villig til 
å svare på allslags innlegg. Jeg blei kommunist 
for å gjøre nytte og jobbe medfolk"ikke for å 
kaste bort livet mitt på forbitra krangel med ka
merater jeg stort sett liker og er enig med. 

Jeg har vært bekymra for AKP på hele 
80-tallet. Bekymringa har ikke hatt som grunn 
at «vi mister all støtta vår» fordi vi har en «dårlig 
og feilaktig politikk». Situasjonen er heller mot
satt. Partiets sympati blant folk er mye større nå 
enn på 70-tallet. Innflytelse i arbeiderklassen 
større. Oppslutning ved valg større. Politisk inn
flytelse og kontaktnett større. 

Men samtidig har kaderen gjennom alle disse 
åra krympa. Vi kunne gjort mye mer arbeid (hatt 
større faglig innflytelse, flere folk i kommune
styrer og fylkesting, større opplag på KK osv.) 
hvis vi hadde hatt fleref olk. I 80-åra har det 
skjedq ei radikalisering blant «vanlige folk» som 
ikke er spesielt aktive ( dvs. ei polarisering, for 
folk har gått til høyre og til venstre), men ei des
organisering - demoralisering av de politiske 
aktivistene. 

Det er ikke noe å moralisere over. Dette er ik
ke «vårt» fenomen, det har også skjedd i SV. 
70-åra var ei tid da det var lett å rekruttere kadre, 
80-åra er ei tid da det er vanskelig. (Nei, jeg trur 
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Telefon: 02-37 14 14, 02-38 42 50. 
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ikke at vi kunne løst dette problemet og pløyd 
inn massefolk ved å «ta avstand fra Stalin, hen
ge Steigan, utvide RV, nedlegge RV, gjøre sjøl
kritikk på linja for kulturfronten i 1972 ... » osv._ 
Ting kunne sikkert vært gjort bedre, men i ho
vedsak har AKP kommet bemerkelsesverdig 
godt ut av 80-åra.) 

Problemet er hvor lenge dette kan holde. 
80-åra har vært som et maratonløp, der det gjel
der for løperen (AKP) å holde ut til målsnora 
( det historiske omslaget). For vi som hadde 
marxistisk skolering og erfaring visste at et hi
storisk omslag måtte komme. Det sto tydelig å 
lese i utviklinga i den vestlige kapitalistiske øko
nomien, bl.a .. Men det gjalt om AKP holdt 
lenge nok. 

Det har vist seg svakheter i partikulturen. Mye 
er bra - det fins hundrevis av enormt dyktige og 
arbeidsomme folk med lang erfaring, kamerater 
som klarer hva som helst. AKP har hatt kvinne
revolusjonen, som gir håp for 90-åra (men som 
kan ebbe ut også, hvis den ikke fortsetter). Men 
samtidig er det mange som ikke leser marxistisk 
litteratur lenger (sånt gis heller ikke ut), tar stil
ling til spørsmål uten studier. Noen går til høyre 
eller forfaller til uskolert, radikal sekterisme. Og 
i ledende organer er det en 'forbausende liberalis
me overfor fatta vedtak. Å oppleve at sentralko
mitemedlemmer først er med på vedtak og så 
kort tid etter går ut mot det offentlig og privat, 
sjokkerer for meg med mine år i partiledelsen. 
Noe sånt har jeg aldri gjort. I svarte stunder lurer 
jeg på om det er begynnelsen på slutten. 

Nå er det historiske omslaget ber. 
Det er oppsving i klassekampen, og Norges 

stilling som «Europas Bærum» der arbeiderne 
blir rikere og rikere er slutt for et par år sida. I 
stedet øker arbeidsløsheten. Ytre høyre vokser. 
DNA lekker i begge ender ( og det gjelder uansett 
oppgang på meningsmålinger). Det oppstår 
kraftige nye protestbevegelser fra DNA, fag
bevegelsen, den uorganiserte ungdommen. Det 
er oppsving i miljøbevegelsen og kvinnebevegel
sen. Dette gir også håp for AKPs framtid. 

