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Valget :E 

Nummer 2 Årgang 1 1. mars 1989 

Stortingsvalget fyller nok en gang 
OPPRØRs TEMA-boks. Grunn
laget for arbeidet med en brei 
valgallianse, og hvordan arbeidet 
vil bli lagt opp framover, blir belyst 
grundig i dette nummeret. 

M 
A 

POLITIKK 
I lederkommentaren tar Siri Jensen opp vik
tigheten av å skape en felles front mot makta 
- også ved valg. Hun understreker betyd
ninga av at AKP jobber godt for å dra 
opprøret på grunnplanet til venstre. ' 
Partiprofilen i dette nummeret er Mette Møl
lerop, leder av Rogaland AKP(m-1). 

SESIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
·Frode Bygdnes, leder av AKPs Faglige Ut
valg, drøfter kampen mot arbeidsløsheten. 
1. mai nærmer seg og hva mener AKP? Det 
finner du ut ved å lese innlegget til Sentralsty
rets Arbeidsutvalg. 

SE SIDE 3 

KVINNEKAMPEN 
- Vi må utvikle en politikk for å endre 
standpunktene til alle de vanlige menneskene 
som er imot sjølbestemt abort. Det er Britt 
Sørensen, kvinneaktivist i mange år og AK
Per fra Hitra, som sier dette i et intervju. 

SESIDE4 

AKTUELLE REPORTASJER 

SESIDE5 

IK-KAMPANJE/ INTERNASJONALT 
Vestfold har etter 14 dagers intensiv kampan
je overoppfylt sin målsetning i kampanjen 
for Klassekampen. 

SESIDE 6 

RV-LANDSMØTET 
RV avholder sitt landsmøte i april, og vi pre
senterer forslaget deres til nytt valgmanifest. 

SE SIDE 7 

REPORTASJE 
Erik Ness har vært i Rognsund i Finnmark. 
Han kan rapportere om en sjøsamisk kyst
befolkning som l,ever på sultegrensa, men 
også om en økende sjølrespekt og forståelse 
for kampen for bosetting og økologisk drift. 

SE SIDE BOG 9 

ØKONOMI/ DEBATT 
Mange AKP-ere har kommet i «arvealde
ren». Skal vi beholde penga selv - eller skal 
vi bidra litt for å styrke partiets økonomi og
så? 
Hva med bruk av AKPere som talere 1. mai? 
Er det partimisbruk? Sigurd Allern starter 
debatt om dette. 

SE SIDE 10 

STORTINGSVALGET 
Arbeidet med valgalliansen har fått brei plass 
i dette nummeret av OPPRØR. Vi har ringt 
AKP-ledere fra hele landet som forteller om 
grunnplansbevegelsen og sammenhengen 
med partiets valgarbeid. 
Aksel Nærstad drøfter partiets linje for val
get i år. Han går SPt':Sielt inn på å diskutere de 
argumenetene som har kommet mot å stille 
bre1e lister. 

SE SIDE 11, 12, 13 OG 14 

DEBATT 
Stalin-debatten er i gang. Pål Steigan og 
Bjørgulv Braanen er de første ut. De er bedt 
om å forklare hvorfor Stalin fremdeles dis
kuteres. 

SE SIDE 15 

Kystfinnmark: 
0 . 

a sultegrensa 
I fjor hadde jeg et underskudd 

på 59 000 tusen kroner på 
selvangivelsen. Havet var 
svart. Siste halvpart av 1988 

leverte jeg kveite for bare 500 kro
ner. Ellers tjente jeg 4 000 kroner 
på arbeidet ved fiskebruket i 
Kvalsfjord. Hadde det ikke vært 
for småbruket kona driver, skjøn
ner jeg ikke hva vi skule ha gjort. 
Hun tjente 62 000 i fjor. 

Det er Torgeir Mikkola, fisker 
fra Pollen i Rognsund, som sier 
dette til OPPRØR. 

- Når vi sier det er dårlig, da 
har vi ikke mat i huset. Det blir å 
leve på barnetrygda, kjøtt fra dy
ra, og fisk. Ta på krita det aller 
nødvendigste som mel, melk, suk
ker, smør og solar til sjarken. 

i or eir hfiler o -
sa me pa 1sta over et a er 
nødvendigste, forteller Jorun. 

Jorun er en ildsjel i Rognsund. 
Hun har funnet fram til den oppr
innelige kofta som sjøsamene i 
Rognsund brukte, og arrangerer 
koftekurs. Siste konfirmasjon 
hadde sjøsamene den flotte, hvite 
Rognsund-kofta under den hvite 
konfirmasjonskjolen i kirka for 
første gang.Åse ungdommen er
kjenne at de er sjøsamer, bære 
kofta når det er fest og høytid, gle
der og varmer, forteller Jorun. 
Stoltheten over at vi er samer er 
nødvendig for at vi skal ha motet 
og styrken til å overleve her ute. 

Hun er også primus motor i A/S 
Seilandstein. De ni som har startet 
bedriften er beviset på at kystbe
folkninga ikke gir seg så lett. Det er 
håp i hengende snøre, sier de. I 
snøret til sjøsamene i Rognsund 
spreller blant annet Seilands-diam
anten. Snart vil du finne den i alle 
suvenirbutikker i Finnmark. 

SE SIDE& OG 9 
Torgeir Mikkola er flsker fra Pollen i Finnmark. Men med svart hav blir det å leve på sultegrensa på konas spar
sommelige inntekt. ' FOTO: ERIK NESS 

Mye skjer, og vi liker det 
Det er etterhvert mange som nå er i gang 

med valgjobbing. Etter «Vestfold
konferansen» må vi legge hovedvekta 

på å drive fram grunnplansaktiviteten som er 
grunnlaget for de forskjellige oppbrudds
bevegelsene. 

Vi har vært gjennom en helt nødvendig pe
riode med diplomati for å få til et felles 
valgalternativ til Stortingsvalget. Denne fa
sen har imidlertid gjort mange usikre på 
partiets valgstrategi, blant annet fordi diplo
mati ofte blir oppfatta som udemokratisk og 
eksklusivt. 

Noen har lurt på om partiledelsen har gått 
inn for å «selge ut» partiets politikk og prin
sipper, og noen er også helt uenig i partiets 
valgstrategi med brei valgfront. Det store 
flertall av partiets medlemmer har imidlertid 
gått inn for denne valglinja, noe som også ble 
bekrefta av Landsmøtet. 

Partikamerater utover i hele landet har 
lagt ned mye arbeid det siste året for å få til 
et nytt valgalternativ. Etter « Vestfoldkon
feransen» vet vi bedre hva vi har å holde oss 
til, og resultatet fra Tønsberg har skapt nye 
diskusjoner. Vi håper at alle partilaga gjenn-

omfører valgstrategidiskusjonen som vi 
presenterer i dette nummeret av OPPRØR 
slik at kamerater som har tvil eller uenighet 
får retten sin til å diskutere det. AKP(m-1) vil 
ta sin del av ansvaret for at den nye valgfron
ten til Stortingsvalget i 1989 skal bli vellyk
ket. 

Den viktigste garantien for at partiet skal 
klare å bære det ansvaret er at partimed
lemmene gjøres delaktige gjennom demokra
tiske diskusjoner . 

SE SIDE 2, 11, 12, 13 OG 14 

www.pdf-arkivet.no (2020)



OPPRØR 
Månedsavis utgitt 
· av AKP(m-1). 

Ansvarlig utgiver: 
Sentralstyret i AKP(m-1) 

ved Arne Lauritzen. 
Redaktør: Erik Ness. 

NYTTFRA 
SENTRAL
STYRET 

• På sitt første ordinære plenum 
etter Landsmøtet fattet det nye 
Sentralstyret bl.a følgende vedtak: 

Om Stortingsvalget: 
«Sentralstyret går inn for at det 

legges opp til diskusjoner i hele par
tiet i løpet av våren om valglinja og 
valgkampen. I materialet skal det 
særlig legges vekt på sammenhen
gen mellom partiets strategi og 
valgtaktikken i 1989. Betydninga 
av et sterkt parti for å kunne drive 
en bra valgkamp og drive opprørs
bevegelsene til venstre skal under
strekes i tråd med de plan-målset
tingene Landsmøtet vedtok». 

Om kvinneprofilen i arbeidet: 
«Dersom det ikke blir tatt et 

stramt politisk grep om kvinnepoli
tikken, vil den bli skvisa ut gjenn
om loven om «den uendelige 
rekken av systematiske tilfeldighe
ter». Dette har vi allerede sett klare 
eksempler på. Ansvaret for å ta et 
politisk grep om kvinnepolitikken 
ligger hos de kameratene som leder 
valgkampen, sentralt og på di
striktsplan, uansett kjønn». 

Om arbeiderprofil:«Det er viktig 
å arbeide for en skikkelig arbeider
profil på valglistene. Det må jobbes 
for at kampen mot arbeidsløsheten 
og den økonomiske politikken til 
regjeringa får en sentral plass i 
frontens prog~am». 

• Aksel Nærstad deltok på et 
åpent møte arrangert av Bergen RV 
om innvandringspolitikken i må
nedsskiftet januar /februar. Omlag 
30 deltok på møtet. 

Aksel Nærstad og Siri Jensen . 

• Siri Jensen deltok på debattmø
te om sosialismen i Trondheim 
9. februar. Sammen med Erik Sol
heim fra SV og Rolf Bye, tidligere 
leder av AUF i Sør-Trøndelag. 

POLITIKK 

Et sterkt parti 
I løpet av den siste måneden har 

arbeiderklassens kvinner tatt le
delsen i kampen mot arbeidsløs
heten. Kvinnene på Svanen og 

Evaco har gått til aksjon for å hindre 
utflytting av produksjonsutstyret fra 
arbeidsplassene sine. Holdninga er 
klar, de har intet å tape. Kvinnene på 
Svanen ble sveket av forbundet sitt, 
umiddelbart etterpå tok Evaco over 
stafettpinnen. Disse kampene har fått 
støtte og krever stor støtte. De stiller 
krav til partiets evne til å reagere raskt 
og tenke strategisk. 

Arbeidet for å støtte kvinnene på 
Svanen både i fagbevegelsen og i kvin
nebevegelsen, er en del av arbeidet med 
å organisere kvinnene i arbeiderklas
sen som klasse og kjønn. Og kvinnene 
trenger et personlig støtteapparat mot 
trakasseringa. 

Arbeidet for å mobilisere mot for
bundets behandling av kvinnene er 
bl.a. en del av et langsiktig arbeid for å 
utvikle solidariteten fra menn til kvin
ner. Disse sakene må ikke slippes. 
Slike aksjoner er også en viktig del av 
opprøret mot regjeringas politikk og 
det etablerte politiske livet i Norge. Og 
de er uttrykk for at mange mennesker 
som står fjernt fra oss politisk begyn
ner å få nok. Hvor de så går hen poli
tisk er helt åpent. 

Hittil har denne situasjonen i liten 
grad skapt nye politiske uttrykk. Men 

Cl>crrtiprofi{ 

E t typisk utsagn fra Mette Møl
lerop: «Jeg foretrekker heller å bli 
kasta med brask og bram enn å trekke 
meg stille ut. Har bestemt meg for å 
ikke skulle trekke meg. Ikke en jente 
til». 

Den beryktete motsetningen mel
lom klasseinnretting og kvinneinnret
ting står «skarpt», som det heter hos 
oss. Hun gir seg ikke. Er seigere enn 
superlim. 36 år, med en sønn på 16, og 
arbeidsledig. Ikke greit å få betalt reg
ningene og beholde huset uten jobb. 

Nå er ikke Mette kjent for å sitte og 
vente. Frilans, kaller hun seg, og bru
ker det hun kan innenfor grafisk, som 
tidligere overtrykker, til å få «et bein 
innafor». Mette er i gang for å få solgt 
.arbeidskrafta si til noen som vil ha den 
fast. Ikke bare fra oppdrag til opp
drag. 