Men i en del år har jeg lurt på om AKP ville 
bli i stand til å trekke nye krefter av et nytt opp
sving. Dette bildet med at det regner suppe, men 
så har du ikke bøtte. 

En del kamerater har snakka mye om revi
sjonisme. Ja, la oss se på utviklinga til NKP! Jeg 
blei politisk aktiv under det begynnende opp
svinget først på 60-tallet. Som ung maoist i 1965 
snuste jeg på NKP og fant ut at det partiet var 
umulig å gå inn i. NKP overlevde 50-åras forføl
gelser som et revisjonistisk, sosialdemokratisk 
parti, og så djupt innkjørt i gamle spor at det 
umulig kunne vinne nye folk. Så NKP gikk til- . 
bake på 60-tallet, da det l,:>lei enda lettere å 
rekruttere folk etter 1970, gikk NKP enda mer 
tilbake, for tilslutt årasei bånn på 80- tallet. 

Mange andre har sagt det i de siste åra: Blir vi 
et nytt NKP? En gjeng halvgamle folk som hol-

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

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 0556 OSLO 5. 
Telefon · : 02-38 42 50, mandag og tors
dag 10-14. 

der sammen på 90-tallet og overlever til biologi-
en tar knekken på oss? · 

Lenin sa at hver generasjon av ungdom er 
nødt til å finne fram til kommunismen på sin 
egen, nye måte. Vil partiet NKP være stand til å 
følge med, og endre seg, ikke i politikken men i 
taktikken og formene, sånn at ikke det nye opp
svinget bare går forbi og etterlater AKP som et 
nytt fossil, et nytt NKP? 

Om valget i 87 veit jeg mer enn de fleste, fordi 
jeg jobba med det og har studert det mye etterpå. 
Om RVs valg i alle 16 åra veit jeg også mer enn 
noen annen RV-er i landet, trur jeg. . 

Jeg mener det er tre poenger med å stille i brei 
front i 89: 
■ Den første og viktigste er muligheten til å 

vinne nye allierte, komme i kpntakt med mye 
mer folk. Valgfrontene er for det parlamentaris
ke arbeidet det Kristiansandskonferansen var 

• for det faglige: Breiere kontaktnett, mere kref
ter, mere kampevne. 

En gang til: Dette er viktigst! Valgfronten er 
ikke et «råttent taktisk trick» for å «komme inn 
uten politikk», og sånt sekterisk tullprat. Valg
fronten er først og fremst en mulighet til å skape 
allierte, forbindelser, øki felles kraft for klasse
kamp! 
■ Den andre er reell sjanse til å få en kom

munist inn. Vi kan bare se på virkninga av RV, 
Folkvord og Co. i Oslo, RV i Trondheim, Trom
sø, Risør osv. osv. for å se hvilken svær betyd
ning det har for det politiske arbeidet til partiet. 
■ Den tredje er at å stille RV i 1989 er å gå 

inn i en kamp der AKP vil bli stilt på sidelinja og 
lide et knusende nederlag. RV vil måtte slåss for 
å oppnå 1985-tallet, og kan risikere å komme la
vere enn resultatet i 1977. 12 000 stemmer, 
Under 500 i de fleste fylker, 300 i Vestfold, hard 
kamp for å få 1 000 i Hordaland osv. Dette er 
nesten tilbake til start: Til 1973-nivå. 

Poenget er ikke at RV er en dårlig valgfront. 'I 
1979, 83 og 87 viste RV segå være en utmerka 
valgfront ved kommunevalg, og i det minste en 
brukbar valgfront ved fylkestingsvalg. 

Men i 1985 viste RV seg som en dårlig valg
front ved stortingsvalg (med mindre noen mener 
det er vår oppgave å gå til stortingsvalg for å få 
nederlag og miste stemmer). Nærmere analyse 
av valget i 1981 viser at RV fungerte dårlig alt da. 
RV gikk tilbake i forhold til fylkestingsvalget i 
1979, bare uhellet med den manglende RV ~lista i 
Akershus gjorde at vi ikke straks så det. 

Med ny valgordning og mange nye partier som 
konkurrerer blir RV ikke bare en dårlig valg
front ved stortingsvalg, å stille RV blirå invitere 
til nederlag. 

Legger jeg for stor vekt på tall? Ærlig talt: Vi 
stiller til valg for å få stemmer! Massene bryr seg 
også om resultater. Hvis vi for 16 års arbeid og 
masse slit og kamp ikke kan vise til mer, så vil 
mange RV-velgere vende seg skuffa fra oss. 

BLI ABONNENT 

Heldigvis har vi nå et annet og bedre alterna
tiv. 

Jeg har alltid før vært mot å proklamere «ut
videlser» av RV, fordi det ikke var noen åpen
bare, virkelige allierte å «utvide» RV med. Det 
har vært gjort bra arbeid med å skape breie lo
kal-RV'er der forholda var egna for det, og det 
er bra-nok, men detfantesingen andre, oreiere 
allierte som tydelig kunne gi RV i nasjonal måle
stokk en annen profil. Å «utvide» RV da ville 
bare bli en propagandabløff, tomt prat som and
re folk ville gjennomskue og som ville skuffe oss 
sjøl kraftig i neste omgang. 

Men na fins det folk vi kan alliere oss med i 
valget. Grupper. Miljøer. Lokallister. Osv. 

Tenk, de vil ikke gå inn i den valgfronten vi 
harlaga for 16 år sida, som ligger svært nær inn 
til AKP. Tenk, de insisterer på nye former som 
ikke har noen formell tilknytning til oss, og der 
vi ikke har noen automatisk styring. 

Så kan-en del kamerater snakke om revisjonis- · 
me og høyreavvik og bygdelister og sosialdemo
krati og populisme og mye anna fint, men for 
meg er det sånn kommunistisk taktikk som jeg 
lærte for 20 år siden og som vi praktiserte på det 
beste på 70-tallet. Nye muligheter, nye former. 
Smidighet, kompromisser. 

RV da? RV bør bestå! Hvasomkommerutav 
dette veit vi ikke. Den diskusjonen får vi ta etter 
valget, når vi veit mer. Og sjølsagt har vi da mu-

• ligheten til å stille i RV i 91, ei bra, velprøvd 
valgmaskin for lokalvalg. 

Men dette må ikke hindre AKP i å nytte mulig
heten til å sette ut andre bøtter som er mer egna 
til å samle suppe i denne valgkampen. Jeg håper 
og trur at det store flertallet i partiet vil skjønne 
det. Dersom partiet skulle velge åla bøttene stå 
inne av frykt for at de skulle bli skitne, så er jeg 
stygt redd for at det er et signal om at dette mao
ist partiet har gjort sitt i Norge. 

TRONØGRIM 

· RV-landsmøtet 
RV skal ha landsmøte helga 8. -9. april. Et 
·valgmanifest er under utarbeiding. RV-pro
grammet skal revideres, men det vil bare bli 
en mindre oppdatering og aktualisering. Det · 
".il bli et stort landsmøte med omlag 200 dele
gater og gjester. 
Vi vil i neste numer av OPPRØR bringe mer 
stoff om RV -landsmøtet. 

Et årsabonnement på OPPRØR koster 85 kroner. Du får da p nummer, 
hvorav et dobbeltnummer. 
Send inn slippen til: 
OPPRØR, Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1 

Navn 

Adresse: ............................................................................................... . 