Rikelig praksis 
Mette ble med i AKP i 197 4 og har rike
lig praksis både fra kvinnejobbing og 
faglig jobbing, jobbing i arbeiderklas
sen. Hun ledet Grafisk i Stavanger, 
satt i landsledelsen for Grafisk sitt 
Kvinneutvalg, vet hva det vil si å få 
folk i bevegelse, stille seg i spiss. For å 
ikke si to spisser. Erfaringene og for
ståelsen for arbeiderklassens rolle, 
koblet med kunnskapen om å drive 
klassekamp med arbeiderklassens da
mer, er en politisk plattform. Et godt 
utgangspunkt for å få mennene i ar
beiderklassen og kvinne-aktivistene i 
AKP-distriktet hennes til å forenes. 
Jobbe sammen. Det er mye mer som 
forener enn skiller - selv om diskusjo
nene til tider har mer karakter av 

makta også ved valg. En front som ik
ke har alle de riktige parolene, men 
som nettopp ikke isolererer de ulike 
bevegelsen. En front som gir oss et fo
rum å jobbe innafor, masse folk i 
bevegelse å diskutere med. Et forsøk 
på å påvirke den politiske utviklinga i 
Norge for mange år framover . 

Noen spør om ikke vi nettopp deltar 
i organiseringa av noe som minner om 
et venstre-sosialdemokratisk parti 
med vasne paroler. En viktig forskjell 
ligger nettopp i at dette valgsamar
beidet er et samarbeid om noen saker 
vi er enige om, samtidig som deltaker
ne ellers står fritt til å ha egne menin
ger. En slik frihet er nødvendig for oss; 
vi vil fortsette å slåss for hele vår poli
tikk. Vi vil ikke være alene om den 
retten, vi må da godta at de vi er uenige 
med kan gjøre det samme. Men vi vil 

I den siste tida har arbeiderklassens ha store muligheter til å vinne økt opp
kvinner tatt ledelsen i kampen mot ar- slutning og reelt trekke opprørsbeve
beidsløsheten. Bildet er fra aksjonen gelsene til venstre. Og en slik frihet for 
på Svanen. FOTO: LEIF STEINHOLT de som deltar er nødvendig for at et 

- valgsamarbeid skal kunne være istand 
det vil ikke vare. De grønne starter til å fange opp nye opprør og ny utvik
opp, det kan oppstå nye venstresosial- !ing i opprørsbevegelsene, ikke bli et 
demokratiske partier, noen ønsker hinder. 
kvinneparti - de ulike opprørene in- Forutsetninga for at valgsamarbei
nafor motstanden kan få ulike politis- det skal virke som en del av vår strate
ke uttrykk. giske målsetting med å dra opprørs-

Valgfrontarbeidet dreier seg om å bevegelsene til venstre er derfor at vi 
ligge i forkant av en slik utvikling og samtidig tar vare på den andre delen av 
forsøke å skape en felles front mot målsettinga: Å styrke partiet. 

Seig som superlim 
roping og skyttergraver, enn saklig 
uenighet. 

Det var Mette som dro i gang den 
svære underskriftskampanjen for å 
forsvare helsevesenet i Rogaland sist 
høst. 60 tusen underskrifter tyder på at 
hun fikk organisert langt flere enn 
AKP-erne i distriktet. 

OPPRØR 

- Folk kastet lister gjennom det 
åpne baderomsvinduet, forteller hun. 
Postboksen tømte seg sjøl når hun 
åpnet luka. «Det var kjekt!» 

På lista over familieopplysninger in
sisterer Mette på at de sju valpene skal 
stå. Riktignok er det seks for mye, og 
riktignok skal folk vite at det er skikke-

Mulighetene i valgarbeidet fram
over ligger ikke på topplanet, men i 
partimedlemmenes organiserte arbeid 
i forhold til mange nye folk, både for å 
utvikle fronten og å slåss for vår linje. 

Hittil i valgarbeidet har vi hatt pro
blemer med å organisere arbeidet _på 
grunnplanet. Medlemmene har i for li
ten grad blitt mobilisert som en del av 
valgtaktikken, det er stort sett bare 
kvinneinitiativene som har represen
tert en slik måte å jobbe på. Dette er et 
klassisk problem som mange kvinner 
bl.a. kjenner fra forholdet mellom 
forhandlinger og grunnplansarbeid 
8. mars. Mange partimedlemmer har 
derfor i hele prosessen hatt et inntrykk 
av at «løpet er lagt» uavhengig av dem. 
Til en viss grad er det riktig at en del 
premisser har vært lagt fra starten, 
men taktikken har endra seg underveis 
i takt med virkeligheten. Vestfold
møtet, som er avviklet når dette leses, 
har trolig gitt en form for avklaring. 

Hele dette arbeidet har først og 
fremst karakter av å åpne muligheter 
som bare et sterkt parti med aktive 
medlemmer kan utnytte. Vi håper at 
den partidiskusjonen vi nå legger opp 
til kan knytte valgarbeidet nærmere 
sammen med partiets langsiktige mål 
og gi medlemmene og laga den plassen 
i valgarbeidet som er helt nødvendig. 

Mette Møllerop, 
leder ror IKP(m-1) 
I Rogaland 

SIRI JENSEN 

lig rase og greier når de kjøper fugle
hund av AKP-lederen. Men hadde det 
ikke vært for bikkjene og jakta på fjel
let, hadde hun ikke hatt det overskud
det som gjør at hun ikke knekker. 
Mens hun er beinhard på prioritering 
av oppgavene for distriktet - først 
Klassekampen og rekruttering - er 
Mette jenta med en finger borti det 
meste. Et lite distriktsstyre gjør at det 
er få å fordele oppgaver til. 

Men den dagen skribenten fra OPP
RØR var på besøk, hadde hun først 
holdt på med et filmprosjekt om for
middagen. Så var det rett i i studio i 
nærradioen for å lede debatt med ti 
deltakere om gallerienes rolle i Stavan
ger. Om hun hadde noe greie på galle
rier? Joda, hadde studert en gang, syns 
kunstens vilkår er viktig. Tendenser til 
kunst på billigsalg, skvising av ueta
blerte kunstere gjennom å svekke 
gallerienes rolle, er ikke akseptabelt. 

- Jeg tror ikke, jeg vet, sier bøllele
deren. 

Tøft å være jente 
Om det ikke er tøft å være jente og 
AKP-leder når det ropes om krise og 
«sterk ledelse»? 

- Joda. Ikkje kjekt! Periodevis 
fryktelig. 

Med god.støtte blant annet fra parti
avdelinga si - «ikkje bry deg om de, 
de er så tåpelige!» - stiller hun til valg 
på program på distriktsårsmøtet i Ro
galand i vinter. 

Mette vil være med å slåss om de 
politiske linjene i Rogaland. Det gjør 
en best med å sitte i ledelsen, sier den 
optimistiske distriktslederen fra Mad
la. 

Tekst: ERIK NESS 
Foto : OLA SÆTHER 
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FAGBEVEGELSEN 

l{amp.mot ledigheten . FAG IG 
Av FRODE BYGDNES 

R
egjeringas politikk overfor 
arbeidsfolk og overfor kom
munene, samt den industrira
seringa som har pågått de 

seinere årå, har ført til rekordarbeids
løshet. Og det er en kynisk økonomisk 
politikk som ligger til grunn for etter
krigstidas største skare av arbeidsløse. 

Arbeidsfolk har ikke råd til mer mo
derasjon. Arbeidsløsheten må be
kjempes med reallønnsvekst ved årets . 
lønnsoppgjør. Høye generelle krone
tillegg, senka rente og overføringer til 
kommunene vi gi umiddelbar effekt. 

Nødsarbeid 
«Arbeid for trygd» er en ny utgave av 
nødsarbeid. Satsinga på slike tiltak vit
ner om at det er liten vilje til å gjøre noe 
mer grunnleggende for å få ledigheten 
ned. Kapitalen og regjeringa ønsker 
tydeligvis ikke å ha hele folket i arbeid 
da de kaller det for «et stramt arbeids
marked». 

Tiltaket kan også misbrukes til et 
angrep på faglige rettigheter som 
minstelønn► arbeidstid og oppsigelses
vern. Vi ser tendenser til spekulasjon 
med sysselsettingsmidler ved at ordi
nært ansatte sies opp og arbeidet 
utføres på tiltak. Gros angrep på pro
fesjonsgrensene er en del av dette spil
let. 

Kapitalflukten 
Det eneste forsvarlige tiltaket er at 
myndighetene skaper permanente ar
beidsplasser, for eksempel boligbyg
ging og reising av sykehjem. Om def 
hadde vært en samfunnsmessig for
nuftig plan for investeringene, hadde 
vi ikke fått de svære overinvesteringe
ne i f.eks. handelssektoren, og vi 
hadde unngått den kapitalflukten fra 
.land« son, pågillr. Anarkiet i kapitalis
men er årsaken til arbeisdløsheten. 

Krev høyere lønn 
Fagbevegelsen har vært forbausende 

Januar-talla viser at vi er i ferd med å 
få en arbeidsløshet opp mot EF-nivå. 123 000 
arbeidsløse er en følge av den økonomiske 
politikken Arbeiderparti-regjeringa fører. 

De dystre tallene for januar viser 123 000 arbeidsløse. I «Ledige stillinger» er det 
ikke stortå finne, og regjeringas «Arbeid for trygd» er bare en ny form for nødar
beid. FOTO: OLA SÆTHER 

passiv i kampen for arbeid, en stiller 
ikke konkrete krav til myndighetene 
om tiltak. Videre godtar lederne i ar
beidstakerorganisasjonene å koble 
arbeidsløsheten med tariffopgjøret. I 
stedet for moderasjon, må fagbevgel
sen kreve høyere lønn mot arbeidsløs
het. Kommunene må kreve økonomis
ke midler for å løse alle de oppgavene 
som er overført til dem. 

Regjeringa sitter med kortene som 
trengs for å snu utviklinga sjøl om ka
pitalismen aldri vil avskaffe arbeids
løsheta. 

Tiltak som monner 
Styrk kommuneøkonomien, overfør 
overskuddet på 12 milliarder i Norges 
Bank til kommunene og fylkeskom
munene. Bruk deler av statens store 
oppsparte midler til å redusere kom
munegjelda. Disse tiltakene vil gi flere 
titusener nye hardt tiltrengte arbeids
plasser innen undervisning, og i helse
og sosialsektoren. Det vil også gi store 
ringvirkninger gjennom bl.a. økt 
ofentlig byggeaktivitet. 

Bekjemp arbeidsløshet med real
lønnsvekst, si nei til moderasjonslinja. 
Både regjering og arbeidslivsorganisa
sjonene legger opp til fortsatt senka 
kjøpekraft. Det går ikke bare utover 
folks levevilkår for dem det gjelder, 
men også til tap av arbeidsplasser i 
produksjon og handelsnæring. 

Senk renta 
Den høye renta flår arbeidsfolk, redu
serer boligbygging og reduserer inves
teringene i produktiv virksomhet. 
Rentesenkning er et viktig krav mot 
arbeidsløshet. 

Øk bcligbygginga til 40 tusen boli
ger i året. Dette må skje gjennom økte 
rammer til husbanken. I stedet for å 
oppheve byggekontrollen i Oslo og til
late unyttige kjøpesentra som Oslo 
City, må staten stimulere boligbygging 
rundt om i distrikts- Norge. 

Samling av kreftene 1. • mai 
Arbeidsløsheten vil prege 1. ma

i-mønstringene i år. AP er 
frekke nok til å gå ut og opp- . 

fordre til samling om seg - under 
parolen «Hele folket i arbeid». Mens 
arbeidsløsheten vil ligge på 120 000-
160000, og arbeidsfolk har fått pre
sentert et lønnsdiktat og ei ramme for 
de offentlige velferdsgodene som vil 
gjøre situasjonen enda verre for dem. 

Hovedoppgaven til den progressive 
1. mai-bevegelsen må bli å punktere 
APs dobbeltspill, og vise at APs poli
tikk vil gjøre vondt til verre, at AP-

. regjeringa kalkulerer inn arbeidsløshe
' ten som en bærebjelke i innstram
' ningspolitikken. Og vi må få mest 

mulig av motstanden ut på gatene 
1 1. mai! 

Nei til arbeidsløshet 
«Stans regjeringas innstrammingspo
litikk», vil være en samleparole som · 
skiller de to linjene som vil stå opp mot 
hverandre 1. mai i år. Den kan utfylles 
av paroler direkte på arbeidsløsheten, 
lønna, renta, de offentlige velferds,. 
godene og raseringa av distrikts-Nor
ge. 

Kravet om 6-time~s normalarbeids-
, dag viser også klart forskjellen mellom 

den virkelighetsoppfatninga Gro & 
Co. vil ha oss til å godta, og den som 
tar utgangspunkt i arbeidsfolk sine in
teresser. 

Samling 1. mai 
AP bruker makta de har over fagbeve-
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gelsen både til å lage 1. ma:i-tog som 
direkte går mot de fagorganisertes vik
tigste dagskrav, og til å skille fagorga
niserte fra andre organisasjoner og 
grupper som slåss for interessene til ar
beiderklassen og folket. AKP har all
tid slåss mot dette. Det er derfor i tråd 
med disse tradisjonene at vi jobber for 
å få den enheten som nå utvikler seg 
rundt valgkampen til også å slå ut på 
1. mai. 

Dette er ikke å misbruke 1. mai par
titaktisk! Både i valget og på 1. mai er 
det snakk om ulike politiske platt
former, og ulike interesser, som står 
opp mot hverandre. Vi vil at 1. mai 
skal markere den internasjonale en
hetsfronten, med paroler mot super
maktene og støtte til frigjøringskam
pe~e. At kvinnekampen skal få sin 
rettmessige plass. At miljøbevegelsen, 
og den anti-rasistiske bevegelsen skal 
bruke 1. mai-dagen. At lokale ·kamp
saker skal kunne kjøres fram . . At 
EF-motstanden skal se på 1. mai-toget 
som en viktig sak å mobilisere til osv. 

Vi ønsker bredden i de folkelige be
vegelsene ut på gata 1. mai. Og vi vil 
ha fram talskvinner og -menn for disse 
opp på taler1itolene på 1. mai. 

SENTRALSTYRETS 
ARBEIDSUTVALG 

Alle krefter må samles i årets 1. mai-markering. FOTO: MAYA GLASER 

OPPRØR 

N 
y 
T 
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· Konleransen 
i Molde 
23. januar ble det avholdt en of
fentlig konferanse i Molde med 
tema «90-åra - nedbygging av vel
ferdsstaten?». 
11 organisasjoner sto bak tiltaket 
som omfattet helse- og sosialfaglige 
innenfor LO, lærere, sykepleiere, 
hjelpepleiere og andre. En arbeids
gruppe fortsetter nå samarbeidet 
for å finne fram til en felles faglig/ 
politisk strategi for kampene 
framover. 

OllenlliD 
sektor og EF 
Omstillinga regjeringa fører, setter 
offentlig sektor i en viktig finans
p_olitisk rolle. Internasjonaliserin
ga av norsk økonomi og industri 
medfører behov for at lønninger, 
skatter, renter og offentlige utgifter 
settes opp mot hverandre i kampen 

· for å sikre norsk industri de samme 
betingelsene som i resten av Euro
pa. Skattetrykket, settes nå ned i 
Europa for å lokke til seg industri
en. Gro svarer med slanking av 
offentlig sektor. Skattelette blir 
kanskje det neste: Lønningene har 
de godt grep om. Konsekvensene av 
denne politikken rammer hardt og 
det er viktig at offentlig sektor nek
ter å bøye seg. 

Helle om EF 
AKPs hefte «Dette må du vite om 
EF» er et bra innføringshefte om 
EFs oppbygging, struktur og poli
tiske innretting. Annen lit- teratur 
kommer etterhvert og spesiallitte
raturliste blir utarbeidet. For skole
ring av kamlrater som skal holde, 
eller som kan tenke seg åjobbe med 
innledninger og studiesirkler, vil 
det bli utarbeidet en egen pakke 
med materiale fra AKPs EF-senter. 
Kontakt Ole Smaadahl, 
internasjonal sekretær, · 
telefon 02-38 42 50 

1n1ernasiona11 
~KP ser det som viktig å utvikle 
kontakter med fagbevegelsen i Eu
ropa. Nylig har vi hatt besøk av 
folk både fra Tyskland og Irl_and. 
Det er mulig å formidle kontakt 
med kamerater innenfor stålindu
strien, gruve, bil og offentlig sek
tor. Kontakt Faglig Utvalg eller 
Internasjonalt Utvalg på·partikon
toret. 

Dahle-helle 
Det har vært mye interesse for å få 
Torstein Dahle_s økonomi-innled
ninger i hefteform. Det vil fremde
les ta litt tid før arbeidet med dette 
er ferdig, I mellomtida er det mulig 
å få kjøpt innledningen fra Trond
heimskonl' eransen eller et radio
kurs på kassett fra Radio RV i 
Trondheim. 
Telefon: 07-51 23 71, 
Prinsensgate 14, 7000 Trondheim. 
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Kvinnelønn 
Det blir arrangert kvinnelønnskon
feranse i Oslo lørdag 22. april. Det 
jobbes med denne konferansen, 
mye er på planleggingsstadiet ennå, 
men det er ikke til hinder for å be
gynne mobiliseringa. Foreløpig er 
Kvinnenes Tariffaksjon eneste ar
rangør. Innledere fra fagbevegel
sen og kvinnebevegelsen. Vi ønsker 
mange innlegg fra deltagerne. I til
legg til innledninger og innlegg vil 
det bli gruppediskusjoner. Vi øns
ker at det skal være en landskon
feranse, åpen for alie interesserte. 
Kvinnefront-grupper, fagforenin
ger, klubber og foreninger kan 
være interesserte i å sende deltagere 
og å gi reisestøtte. Enkeltpersoner 
er også velkomne. 

Vi ses 22. april! 
ELIAABY 

TV-aksjon 
Førtifem kvinneorganisasjoner og 
-grupper samarbeider om årets sto
re TV-innsamling. Pengene skal gå 
til kvinneretta bistandsprosjekter i 
den 3. verden. 

Tidlig på høsten kommer det til å 
bli stor aktivitet lokalt, på skoler og 
i riksdekkende media. Det kommer 
til å bli mye aktiviteter og diskusjo
ner hvor kvinner og den 3. verden 
kommer til å stå i fokus. 

Kvinneutvalget mener .at denne 
banen må vi være utpå! Vi og man
ge andre veit at i en slik bevegelse 
har vi mye å bidra med. Vi nyter 
stor respekt blant mange som er en
gasjert i bistandspolitikk og solida
ritetsarbeid. Kvinnepolitisk har vi 
stor anseelse. Vi har i noen år vært 
opptatt av hvordan vi skal få med 
kvinneaspektet i solidaritetsarbei
det. Vi må ikke vente til høsten! 

Allerede nå kan arbeidet startes 
opp lokalt, og det kommer til å 
skje. Det vil bli danna aksjonsgrup
per og studieringer. Her har vi en 
enestående anledning til å følge opp 
kontakter vi gjorde på Nordisk Fo
rum, til å knytte nye kontakter, og 
ikke minst til å være med der spen
nende ting skjer! Itillegg til at vi har 
mye å bidra med, har vi også mye å 
lære. Våre muligheter til å dra dis
kusjonene og bevegelsen rundt TV 
innsamlinga til venstre er store -
og gode. 

Hvis du vil snakke med Kvinne
utvalget om dette vil vi gjerne høre 
fra deg! 
Ring Jane Nordlund på telefon 
02-38 42 50 mellom klokka 9 og 16. 

ELIAABY 

Arets store TV-aksjon skal gå til 
kvinneretta bistandsprosjekter i 
den 3. verden. FOTO: ASTOR LARSEN 

KVINNEKAMPEN 

Vanlige folk trenger fornuftige argumenter i abortspørsmålet. Det dreier seg om å vinne folkshoder, sier Britt Sørensen. FOTO: OLA SÆTHER 

Kamp om hodene 
Av ERIK NESS 

l{vinneaktivisten og kommu
nisten Britt Sørensen mener 
det er vår oppgave å forklare 
folk hva sjølbestemt abort er. 

- Det er mange vanlige folk som er 
mot abort av følelsesmessige grunner. 
De er ofte ikke kristne. Vi·må utvikle 
en politikk og en taktikk for å endre 
standpunktene til alle de vanlige men
neskene som er mot abort. Dette må 
være utgangspunktet vårt. 

Vanlige folk trenger fornuftige ar
gumenter. Det dreier seg om å vinne 
folks hoder, sier Sørensen. 

- Når aksjoner og metoder disku
teres, er det viktig å ha dette klart for 
seg. Det er ikke noe politisk grunnlag 
for å forandre loven her og nå. Det blir 
det først hvis motstanderne våre greier 
å overbevise tvilerne og dem som har 
et irrasjonelt forhold til abort. 

Fruktbarhet og AKP 
- Kampen for å forsvare retten til 
sjølbestemt abort er ikke minst viktig 
for kommunister. Den kommunistiske 
tanken om sjølbestemmelse, demokra
ti - gi folket makt - fører helt logisk 
til kvinners rett til å bestemme over sin 
egen fruktbarhet. Det er kvinnesak, 
men også et ansvar for menn i AKP å 

Abortmotstanderne er i hovedsak 
vanlige folk. Vi må gi dem kunnskap slik at de 
forstår og ikke bare føler, sier Britt Sørensen 

fra Hitra i dette intervjuet. 

kjempe for frigjøring og mot under
trykking. Sjølbestemt abort er en 
demokratisk rettighet. 

Klassespørsmål 
- Den kampen vi fører i Norge er fel
les med den indiske kvinner fører mot 
tvangssterilisering og tvangsabort. Det 
dreier seg hele tida om kvinners rett til 
å bestemme. 

Britt understreker at dette også er et 
klassespørsmål. Det er arbeiderkvin
nene og kvinnene i den tredje verden 
som dør av illegale aborter eller for 
mange fødsler. Borgerskapets kvinner 
har alltid kunnet kjøpe seg abort. Det 
er typisk atdet er den ekstreme høyre
sida i USA som stiller parolen «Drep 
en soper for Jesus!», og samtidig er 
mot sjølbestemt abort. 

Abortmotstanderne 
- Den organiserte abortmotstanden 
har ulike organisasjoner. De har sam-

me mål: fjerne abortloven. Men de er 
forskjellige. ProVita har medlemmer 
blant leger og helsepersonell. De byg
ger sin politikk på en erklæring som 
skal beskytte alt liv fra unnfangelses
øyeblikket til en naturlig død. Selv om 
det er kristne som dominerer medlems
messig, er dette ikke en kristen organi
sasjon, sier Britt Sørensen. 

- Det viktige med Pro Vita er at det 
pga. reservasjonsretten mange steder 
kan bli vanskelig for kvinner å få ut
ført abort. Dessuten har leger autoritet 
i samfunnsdebatten og kan påvirke 
folks holdninger, sier Britt. 

Hun legger til at fagforeningene må 
brukes, og fornuftige leger må invite
res på møter. Å få dem fram i media er 
en taktikk som svekker Pro Vi tas be
tydning. 

«Ja Til Livet» vil være en paraplyor
ganisasjon for abortmotstanderne. 
Sammen med statskirka og ulike fri-

kirkelige menigheter er dette de to 
andre store organiserte gruppene. 

- Men også kirken er splittet. Flere 
kvinnelige prester har stått fram og 
forsvart retten til sjølbestemt abort. 
Noen er mot abort, men forsvarer like
vel sjølbestemt abort som bedre enn at 
en nemnd skal bestemme. Det er viktig 
å utvikle enheten med disse kvinnelige 
prestene. De svekker kirkens autoritet, 
kjenner spillereglene og kan lære oss å 
utvikle en riktig taktikk, mener Britt 
Sørensen. 