Postadr.: 

Telefon: ................ •.• .......................................................................... :: .. 
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RØDT KORT 

Match-strall 
Månedens klareste røde 
kort for usportslig opptre
den, får avisa Dagbladet. I 
et «portrett» av Klasse- , 
kampens journalist Finn 
Sjue den 19.1 - under tit
telen «Revolusjonær poli
tivenn» - heter det blant / 
annet: 

«Mannen som i alle år så 
«klassepurken» som sin 
fremste frende, er i dag 
dens medspiller .. . Han 
vokste opp i et småbruker
og skogsarbediermiljø og 
fikk en stakket stund opp
leve framgang for avisa si. 
Men den er i dag tilbake 
som en liten medlemslapp 
med minimalt opplag og 
økonomiske vansker. Det 
skorter visst på folks revo
lusjonsiver for tida.» 

Og så videre, og så vide
re. Det er ikke tvil om at 
forseelsen er så graverende 
at matchstraff for avisa 
Dagbladet er uunngåelig. 

Revolusjonær 
politivenn 
NAVN: FimSjue 
AUlllt 44 lr 
YRKE: Journalist 
■■ r:tnn Siue er pi, t.nen Iglen. Finn 
Stue var _-11takeli1 den_ eneste~ fullt ut 

Dagbia', 19.1. 

Teori 
«Komplottet» mot Arne 
Myrdal var januars hete 
sak, og komplott-teorien 
blir selvsagt «styrket» ved 
at VG lar Myrdal brette seg 
ut over ei hel side den 14.1 
under tittelen « Venstresi
den vil knekke meg». Men 
Myrdal tillegger i det mins
te AKP relativt god teknisk 
innsikt: 

«Myrdal mener at både 
huset hans og tele/ onen er 
blitt avlyttet · . .. Han sier at 
det nødvendigvis ikke tren
ger være politiet som står 
bak dette. - Det finnes 
også noe som heter 
AKP(m-1), sier Myrdal. 

Den siste setningen har 
VG sjølsagt utheva med 
halvfeit skrift. 

- Venstresiden 
vil knekke me 

VG, 14.1. 

Villrede 
Adresseavisen i Trondheim 
hadde 11.1 en oppsumme0 

ring av stoda på venstresida 
i norsk politikk: 

« Vanskeligheter, vill-
rede, vånde!», er konklu
sjonen - det er sterk 
motvind. 

AKP(m-l)s rolle på vens
tresida er også kommen-
tert: · 

« Videre har AKP(m-1) i 
disse dager en heftig debatt 
om holdningen til Stalin -
ut fra norske forhold en 
noe spesiell form for vill
rede.» 

Kanskje Adresseavisen 
ikke helt har klart å treffe 
spikeren på hodet når det 
gjelder en oppsummering 
av venstresida? Eller hva si
er alle dere som jobber med 
valgsamarbeid? 

DEN KALDE TIDA 
Skrem ikke rådyr i den kalde tida. 
Det gjør vondt å løpe i snøen. 
A leve på frosne kvister er ille nok. 
Gjør det ikke verre. 
For våren kommer jo 
med løvknopper overalt og saftige glenner i skogen. 
Det er synd om de ikke er i live da. 

KJERSTI ERICSSON 

NYE LØNNSYSTEMER 
SPLIT TER ARBEIDERNE 
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KK 
ER 
20 
AR 
I februar 

1969komdet 
aller første 
nummeret 
avKlasse-

kampen. Vi 
vilihvert 

nummerta 
enkikk20år 
tilbake i tida. 

roassekampen nr. 1 1969 står det 
på den lite profesjonelle, 20 år 
amle, avisa. Men siden har det 

som kjent blitt bedre. Det eneste likhet
strekket utseendemessig nå og for 20 år 
siden, er at titlene også den gangen var 
skjemmet av skrivefeil. .. (se faksimile). 

tester mot verdens ondskap allment, og 
Nixons presidentansettelse spesielt, har 
vi ikke plass til - det tar borgerpressa 
seg av. Ei avis for arbeidsfolk må kon
sentrere seg om det viktigste». 