Vårmoral 
Ny teknologi som påvirker fruktbar
heten, og mulighetene til avbryte 
svangerskap krever at vi har kunn
skap. Faren ligger i at den nye te\mo\o
gien blir en ny måte å kontrollere 
kvinners fruktbarhet på. Venstresida 
må utvikle sin moral bygd på kvinners 
premisser, og som følger med i den tek
nologiske utvklinga. 

- Motstanderne er innflytelsesri
ke, ofte med stor økonomisk makt, 
ofte med stor autoritet og respekt i 
samfunnet. Derfor må vi være kunn
skapsrike og etterrettelige når vi debat
terer med makta. Da vil folk høre på 
oss, tror kvinneaktivist Britt Sørensen. 

Jobbe på kvinners premisser 
V

i vil jobbe på våre egne må
ter, bruke våre egne meto
der, organisere på vår egen 
måte. Dette sier vi kvinner i 

flere og flere sammenhenger. Fordi vi 
har lært og sett at det gjør oss sterke 
sammen. I Kvinnefronten, i kvinne
grupper, i fagbevegelsen og i Kvinne
initiativene gjør vi det. Hva betyr det 
konkret i valgkampea? Hvordan øns
ker vi at Kvinneinitiativene skal funge
re? 

• • • Vi vil utvikle politikk og ar
gumentasjon kollektivt, slik at flere 
enn racerne og de kjappeste får sin 
rettmessige plass. Politikk er tall, fak
ta og mye, mye mer. Konkrete histori
er om kvinner, barn og menns liv er 
politikk. Det å finne frem og bruke 
konkrete historier som utdyper og be
lyser standpun er kan alle gjøre. Det 
bringer frem nye poenger og fakta som 
alle kan bruke. Planlegge og gjennom
føre små og store aksjoner må gjøres 
kollektivt. Alle bidrar og lærer. 

• • • Uenigheter og motsigelser er 
til for å løses, ikke for å drives og slå 
hverandre i hodet med. Hvordan gjøre 
det uten å bruke herskerteknikker og 
uten å bli uvenner eller bitre på hver
andre? 

INNLEGG 
Taran Sæter tar i dette inn
legget opp hvordan kvinner 
skal klare åjobbe på egne 
premisser. Artikkelen byg
ger på et notat Kjersti Erics
son har skrevet. 

• Argumenter er til for å overbevise, 
ikke for å score poeng. 
• Svar på innholdet i et argument, 

ikke gjør det usynlig ved å henvise til 
kjønn, yrke eller annet. 
• Vi er ·på samme lag, fiender har vi 

nok av ellers. 
• Ofte er det viktigere å bevare venn

skap og politiske kollektiver enn å få 
100 prosent rett. 
• Finn ut hva vi er enige om. Det er 

ofte nyttig for å kunne se uenighetene i 
naturlig størrelse. 

• Ikke spre videre et rykte e.l, sjekk 
med den det gjelder. Skvær opp om 
nødvendig. 

OPPRØR 

• • • De som står fremst og er lis
tetopper eller talskvinner, trenger 
støtte og beskyttelse. Vi må forplikte 
o~ overfor lederne til å: 

• Fortelle hvor flinke og flotte de er. 
• Gjøre hyggelige og praktiske ting 

for dem (blomster, middag, barne
pass, handle osv.). 

• Kjempe sammen! Få og gi konkret 
politisk støtte i form av avisinnlegg, 
støtteinnlegg i en debatt - blåser det 
rundt deg stormer støttetroppene til. 

• Rett til tabbekvoter. 
• Rett til å være deg sjøl, ikke noe 

press på å forandre personlighet og 
stil. 

• Det er lov å ikke vite - og si det 
høyt. 
• Hviledager, studiedager, sekre

tærhjelp. 
• Går en ting skeis, er det kollekti

vets ansvar. 

• Alle har sin del av æren. «Fotfol
kets» plass må ivaretas gjennom å 
bruke tid på å finne ut av samspillet 
mellom «topper» og «fotfolk». Det 
betyr et ikke altfor heseblesende tem
po, at flere deler på møter, innlednin
ger osv. Diskuter på forhånd og 
oppsummer etterpå. Alle skal ha ros, 
omsorg og støtte. 

• • • Kvinner vil synes, høres og 
få gjennomslag også i aviser, TV og 
radio. Vi driver valgkamp for å frem
me den politikken vi står for. Og for å, 
komme inn på Stortinget. Vi vil gjøre 
dette på en annen måte enn media vil. 
Noen bra erfaringer: «Jenter for Jo
run», valgkampåpninga i 1987, med 
klessnora på Karl Johan (som kom 
fram i TV), Nordisk Forum, hvor 
mange gjorde en del hver. Tilsammen 
preger AKP-kvinnene både det politis
ke, kulturelle og sosiale. Vi stiller opp 
to eller tre der det er mulig, deler på 
presset. Gjør og sier det vi er gode på. 
Lager fantasifulle aksjoner - vi er 
mange og saken synes. Disse metodene 
bruker vi fordi vi blir sterke, mange og 
glade av det. Det er moro. Vi vokser og 
lærer og vi blir tryggere. 

• • • Menn må ta ansvar for å lære 
seg å jobbe etter sånne metoder. Seg i 
mellom og med kvinner. Dette er helt 
nødvendig for at k..vinner skal få bruke 
kreftene sine på å vinne oppslutning 
blant folk, og slippe å slåss oss fram 
blant menn. 

TARANSÆTER 
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VESTFOLD 
Vi har tre aktuelle reportasjer i 
dette nummeret: Mobilisering 
mot EF i Nordland, uro og 
framgang i Rogaland, og kvin
nemøte i Vestfold. 

Uro og 
framgang 

Av ERIK NESS 

D en politiske debatten om 
de to spissene har skjer
pet den politiske praksi
sen. Det. har vært mye 

rekruttering og økt mobilisering til 
faglig kamp, sier Mette Møllerop, 
leder for AKP(m-1) i Rogaland. De 
to «frontene» i debatten har virket 
utfordrende på hverandre. Vi har 
fått nye partimedlemmer på plasser 
det ikke har vært rekruttert på flere 
år, mener Mette. 

Rogaland er et urolig distrikt, ja
vel. Diskusjonene om «de to spisse
ne» har skapt fronter. Klassekamp 
- sekterisme. Kvinnekamp -
mannssjåvinisme. Karakteristikke
ne og anklagene er ikke få. 

Men Rogaland er også distriktet 
.med 1 Qs:u-osent netto økning av an
tall AKP ere. Bedret kvinneandel. 
Planmessig jobbing med bruk av 
bøllekurs og studiesirkler for å rek
ruttere, spesielt arbeiderkvinner. 

Morog 
far-syndromet 
- Når noen nå henger med hodet, 
er det for det første fordi ikke alle 
er klar over resultatene. For det 
andre har man vært vant til at di
striktsstyret (DS) skal fungere som 
mor qg far. De skal tilrettelegge ar
beidet, fortelle medlemmene hva de 
sk~l gjøre. Sånn skal det ikke være, 
sier Møllerop. 

- Men vi har våre problemer. 
Forrige årsmøte valgte et lite DS for 
å prioritere grunnorganisasjonene. 
Med permisjoner og sykdom ble 
styret enda mindre. Det har vært en 
kriseløsning. Noen har lidd. 

Slipp laga løs 
.:._ DS prioriterer tre ting: Rekrut
tering, arbeidet med Klassekamf,en 
og den politiske debatten om ar-

. beiderinnretting og to-spiss-teori
en. «Krisa» med et lite distriktssty
re har lært oss at vi må prioritere 
oppgaver strengt. Uansett rekker vi 
ikke over alt. Vi må bestemme oss 
for hva vi vil. Og: Vi må overlate 
mer ansvar til laga. Alle må holde 
fast på de to prioriterte oppgavene, 
rekruttering og Klassekampen. Så 
må det lages og vedtas egne planer. 
Laga må være med på å lage poli
tikken - ikke bare utføre den, 
mener Mette Møllerop. 

- Er det opp til meg kommer vi 
aldri til å holde folk i «lanken» 
igjen. Ei heller skal vi få et digert 
DS etter neste årsmøte. Ei heller et 
mini. Jeg kan godt tenke meg mer 
bruk av møter med avdelingsleder
ne til politiske debatter, og til å løse 
uenig heter. 

Mette har annonsert at hun ikke 
gir seg uten kamp. Hun vil være 
med å slåss om de politiske linjene i 
Rogaland. 

- Det gjør en lettest ved å sitte i 
ledelsen, sier hun. 

Onsdag 1. mars 1989 

AKTUELT 

- Organiser den 
lokale EF--motstanden 

Av JOHANNES ERLANDSEN 

B
jørn Bonsaksen fra Mo i Rana 
har følgende råd til EF-mot
standere: Oragniser den lokale 
motstanden! 

- Næringslivstoppene og regjerin
ga har lagt opp strategien. Norge skal 
tilpasses fullt og helt til EFs indre mar
ked. Når tilpassinga er gjennomført 
fullt ut - sånn at det eneste som står 
igjen er at Norge formelt blir EF-med
lem - er det for seint å gå mot norsk 
medlemskap. Det er grunnen til at vi 
tok initiativet til et utvalg mot EF her i 
Nordland, forteller Bjørn Bonsaksen. 

- Det var midt i november i fjor at 
en eldre gruvearbeider og SV'er og jeg 
diskuterte EF-spørsmålet over telefon. 
Vi var skjønt enige om at den tilpassin
ga og omstillinga i retning EF som 
regjeringa bedriver, nå er kommet for 
langt. Derfor tok vi sammen initiativet 
til å danne en lokal komite mot EF, sier 
Bondaksen. 

Tverrpolitisk 
Tidlig i januar hadde vi stiftelsesmøte 
her på Mo. 40 personer dukka opp, de 
fleste fra Helgeland, men også noen 
lenger nordfra. Deltakerne på møtet 
tilhørte ulike miljøer. Partipolitisk var 
spennet fra Senterpartiet til AKP. 
Folk fra organisasjoner som Natur og 
Ungdom og Bonde- og Småbrukarla
get var også tilsetde. Kjønnsfordelinga 
var også som den bør være - 50 pro
sent av de frammøtte var kvinner. 

P å dette m ø tet nedsatte vi et inte
rimstyre for Nordland fylke. Der 
deltar folk fra SP, SV, NKP, AKP, 
Venstre, Natur og Ungdom, Bonde
og Småbrukarlaget og Bondelaget. In
dustriarbeidere, miljøvernere, kvin
ner, gamle og unge - alle er represen
tert i styret. 

Hvor er AP? 
Enkelte savner kanskje AP-medlem
mer i oppramsinga ovenfor. Men det 
ser ut til at Arbeiderpartiet helst ser at 
EF-medlemskape forblir en ikke-sak. 
Da vi skule ha et debattmøte om EF 
her oppe, tok vi kontakt med AP sen
tralt for å få dem til å stille med delta
kere i panelet. Men svaret vi fikk var 
negativt. Begrunnelse: EF blir ingen 
kampsak i-1989! Den virkelige årsaken 
er sjølsagt at der i gårcien frykter man 
at en ny folkeavstemning vil splitte 
partiet i to. Derfor vil AP for enhver 
pris unngå diskusjoner om norsk med
lemskap. I stedet foretrekker de «sni-

IN ordland er det dannet et utvalg mot EF, og 
AKP'eren Bjørn Bonsaksen_fra Mo i Rana opp
fordrer alle EF-motstandere rundt i landet til å 

· organisere den lokale motstanden. 

Bjørn Bonsaksen mener tida er overmoden for å sette i gang grunnplansarbeidet 
mot EF. Lokale motstandskomiteer er en løsning for å stå imot presset om sni
kinnmelding, mener Bonsaksen. FOTO: KLASSEKAMPEN 

kinnmeldings-taktikken». Vi har 
imidlertid kontaktapparater i a/lepar
tier, unntatt FrP, understreker· Bjørn 

Bonsaksen. 
Det er forøvrig verdt å merke seg at 

Bonsaksen og de andre har oppretta et 

styre mot - og ikke som det sentral\ 
opplysningsutvalget, om - EF. 

Kamporganisasjon 
- Vi har et klart standpunkt mot EF 
Derfor ønsker vi å være en kamporga
nisasjon heller enn et råd som ska, 
opplyse om hva de driver med i EF 
Men vi skal naturligvis også drive opp
lysningsarbeid, forklarer Bonsaksen. 

- For å klare å drive anti-EF
arbeidet her i fylket, er det nødvendig 
at vi skaffer oss en økonomi. Akkurai 
det ser heldigvis ut til å gå i orden. Alle
rede før interimstyret hadde avhold 
sitt første møte, fikk vi vite at Bleik
fosslia Gruvearbeiderforening hadde 
bevilga oss penger - 6000 kroner. Ik
ke dårlig av en fagforening som teller 
rundt 60 medlemmer! Det viser at fag
bevegelsen er optatt av EF-problema
tikken. 

Høyemål 
Måla vi har satt oss er store og omfat
tende. I løpet av et halvt år skal vi ha 
oppretta lokale motstandskomiteer i 
alle Nordlands-kommunene. Å knytte 
til oss folk og drive medlemsverving 
følger i kjølvannet av dette. Og før jul 
håper og trur vi at aktiviteten i Nord
land skal være like stor som rundt 
folkeavstemninga i 1972! 

- Miljøvern - som blir enda vikti
gere i den nye EF-debatten enn i den 
forrige, bomønster og distriktspoli
tikk, landbruk og kvinnepolitikk er 
.fremdeles saker som engasjerer mange 
mennesekr. Det er nemlig et opp rør p fi 
gang blant folk i Nordland. Industri
nedlegginga og fraflyttinga gjør folk 
forbanna. Det viser responsen som 
den nylig lanserte Nordlandslista har 
fått. Og de fleste nordlendinger innser 
at disse tendensene vil forsterkes der
som Norge skal tilpasses EF enda mer, 
sier Bonsaksen. 

AKP-initiativ 
Bjørn Bonsaksen mener ellers at AKP 
må ta initiativ til en brei front mot EF. 
Partiet er i følge ham ikke sterkt nok, 
og heller ikke tjent med, å bli stående 
aleine - som i AKMED for 17 år til
bake. 

- Jeg har erfart at dette er ei 8ak der 
det utmerka godt går an å samarbeide 
med'folk med andre politiske oppfat
ninger. Tida er overmoden for å sette i 
gang grunnplansarbeidet mot EF. Og 
dersom AKP ikke tar ikke tar initiativ, 
så gjør noen andre det, avslutter Bon
saksen. 

Kvinner samles på tvers 
Av ERIK NESS 

0 

Arsmøtet i Kvinnefronten i fjor 
høst opprettet en arbeidsgrup
pe som skulle jobbe for å lage 

en konferanse med brei tilslutning fra 
organisasjoner og fagbevegelse. Midt i 
januar sendte vi ut en invitasjon til et 
planleggingsinøte der 20 damer fra 13 
organisasjoner møtte. Resultatet blir 
en konferanse den 4. og 5. mars rundt 
temaet: Norges økonomi, kvinner, ar
beid og lønn. 

Det er Ellen Sjong, leder av 
AKP(m-1) i Vestfold og mangeårig 
kvinnefrontaktivist som forteller dette 
til OPPRØR. 

«Har Norge råd til forbedringer for 
kvinnene?» er tittelen på Torstein 
Dahles innledning som åpner konfer
ansen. Så går det slag i slag med fylkes
rådmann, Bjørn Walle, om nedskjæ-

ringene i offentlig sektor, damer fra 
fire ulike fagforbund som legger fram 

OPPRØR 

Den 4. og 5. mars 
arrangeres det kvin
nekonferanse i Vest

fold rundt temaet 
«Norges økonomi, 

kvinner, arbeid 
og lønn». 

sine syn, om «Lav lønn - kvinne
lønn?», samt en avsluttende diskusjon 
om mulighetene for samarbeid fram
over. 

- I Vestfold ser vi at folk blir for
bannet og protesterer når lønna og de 
offentlig godene blir angrepet. En økt 
forståelse for sammenhengen i norsk 
økonomi gjør at skytset rettes mot de 
ansvarlige - og ikke mot hverandre, 
sier Ellen. 

- 11 store fagforbund fra offentlig 

sektor står som arrangør. Lærere, fy. 
sioterapeuter, sosionomer, kommune
ansatte og bankfunksjonærer er blam 
dem som nå bryter forbundsgrensem 
og går sammen om å gjennomføre den
ne konferansen. Det viser at det e1 
mulig å forene kreftene. Det er en rik
tig strategi. Diskutere, bli kjent, st.:i 
sammen! 

- Bredden i dette arrangementet e1 
enda større enn det ser ut for, sier en 
oppglødd AKP-leder. Interessen fra 
andre organiasjoner som ikke står som 
arrangør, er mer enn høflig velvilje. 
Blant annet har vi damer fra store 
kvinneindustriarbeidsplasser som job
ber aktivt for å forberede konferan
sen. Regner med at bevisstheten rundt 
kvinnelønn ~ at kvinner lønnes som 
kjønn - blir mye større etter konfer
ansen. Ikke uvesentlig nå rett før tar
riffoppgjøret, konstaterer Ellen 
Sjong. 
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Av ERIK NESS 

l{
lassekampen-ansvarlig i Vest
fold, Per Bjønnes Kristian
sen, forteller hvordan 
vestfoldingene tenkte da de 

planla årets kampanje. 
Vi som vil forandre samfunnet, må 

finne organisasjonsmodeller som 
kommer folk i møte. De må passe til 
den virkeligheten folk lever i. Mange 
Klassekampen-entusiaster synes det er 
vanskelig å binde seg opp til innsats 
over en lang periode. 

- Tankegangen vår var at dette 
måtte vi ta hensyn til, for best mulig å 
utnytte de kreftene som vil jobbe for 
avisa. Vi måtte legge opp aksjonen 
sånn at den passa aktivistene, forteller 
Per. 

Klare mål · 
Vestfold la derfor bpp en kampanje
modell bygd på tre prinnsipp- er. For 
det første skulle den være over en av
grensa periode. De bestemte seg for 
fjorten dager. For.det andre skulle det 
være lett å se resultater av innsatsen. 
Og for det tredje skulle opplegget byg
ges opp og bestemmes av dem som 
skulle gjøre jotiben. 

- Fylket vårt er lite. Derfor var det 
mulig å lage en prosjektledelse for hele 
fylket. Alle byene er med i prosjekt
ledelsen, og var med på å forberede 
skoleringsseminaret. Denne kjerna på 
ti - som vi helst hadde sett var større 
- var nøkkelen til å få med flere akti
vister. I alt har det vært i overkant av 
tjue med på kampanja. 

Frivillighet 
Per understreker at ingen er pressa el
ler «overtalt» til å bli med i denne 
kampanja. Det er en frivillighet som er 
bygd på entusiasme og forpliktelse. 
Aktivistene har sagt ja til å delta i 
minst tre ringerunder. De ti som utgjør 
kjerna har i tillegg fått skolering og 
sjølvtillit til å ringe. 

- Skoleringa la vi til et hotell med 
alle fasiliteter, som han sier. Gode sto
ler, runde bord, tavle - og ikke minst 
nydelig mat - gjorde at vi kunne kon
sentrere oss fullt ut om kampanja. 
Med en egenandel på 60 kroner kosta 
denne lørdagen partiet 1050 kroner. 
En svært fornuftig investering, sier 
Per. 

KK-KAMP ANJE I INTERN ASJ ON ALT 

Prosjekt Vestfold 
På I O dager oppfylte Vestfold sin målsettfng i 

abonnementskampanja til Klassekampen med 150 prosent. 

Per Bjønnes Kristiansen og resten av Vestfold-teamet eret eksempel andre kan lære av i Klassekampen-arbeidet. 

Ringelistene 
- Ringelistene ble satt opp i samar
beid med alle partilaga. Det nye var at 

det ikke var noen sammenheng mel
lom det å komme med forslag på navn 
og hvem skulle skulle ringe. Derfor 
fikk vi inn mange flere navn enn tid-

FOTO: KLASSEKAMPEN 

ligere. Koblinga av ide på navn og 
ansvar for å ringe har nok begrensa lis
tenes størrelse tidligere. Bare noen få 
som står på disse listene er gamle navn 

'-" asist( 
-
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r.M 
På fjorten dager oppfylte Vestfold mål
settinga i KK-kampanja med ISO 
prosent. Det gir mange nye, fornøyde 
lesere! 

fra stopplistene. Målsettinga var 500. 
Da kampanja starta hadde vi 700. 

Listene tok utgangspunkt i de poli
tiske bevegelsene i fylket. Aktivister i 
den anti-rasistiske kampen, miljøkam
pen, den faglige opposisjonen og 
kvinnebevegelsen ble ført opp med 
navn og telefonnummer. Og ikke å 
forglemme alle venner og kjente. Det 
er blant disse de nye abonnentene fin
nes. Et forsøk på å verve abonnenter 
fra bibliotek, offentlige kontorer og 
bedrifter har gitt små resultater fortel
ler Per. 

Prosjektstopp 
- Poenget med en intensiv, tidsbe
grensa aksjon er å avslutte den når den 
planlagte tida er over. Etter fjorten da
ger var det over, målsettinga overopp
fylt. Abonnenter vi har fått etter dette 
kommer fordi entusiasmen for Klasse
kampen fortsetter. Vi regner også med 
at sånne kampanjer styrker den poli
tiske sjølvtilliten til AKP(m-1) i Vest
fold og sånn sett gir oss politisk gevinst 
på andre områder og andre kamper, 
sier Per Bjønnes Kristiansen. 

Inter:nasjonal sekretær Kampanje for 
6-timersdagen 

Av ERIK NESS 

0 le Smaadahl er tredveåringen 
som for seksten år siden bodde 
i Sveits, så en film på skolen 

om Vietnam-krigen og tok direkte 
kontakt med den kinesiske ambassa
den. En internasjonal sekretær med 
internasjonal bakgrunn som snakker 
flytende tysk og fransk. 

- Det er tre områder for arbeidet 
vårt i utvalget, sier Ole. Vi har kontakt 
med den internasjonale ml-bevegel
sen, treffer våre folk som jobber i ulike 
internasjonale komiteer og fraksjo
ner, og vi jobber med å utvikle politikk 
på internasjonale spørsmål. I tillegg 
har jeg fått i oppgave å jobbe med EF
spørsmålet. 

Oles spesialområde er utviklinga av 
klassekampen i Europa. Det er viktig å 
kjenne Europa. De angrepene som 
kommer på arbeiderklassen i Europa, 
kommer til Norge 3-4 år etter. 

Han nevner fagforeningsknusing, 
kampen om arbeidstida, arbeidsløs
het. 

Sjølgodhet 
- For å forstå Europa, er det ikke nok 
å holde seg informert gjennom borger
lige aviser her hjemme. Vi må ha 
kontakt med ml-bevegelsen. Fagfor
eninger og klubber i Norge må oppret
te kontakter med opposisjonen i 
Europa. 

Ole Smaadahl er 
internasjonal sekre

tær i AKP, og har 
internasjonal 

bakgrunn. 

- De viktigste kampene nå er i Peru 
på Filippinene, mener Ole Smaadahl, 
internasjonal sekretær i AKP(m-1). 

Han registrerer med bekymring en 
viss sjølgodhet i i AKPeres holdning til 
ml-partiene i Europa. De blir vurdert i 
forhold til vår historie. Ikke ut fra hi-

storia i sitt land og at forholdene er 
annerledes. Kanskje er det noe av det 
samme problemet som gjør at vi liten 
grad greier å knytte radikale asylsøke
re til oss. AKP-ere jobber mye med 
anti-rasisme og treffer mange asylsø
kere som har vært aktivister på vens
tresida i sine hjemland. 