Hva stod det så i KK nr. 1? 
For det første var det en helsides leder 

som opplyser:«Vi er en gruppe marxist
leninister fra flere organisasjoner . ... 
Meininga med denne avisa er at den skal 
bli ulik alle andre aviser. Ei revolusjo
nær avis trykker de nyhetene og artikle
ne de andre ikke vil ta - om streiker, 
undertrykkelse, om opprør i andre land, 
om arbeidsliv og levekår i Norge. Pro-

Av stoffet: «AUF - ei småborgerlig 
sekt», «Bekjemp bokdyrkelsen»,« 
Rasjonalisering i Sporveien, betjening 
og publikum rammes», «Arbeidsløshe
ten stiger», «Framgang for Sol.Kom.», 
«Elevene står samlet mot det nye regle
mentet i skolen», «Arbeidsfolk betaler 
valgflesket», «Krise i skogen», «Ar
beiderklasssen må ta ledelsen på alle 
områder». 

Redaktør var «ukjente» Anders M . 
Andersen ... 

,.. 

Intern~viruset 
ran Nordisk Kulturkonferanse i Oslo i januar i år ute 
alte jeg i Klassekampen at jeg pleier å være allergisk 

mot alt som smaker av noe internt og sekterisk, men 
at konferanseprogrammet hadde vekket mih interesse og 
nysgjerrighet, og ikke virket sekterisk. Derfor hadde jeg lyst 
til å gå. 

Jeg får litt av den samme gode følelsen når Arne Lauritzen 
i partiets sentralstyre forteller om det nye informasjons- og 
diskusjonsbladet OPPRØR, som skal erstatte Tjen Folket. 
Eller TF, som det ble kalt. Te-Eff. 

Om jeg blir allergisk overfor sekterisme og intern stil, så 
kan du tenke deg hva jeg får av Te-Eff. Jeg fårutslett, kolikk 
og depresjoner. 

Dette kan virke som et ballespark til alle tidligere Tjen 
Folket-r~daktører og medarbeidere, som har slitt og strevd 
og tjent partiet med denne utakknemlige jobben, utifra vik
tigheten å ha en intern debatt. Men det er ikke ment sånn. 
Det eneste jeg har lyst til å skyte diverse Tjen Folket-redaktø
rer for, er deres hang til å ville krympe ned teksten i format, -
sånn at bokstavene ble mikroskopiske, og stoffet endå mer 
slitsomt å komme igjennom. 

Det som Te-Eff var uttrykk for, var at intern-viruset har 
herjef i denne bevegelsen alt for mye. 

Noen hemmeligheter må man ha. Jeg regner ikke med å 
se en samlet medlemsfortegnelse over AKP(m-1) på trykk i 
det nye bladet OPP_RØR. Men den interne stilen er noe annet 

. enn det å ville holde på hemmeligheter. 
Den interne stilen er en maner. En form for jåleri. En kul

tur - i negativ forstand. Og denne kulturen sier: Fortell at 
du er med. Fortell at du er blant de spesielle. At du er en del 
av Klikken. Bruk forkortelser, referanser og talemåter til å 
få sagt, mellom linjene, at du er «inne», og alle andre (ikke
partimedlemmer) er noen sinker, idioter og treiginger, som 
dine edle tanker ligger for høyt for. Dårlig gjort av meg, 
kanskje, å ikke komme med noen eksempler. 

Men still deg spørsmålet: Var Te-Eff noe du med stolthet 
overrakte det ny-vervede medlemmet av partiet? 

Eller var det heller sånn, at sekterismen - som blant an
net kom til uttrykk gjennom formen, språket og stilen i 
Te-Eff - ' var noe av det som hindra deg i å rekruttere? Jeg 
veit svaret for mitt vedkommende. 

«Dere har alt å tjene på åpenhet», sa ei dame på et presen
tasjonsmøte for vår bransje av Oslo-industrien. 

Jeg ser fram til å overrekke henne OPPRØR. 
NILS A. RAKNERUD 
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