- Det er et problem at vi ikke har 
utvikla metoder for å knytte dem til 
oss, sier Ole. 

Peru og Filippinene 
- Hva er det viktigste politiske spørs
målet for utvalget nå? 

- Det er kampene på Filippinene 
og Peru. Det er steder hvor våre søster
partier leder kampen. Filippinene er 
dessuten et viktig område i verden pga. 
de amerikanske basene. 

Internasjonalt Utvalg skal i år på 
reise til India og sette seg innn i kvinne
begevegelsen der. De jobber for å få en 
representant fra kvinnebevegelsen i In
dia til Norge, og har fått økonomiske 
bevilgninger fra FN-Sambandet. Ole 
trenger hjelp! Han har et desperat be
hov for folk som behersker engelsk, 
tysk, fransk eller spansk. For å lese 
gjennom materialet utvalget får, og 
for åta imot besøk. Pluss at vi burde 
ha oversatt noe av vår egen litteratur til 
andre språk. 

Og Ole Smaadahl kan du kontakte 
på partikontoret. 

6PPRØR 

AvELIAABY 

l{ampanjen mot 6-timers
dagen er i full gang, 
kampanjen har som mål å 
få 6-timersdagen ut av 

programmene til AP og LO. 
I LO-aktuelt 2/89 har Gerd Liv 

Valla fra Statstjenestemannskar
tellet en stort oppslått artikkel med 
argumenter mot 6-timersdagen. 

Hvis 6-timersdagen blir strøket 
fra programmene i fagforeninger, 
kvinneorganisasjoner og politiske 
partier vil tida bli skrudd kraftig til
bake i Norge. Mye av det vi hittil 
har oppnådd i kampen for kortere 
arbeidstid vil gå tapt. Dette kom
mer samtidig med at Norske 
kommuners Sentralforbund går of
fensivt ut til kommunene og ber 
dem gjøre om vedtak som gir 53 
prosent av de kommunneansatte 
kortere arbeidstid enn 37 .5 timer. 
Arbeidsgivere i industri ønsker for
handlinger · om utvida skift-ord
ninger. Det eneste som kan stoppe 
dette er en brei oponion for 6-
timersdagen. 

""·-· ... 
·.j.·.· .~~-::·:.-::·::::~.:~~;=~ -
. -- .. --~-----~--.. -- .. ·•·-

.-=-··;~· .. ·- ~:..:_ ....... --· -~~--~~'._·:·::.. :~ . 

Underskriftslister kan bestilles fra 
Boks S3, BI}'11, 0611 Oslo 6. 

Underskriftskampanje 
Underskriftskampanjen for 6-
timersdagen er allerede i gang. 
Lister er sendt ut til noen fagforen
inger, Kvinnefrontgruppene, og til 
alle SamorganisasJonene. 

Listene skaper diskusjoner -
enkeltpersoner kan skrive under, 
foreninger kan slutte seg til kam
panja. Akershus Lærerlag har 
forøvrig gjort det, og de har også 
bevilga penger. 
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RV-LANDSMØTET 

Forslag til valgmanifest 
Av AKSEL NÆRSTAD 

Mennesket lever på ei fantastisk jord, 
full av liv og ressurser. Men flertallet 
av jordas befolkning holdes nede. Mil
lioner av mennesker dør hvert år av 
sult. I rike Norge kastes titusener ut i 
arbeidsløshet, og det skjæres ned i fel
lesgodene mens forretningsbygg gror 
opp som paddehatter og borgerskapet 
hover inn kjempeprofitter~ Hele livs
grunnlaget trues av forurensning og 
ødelegging av naturen. 

Dette forslaget til valgmanifest for RV bygger på diskusjoner i RVs 
landsstyre. Det er nedsatt en programkomite som skal jobbe videre 

med detog ta stilling til forslag som kommer inn fram til landsmøtet. 

med lave lønninger, kvinneforakt , 
porno og seksualisert vold. 
• Opp med kvinnelønna og ned med 

arbeidstida til 6 timers dag. 
• Bygg ut den offentlige omsorgen 

for barn, sjuke og eldre. 

Ny kurs 
Det trengs en ny kurs. Utviklinga sty
res ikke ut fra interessene til flertallet 
på jorda og framtidige generasjoner, 
men ut i fra loven om maksimal pro
fitt. Noen tjener på å holde den 
3. verden nede, på å ødelegge naturen, 
på kvinneundertrykkinga, på å skjære 
ned i velferdsgodene og senke lønna til 
arbeidsfolk. 

Bare dersom arbeiderklassen og fol
ket tar makta fra borgerskapet, knuser 
det imperialistiske verdenssystemet, 
og bygger et sosialistisk samfunn, kan 
under trykkinga slutte og flertallet få 
et lykkelig liv. I dag må folk slåss for å 
forsvare sine nære interesser, og for ei 
bedre framtid. 

Stortingsrepresentanter fra Rød 
Valgallianse vil være talskvinner og 
-menn for de kampene folk fører mot 
makta og for et bedre samfunn. Vi vil 
ikke være noe støtteparti for noen re
gjering, men stå uavhengig av regje
ringsalternativene og fremme vår egen 
politikk. 

Stopp miljømordet 
Vakre ord er det nok av. Brundtland
kommisjonen beskriver alvoret, og 
nødvendigheten av drastiske tiltak. 
Men statsminister Brundtland fører 
miljømordet videre. Nå trengs det 
handling. 
• Miljøbevegelsens krav til reduk

sjon av forurensning må vedtas. 
Miljøprofittørene må tas - store bø
ter for forurensning. · 
• Kraftig utbygging av kollektivtra

fikken - senk prisene med 50 prosent. 
• For et økologisk landbruk - senk 

effektivitetsnormene, reduser bruk av 
gift og kunstgjødsel. 

• Vekk med pornoen. 
• Forsvar retten til sjølbestemt 

abort. 

Statlig rasisme 
Rasismen splitter arbeiderklassen og 
folket, og gjør det lettere for borger
skapet å herske. Nå står staten for den 
viktigste rasismen gjennom stengte 
grenser og utkastelse av asylsøkere. 
Det gir også større spillerom for åpne 
rasistiske grupper. -
• Norge må åpne grensene for inn

vandring, og bli et fristed for forfulg
te. 
• Stopp utkastelsene av asylsøkere. 

Flyktningene må skjules for myndig
hetenes forfølgelse . 

• Forbudet mot rasistisk virksomhet 
må håndheves. 

Internasjonal -
solidaritet 
Imperialismen holder den 3. verden 
nede i sult og fattigdom. Supermakte
ne USA og Sovjet er fortsatt verdens 
folks fiende nr. 1. 

• Norge må anerkjenne den pales
tinske regjeringa, og bryte med Israel. 
• Sovjet vekk fra Afrikas Horn. 

Krigserstatning til Afghanistan. 
• USA - fingrene vekk fra Mel

lom-Amerika. 
• Bekjemp apartheid - Effektiv 

boikott av Sør Afrika. Bosmann ut av 
Norge. 

• Stopp eksport av forurensning til 
den 3. verden og norsk deltagelse i ra
sering av naturen . 

Nei til EF 
EF-medlemskap vil bety mindre norsk 
sjølråderett, hardere angrep på arbei
derklassens rettigheter, større miljø
problemer og front mot den 3. verden. 
Nå prøver borgerskapet å tilpasse Nor
ge til EF så medlemskap skal komme 
så og si automatisk. 

• Nei til salg av Norge - nei til EF. 

• Stans trålfisket i Barentshavet. 
Lokal kontroll og foredling av resurse
ne i havet utenfor Nord Norge. 

Vi lever i en verden hvor produksjon og kunnskap er utvikla så langt at det er mulig å skape et godt liv uten sult og nød. 
Likevel ser vi en politikk her hjemme - her symbolisert ved Oslos to ansikter- som resulterer i at folk holdes nede. Hva 
er RVs svar på dette? 

• Harmonisering betyr snikinnmel
ding i EF - stopp den. 

Økt demokrati 
Ytrings- og organisasjonsfriheten an
gripes. Fagbevegelsen knebles. Svarte 
jages av politiet. HIV -smitta mister 
oppsigelsesvernet. Homofile trakasse
res. Aviser forflates og makta samles 
på færre hender. 

Ny økonomisk politikk barnehager, et helsevesen og eldreom
sorg som dekker behova, og skikkelig 
utdanning til alle .. 

• Stans utrenlandsinvesteringene og 
kapitalspekulasjon. 

Bedre levekår 

• 6 timers normalarbeidsdag med 
full lønnskompensasjon. Arbeiderparti-regjeringa og Stortinget 

fører en politikk for økt arbeidsløshet, 
senka levestandard, avfolking av di
striktene, industrirasering og ned 
bygging av velferdsgodene og øktre 
omsorgsoppgaver for kvinner. Det 
trengs en helt motsatt politikk: Få hju
la i gang med høyere lønn, satsing på 
offentlig velferd og fornuftig produkj
son. · 

• For investeringer i fornuftig pro
duksjon - forbud mot nye bank- og 
forretningspalasser. 
• Bankene må tvinges til å senke ren

ta - ned til 8 prosent på vanlige lån. 

De rike blir stadig rikere, mens ar
beidsfolk får trangere kår og utsv_ettin
ga øker. 

• Rimelig bolig er en menneskerett 
- vanlig boutgifter må ikke overstige 
20 prosent av industriarbeiderlønn. 
Bedre boligfinansiering og lavere ren-
te. · 

• Nei til lønnslov, for frie forhand
linger og streikerett. 

• Opp med reallønna. Lovfesta 
minstelønn på 90 posent av industriar
beiderlønn. Minstelønn på lønnstrinn 
20 i offentlig sektor. Opp med kvinne-

Kvinnefrigjøring 
• Fulle demokratiske rettigheter for 

• innvandrere - stopp forfølgelsene, 
stemmerett også ved stortingsvalg. 

• For full utbygging av offentlige 

• Ingen oppsigelser eller nedleggin
ger før alternative arbeidsplasser er 
skapt. Varige arbeidsplasser til de ar
beidsløse. lønna. · 

Kvinner bærer samfunnet oppe med 
gratis omsorgsarbeid, og holdes nede 

• For allsidighet i aviser og eterme
dia. 

Hvem kan komme? 
Invitasjonen til RV's land
møte har gått ut. Det skal 
være et stort og åpent lands
møte og vi vil ha mange 
delegater og gjester. Hvem 
kan så komme? 
■ Hvert fylke har fått tildelt 
like mange delegater som 
kommuner de har stilt lister 
i. 

I tillegg gjelder følgende: 
■ Ingen fylker får mindre 
enn 2 delegater (gjelder 
Vest-Agder som stilte bare 1 
RV-liste). . 
■ De fylkene som har mel
lom 2 000 og 3 000 stemmer 
får 2 ekstra delegater. 
(Akershus, Sør-Trøndelag, 
Hordaland) 

Onsdag 1. mars 1989 

■ Oslo får 14 ekstra delega
ter. Dette er delegater som 
stiller med tale-, forslags- og 
stemmerett. 
■ I tillegg til delegatene er 
alle RVs kommune- og fyl
kestingsrepresentanter invi
tert som gjester, med 
forslags- og talerett. Vi øns
ker også å invitere noen 
enkeltpersoner og organisa
sjoner som gjester. 
■ Landsmøtet skal være 
åpent, dvs. at vi ønsker til
hørere velkommen så langt 
det er plass. Disse har verken 
tale- eller forslagsrett. 

Landsmøteavgiften · for 
delegatene og RV-represent
antene er 500 kroner . 

Frister 
Fristen for alle forslag som 
skal sendes ut til delegatene 
til program, manifest, utta
lelser, vedtak, valgkomiteen 
osv. er 2. mars 1989. 

Program-
• • rev1s1on 

Landsstyret foreslår at det 
vedtas et kort RV-manifest 
som peker ut hovedsakene 
for RV i valget. RV har et 
bra program som ble ved
tatt i 1987. Det vil kun bli 
foretatt mindre justeringer 
og en oppdatering av det. 
Landsstyret foreslår ikke 
endringer i vedtektene. 

OPPRØR 

Program for RV-landsmøtet 
1. Konstituering. 
2. Den politiske og økono

miske situasjonen og ~Vs 
svar. 

3. Stortingsvalget. 
4. Programrevisjon og vedtak 

av valgmanifest. 
5. RVs organisering og ved- ' 

tektsforslag 
6. Økonomi, godkjenning av 

regnskap. 
7. Uttalelser. 
8. Valg av landsstyret og revi

sor. 
En hovedsak for landsmø

tet blir å behandle den politis
ke situasjonen og RVs «svar». · 
Hvordan skal borgerskapets 
·offensiv møtes? Hvilke krav er 

viktigst for arbeiderklassen og 
folket i Norge? Dette skal 
sammenfattes i et RV-mani
fest. Forslaget til valgmanifest 
kan du studere i artikkelen 
·ovenfor. 

Vi ønsker at landsmøtet skal 
utvikle RVs politikk og profil. 
Spesielt vil vi prøve å utvikle 
diskusjonene om en «alterna
tiv økonomi». Hva er RVs 
«svar» på den økonomiske po
litikken borgerskapet nå fø
rer. 

Hovedsaken er å reise folk 
til kamp for sine interesser. 
Men samtidig ønsker vi å si 
noe om hvordan samfunnets 
resurser kunne vært brukt. Vi 

vil at landsmøtedeltakerne 
skal forlate landsmøtet med en 
følelse av å ikke ha vært stem
mekveg, men at de har vært 
med på å bidra til og utvikle 
den politiske linja/profilen 
RV vil velge for neste periode, 
og at den linja vil skape entusi
asme. 

Den andre hovedsaken er 
stortingsvalget. RVs landssty
re nar vedtatt .å jobbe for en 
brei valgallianse, og ikke stille 
egne RV-lister dersom dette 
arbeidet lykkes. Dette arbeidet 
går nå svært bra. Det står mye 
materiale om det andre steder i 
denne avisa. Landsmøtet skal 
diskutere RVs linje for valget. 

7 www.pdf-arkivet.no (2020)
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Fordi sjøsamene lever i takt med naturen, 
ligger ikke kysten øde. Hadde de gjort som 

politikerne vil - flyttet til de nye vekst
sentrene, hadde bare rovfiskerne 

vært tilbake. 

I 
orun Mikkola er sjøsame og kom
binasjonsbruker fra Pollen i 
Rognsund. - Det er vi som er 
framtida, sier Jorun. 

- Fordi vi driver både med med fis
ke og jordbruk, ligger ikke kysten øde 
for folk. Når fisket har slått feil, som i 
de siste åra, er jordbruket det som gjør 
at det fremdeles er liv i oss. Hadde vi 
gjort som politikerne ville, og flytta til 
de store sentrene, hadde det bare vært 
rovfiskerne - bare dem som tømmer 
havet - som hadde vært igjen, sier 
Jorun. Hun er en av underskriverne på 
Finnmarkslista. 

- Skal vi fø folk med fisk - fisk er 
mat! - må trålerne stanses. Fisket må 
trappes ned til det nivået bestanden tå
ler. 

Det er bevisstheten om riktig res
sursbruk, at de vil ta vare på den sjøsa
miske tradisjonen og levemåten - og 
at de er så forgjelda - som gjør at 
kombinasjonsbrukerne klorer seg 
fast, til tross for at de balanserer på et 
minimum av det som trengs for å holde 
seg i live. 

I Pollen bor og arbeider det tre fami
lier. Familien Mikkola har sjark, 40 
sauer, en geit og 30må1jord for å skaf
fe for til dyra. 

Kvinnene er bønder 
- Det er vi kvinnfolka som driver 
gårdsbruket. Det har alltid vært slik. 
Men det er først de seinere åra vi har 
registrert som bønder. Mannen er re
gistrert som fisker. Vi har vært nødt til 
å registrere oss som begge deler for ik
ke å falle utenfor de økonomiske støt
te- og låneordningene. Problemet er at 
vi gjør det likevel. Vi er for små til å 
kunne dra nytte av lån i Landbruks
banken. Alt er beregnet på de store 
fiskebåtene og (det vi kaller) storbøn
der. Vi burde ha vært registrert som 
kombinasjonsbrukere, sier Jorun. 40 
sauer og 30 mål jord skaffer mye mat i 
en landsdel som ikke er sjølforsynt. 

På 
rett 

vei? 

Flyttedemninger 
Den offisielle politikken i Finnmark er 
å bygge vekstsentra, eller såkalt «flyt
tedemninger», som politikerne kaller 
det. Finnmarkspakka har samme mål: 
Subsidier til rovfisket og til industrien 
i tettstedene. Kystfolket, som har det 
verst, får ingen ting. 

- Det er en myte at vi lever på stats
støtte og nyter det glade liv. For det 
første er vi ikke subsidiert. For det 
andre skulle de som tror vi er late visst 
hvor mye arbeid det er å skaffe for ba
re til en sau i et helt år, sier bondekona 
fra Pollen. 

- Vi er produsenter! Hvor tror 
man ellers fisken, ulla, skinnet og kjøt
tet kommer fra? Det som skiller oss fra 
andre bønder og fiskere, er at vi tar 
hensyn til neste generasjon, er mot 
rovfiske, og for økologisk produk-
sjon. · 

- Vi strukturerer 
- Vi betaler skatt. Det irriterer veldig 
- særlig når folk sier vi er late. Skatte-
ne irriterer fordi penga våre går til 
prosjekter sørover, bensinavgiften går 
til å utbedre veier. Bensin bruker vi til 
påhengsmotoren og sjarken. Vi får ik
ke noen glede av de pengene vi betaler 
i skatt, men bensin kjøper vi mye av. 
Det er lange avstander her oppe. Halv
parten av høyet vi trenger må vi slå på 
ei annen øy og frakte det hit til Pollen. 
I fjor sommer brukte vi bensin for 
15 000 kroner, forteller Jorun. Rein
driftssamene som bruker snøscooter 
har heller ikke noe igjen for bensinav
giften. 

- Hvis noen tror at kolonialvarer 
er subsidiert fordi det er lang trans
port, så tar de helt feil. Vi betaler 
transporten sjøl. Det betyr dyr frukt 
og grønnsaker, noe som allerede er dy
rere nordpå enn sørpå. Folk skal også 
vite at når de som bor i byene kan på 
kino, i teater, eller i Konserthuset i Os
lo - ja, da har vi vært med på å betale 

Gro Harlem Brundtland- på rett vei? 
FOTO: LESLEY MclNTYRE 

Gro Harlem Brundtland, Gunnar Berge, 
Hermod Skånland - lista kan gjøres lang

klager og syter på rikets tilstand. Vi har levd 
på forskudd, sier de. Erpengebingen tom? 

Er alle blakke? 

_R E P O R T A S J E 

Torgeir og Jorun Mildcola. 
det. Det er som med uhjelpa: Det går 
mest fra de fattigste til de rike. 

Norsk Mefelin 
På Stjernøy i Rognsund utvinner 
Norsk Mefelin (Elkem) et produkt fra 
fjellet som heter mefelin-cyenitt. Det 
er bare to steder i verden, i Canada og 
her, at dette mineralet finnes og brukes 
i produksjon av porselen. Det gir en 
enorm profitt til Elkem. Sjøl sier de at 
dette er vellykket distriktsutbygging. 

Folket på Rognsund sier at staten 
har gitt fjellet deres gratis til Elkem, og 
at det ikke har gitt dem noen fordeler. 
Elkem har satt opp arbeidsbåt til Alta 
og frakter hele arbeidsstokken på 125 
mennesker fram og tilbake til Alta 
hver dag. 

For ikke å bli lurt en gang til, har 
folk nå sjøl starta opp med geologi
kurs. A/S Seilandstein er stiftet, med 
planer om ni hel- og deltidsansatte i 
produksjon. Målet er å skaffe seg et 
bedre næringsgrunnlag, et bein til å stå 
på. De akter ikke å gjøre som forrige 
generasjon: Sende ei meierikasse med 
stein til Elkem og spørre hva det er for 
noe. De vil ha kontrolen sjøl. 

Sjøsamer 
Folket langs kysten er sjøsamer. Un
der krigen stod sjøsamene på listene 
for utryddelse sammen med jødene. 
Sammen med fornorskingsprosessen 
etter krigen, er resultatet at mange sa
mer ikke vil innrømme overfor seg sjøl 
at de er samer. Men det har vært en gle
delig utvikling. Sjølrespekten blant 
sjøsamene øker. De utgjør tross alt 
over halvparten av befolkninga som 
lever langs kysten i Finnmark og litt 
ned i Troms, som er sjøsamer. De er 
kombinasjonsbrukere, og skaffer mat 
uten å ødelegge. 

Og: For et land med grense mot en 
av de to supermaktene er sjøsamene av 
ikke liten forsvarspolitisk betydning 

I Rognsund: 
ERIK NESS 

D e dårlige nyhetene velter inn 
over oss. Arbeidsløsheten 
bare stiger og stiger. ved ut
gangen av januar var 16 

prosent av aldersgruppen 20-29 år re
gistrert som langtids-ledige (dvs. at de 
hadde vært ledige mer enn et halvt år). 
For denne gruppen ligger vi allerede på 
EF-nivå. 

Jentene er hardest rammet: 23 pro
sent av jenter mellom 25 Og 29 år var 
langtidsledige. 

Krise 
Fra den offentlige sektor kommer kri
semeldingene inn: Sykehusposter 
stenges, omsorgstilbudet svekkes, folk 
får ikke oppfylt de minste-rettighetene 
som de har ifølge loven. Likevel duk
ker det stadig opp ubegripelige meldin
ger om at «vi er på rett vei». Gro sier 
det, Gunnar Berge sier det, OECD sier 
det. Det viktigste nå er å fortsette i 
samme sporet, sier de: «Bare et nøk
ternt inntektsoppgjør kan bidra til at 
de som er i arbeid, er med på å hjelpe 
de som er ledige tilbake i jobb», sa Gro 
til VG 1. februar. 

Hvem er på rett vei? Aksjekursene 
på Oslo Børs setter stadig nye rekor
der. Meglerfirmaet Morgan Stanleys 
verdensoversikt (omfatter 80 prosent 

· OPPRØR 

Småbruker og sjøsame, Jorun Mildcola, holder familien oversultegrensa. KombiI 

av verdens børsverdi) hadde det nors
ke markedet på topp i januar. Årsaken 
er dels de gode resultatene som de 
største børsselskapene rapporterer. 
Dels pekes det på at finansminister 
Gunnar Berge har fjernet omsetnings
avgiften på aksjer. DN~-regjeringa 
har gitt mange godbiter til storkapita
len de siste par årene. Ikke rart at en av 
de største spekulantene, Morits Skau
gen jr., åpent støtter Gro-regjeringen 
framfor «et borgerlig alternativ». 

Velstand 
Både «Kapital» og «Farmand» hadde 
rundt årsskiftet hovedoppslag om de 
rike i Norge. Begge steder dokumente
res hvordan de rikeste raskt blir rikere. 
De rikeste 10 prosent av husholdninge
ne i Norge sitter på 50 prosent av de 
totale formuer. «Farmand»s kom
mentar er megetsigende: «Høstens 
avisoverskrifter har tegnet et nattsvart 
bilde av norsk økonomi. Farmands 
grundige gjennomgang av landets 
største formuer viser et helt annet bil
de. Gjennom mylderet av regnskaper, 
detaljerte eiendomsregistre, oversikt 
over andeler i kommandittselskaper 
og aksjonærprotokoller, fremtrer den 
ene lommeboken fetere enn den andre. 
Eierne av disse lommebøkene står 

fjernt fra en verden med en dobling m 
antall konkurser, en arbeidsledighe1 
som raskt nærmer seg 100 tusen samti 
dig som lønnslov og høyt rentenivi 
tvinger stadig flere over til sosialkon 
torene». 

Sløser mest 
«Kapital» har intervjuet nr. 40 på lis
ta, Dag S. Kristiansen, som «bare» hai 
400 arvede millioner. Under overskrif 
ten «Sløser mest» skryter han av sit 
store forbruk, Han har diverse råflott< 
biler, spiser på de dyreste resauranter 
bruker helikopter til hytta på fjellet 
får lunsjen brakt med sjøfly når har 
ligger ute på fjorden. «Kapital» kom 
menterer: «Det spiller liten rolle hv, 
Dag S. Kristiansen bruker avpenger 
Han er rikere når han står opp on 
morgenen, enn da han la seg om kvel 
den». 

Stiansens personlige formue utgjø1 
to Finnmarkspakker. Vi får stadig hø 
re om bankenes store tap. Delvis er de 
riktig. Flere store banker har betydeli 
ge problemer. De har hatt store tar 
som de prøver å velte over på vanlig< 
folk. Men det må ikke forlede oss til i 
tro at storkapitalen i Norge har de 
trangt. Bankenes rolle er først O! 
fremst å forvalte andres kapital. Ban-
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k'ene -med fiske og jordbruk-rammes av svart hav og statens politikk for å av[ylke kysten. 

kene eier ikke så mye selv. Bak banke
ne står de store private formuene, de 
rike familiene, og den ekstremt rike 
norske staten. Hvem er de rike familie
ne? Bortsett fra enkelte eiendomsopp
komlinger som Thon, Selvaag og 
Brudevold, er det de gamle familiene 
med formuer som delvis skriver seg 
helt tilbake fra føydal-tiden: Løvens
kiold, Bergesen-familien, Fred. Ol
sen-familien, Andresen-familien, 
Skaugen, Stolt-Nielsen, Odfjell, 
Braathen, Mathiesen. 

Styrtrik stat 
Hvem er den norske staten? Den nors
ke staten, som er styrtrik med en 
finansformue pr. 31.12.1986 på 205 
milliarder (I følge Statistisk Årbok 
1988, side 369), ledes selvsagt av den 
regjeringa som sitter til enhver tid. Og 
vi vet hvem som rivaliserer om å få sty
re over statens milliarder. Men i tillegg 
har vi dem som er ansatt i faste topp
stillinger. En rekke av dem tilhører 
vennekretsen omkring DNA-ledelsen: 
Hermod Skånland i spissen for Norges 
Bank, Harald Norvik (og tidligere Ar
ve Johnsen) i spissen for Statoil, Kjell 
Roller i spissen for det ekstremt profi
table Televerket. Dessuten folk i 
toppen av det faste embetsverket, som 

Onsdag l. mars 1989 

finansråd Tormod Hermansen. 
DNA/LO-ledelsen har skaffet seg et 
godt tak i den norske statsformuen, 
som faktisk er så stor at den teller litt 
også i internasjonal sammenheng (de 
fleste statsapparatene i verden er nem
lig dypt forgjeldet og går med store 
underskudd). 

Aggressiv - offensiv 
Det er ikke slik SV hevder, at Gros 
knefall lar seg presse av borgerskapet 
og delvis gjør knefall for kapitalinte
ressene. ·DNA/LO-ledelsen utgjør selv 
en mektig fløy av norsk storkapital, og 
det er sine egne interesser de slåss for. 
De utgjør den mest aggressive og of
fensive delen av norsk storkapital. De 
er ikke dumme og innsiktsløse når de 
fører en politikk som ikke bare retter 
seg mot arbeidsfolk i Norge, men som 
faktisk også rammer de aller fleste 
norske Is_apitalistene. De vet at bare 
fem prosent av arbeidsplassene er eks
portbedrifter, mens 95 prosent av 
arbeidsplassene retter seg mot norsk 
etterspørsel og norske behov (derav 23 
prosent i offentlig sektor og 72 prosent 
i vare- og tjenesteproduserende nærin
ger). De visste at de løy da de for ett år 
siden begrunnet lønnslov og innstram
ningspolitikk med at det ville trygge 

arbeidsplassene. De visste at redusert 
etterspørsel ville undergrave markedet 
for de aller fleste norske bedriftene. 

Derfor kan det ikke være noen over
raskelse når Statistisk Sentralbyrå 
rapporterer at det var konkurranseut
satt hjemmemarkedsindustri som 
mistet flest arbeidsplasser i 1988, med 
store nedskjæringer i tekstil, bekled
ning, trevare- og møbelindustri, 
byggevarebransjen m.m. De vet at en 
rekke norske bedrifter nå balanserer 
på kanten av stupet, og at konkurs
raset så vidt har begynt. De vet at de 
fører en politikk som raserer distrikts
Norge. 

På rettvei! 
Men de vet også at de selv og vennene 
deres - de store kapitalene som er in
ternasjonalt rettet - profiterer stort 
på den politikken som føres. De ruster 
seg offensivt på å bite fra seg i den 
skjerpede internasjonale konkurran
sen fra andre lands storkapital, bl.a. i 
form av EFs indre marked. Og når det 
gjelder å rette Norges ressurser konse
kvent inn på hva som tjener deres 
internasjonale ambisjoner, kan de 
med tilfredshet konstatere: Vi er på 
rett vei! 

TORSTEIN DAHLE 

OPPRØR 

INNLEGG 
Alvin Vaseli (bildet) går i 
dette innlegget gjennom 
grunnene til at Finnmarks
lista er stiftet. 

Hvorfor stiller 
Finnmarkslista? 
I løpet av de siste 20 årene har vi hatt 

s~ifte~de regjeringe_r. Løfter overfor 
Fmnmark har det ikke manglet på 

foran hvert valg. Forskjellige klatt-til
tak har vært satt i verk. Men likevel er 
det bare å konstatere at folkestrømmen 
fra fylket har fortsatt. En sentral årsak 
til dette har nedfiskinga av fiskebestan
dene i Barentshavet vært. I dag er fylket, 
· og i særlig grad kysten, preget av stagna
sjon, konkurser og usikkerhet for 
framtida. 

Kystbefolkninga har i mange år pro
testert mot denne utarminga av livs
grunnlaget for landsdelen. Men det 
motsatte har skjedd. De større fiskefart
øyene har blitt kjøpt opp av pengesterke 
vestlandsredere, fabrikktrålerflåten og 
ombordproduksjon har ekspandert 
kraftig, og en stadig mindre andel av fis
keressursene har blitt ilandført i lands
delen. Samtidig har statens innstram
ninger overfor kommunene og fylkene 
slått spesielt hardt mot distriktene. 
Kombinert med sviktende skatteinntek
ter lever en stor del av kommunene på 
randen av økonomisk ruin. 

Skatteaksjonen 
I fjor ble det dannet en skatteaksjon, 
Folkeaksjonen Fremtid for Finnmark. 
Denne aksjonens fremste mål var å få 
innført personrettede tiltak, og kravet 
var l3 prosent skatt for folk i Finnmark 
og Nord-Troms. Aksjonen har fått stor 
støtte, og den har presset på for at de 
politiske partiene skulle vedta deres 
krav . Samtidig har de truet med å stille 
til valg, men har hele tida villet avventa 
hva de forskjellige partiene kom til å 
vedta i sine fylkesprogrammer. I dag ser 
det ut som om de kommer til å arbeide 
for egen liste, men endelig standpunkt 
ville ikke bli tatt før etter APs har hatt 
landsmøte. 

På grunn av denne usikkerheten om 
Folkeaksjonen ville stille til valg eller ik-

ke, så har en del enkeltpersoner tatt 
initiativ til å lage ei tverrpolitisk Finn
marksliste. Gjennom et opprop er det 
samlet nærmere 40 personer fra ulike 
politiske miljøer i fylket. Samtidig er det 
åpne linjer til Folkeaksjoennn. Et sam
arbeid vil uten tvil bli en meget alvorlig 
trussel mot AP / Høyre/ FrP. 

For Finnmarkslista vil ressursforvalt
ning og kampen for arbeidsplassene bli 
den viktigste saken. Livsgrunnlaget for 
å bo her oppe må sikres. Ved siden av 
styrking av den offentlige økonomien, 
vil Finnmarkslista gå inn for at skattelet
telser må brukes som virkemiddel for å 
få folk til å bo her, og på den måten ut
jevne de økonomiske ulempene det 
medfører å bo i distrikts-Norge. 

Godrespons 
Så langt i arbeidet har responsen vært 
meget god. Vi tror stemninga er positiv 
for ei alternativ og «annerledes» liste til 
stortingsvalget, og vi ser slett ikke mu
lighetene for mandat som usannsynlige. 
Vårt håp er at vi kan få til et samarbeid 
med Folkeksjonen, og at småpartiene 
som SP, KrF, V, SV, NKP og RV kan 
siutte seg til initiativet. I dag har ingen 
av disse partiene mandatsjanser. 

Men uansett, dersom vi har tolket 
stemninga riktig i fylket, så vil vi stille til 
valg til høsten selv om ikke småpartiene 
vil støtte initiativet. Vi regner likevel 
med at stør5tedelen av stemmene er å 
hente fra AP-velgerne, og de som i frust
rasjon sier at de vil stemme FrP eller sitte 
hjemme~ 

Vårt mål med lista er at vi får valgt 
stortingsrepresentanter som setter Finn
mark og finnmarkspatriotismen i forse
tet - og folk som har sin hovedlojalitet 
liggende hos Finnmark, og ikke hos de 
politiske partiene de er medlem av. 

Vi har tro på at dette lykkes. 
AL VIN V ASELI 

Støtte til 
Nord-Norge 

Denne uttalelsen ble enstem
mig vedtatt på Vestfold
konferansen den 25. og 

26. februar: 
«Det trengs et kraftig oppgjør 

mot den rådende politikken som 
føres overfor Nord-Norge - og 
særlig Finnmark. 

Til tross for landsdelens enorme 
rikdommer har poltikere, byråkra
ter og kapitalmakt vanstyrt lands
delen og skapt ressurskrise og 
avfolking. Skal denne utviklingen 
snus må naturressursene i lands
delen utnyttes på en forsvarlig måte 
til den nordnorske befolkningens 
beste. Innen fiskeriene betyr dette 
at råstoffet ilandføres og viderefor
edles i Nord-Norge. Det betyr også 

at forskning og forvaltning må leg
ges til den landsdelen forskningen 
angår. Problemet med overkapasi
tet i fiskeflåten må ikke løses på 
bekostning av nordnorske fiskere. 
Først og fremst må den store EF
flåten ut av Barentshavet, men også 
flåten av fabrikkskip og trålere fra " 
Sør-Norge er en del av trusselen 
mot fiskebestanden 

Nord-Norge har vært en leve
dykti"g landsdel i tusenvis av år sånn 
kan det også være i framtida om 
naturressursene forvaltes riktig. 
· Fylkeslistene bør gå inn for en 
politikk so~ fremmer selvstendig
het og samhandel over landegrense
ne på Nordkalotten.» 
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Kan AKP(m-l)s leder, nest-lede
re, Klassekampens redaktør 
eller en av partiets kjente forfat

tere være 1. mai-taler for et «AKP
dominert» demonstrasjonstog? Det 
typiske svaret er i dag ikke ja, men nei. 

Og lista over «umulige» talere kan 
lett forfleres. Det vesentlige felles
trekket er ikke AKP-medlemskapet, 
men en 1. mai-mangel nesten like grov 
som en avskjært tunge; de er ikke fag
lige tillitsmenn. Å utnytte slike parti
ressurser bryter med «taktikken». Og 
den tar gjerne sitt utgangspunkt i det 
som «Faglig Enhet» i Oslo foran årets 
første møte definerte som «et rentfag
lig grunnlag». 

Jeg har opp gjennom åttiåra blitt 
mer og mer skeptisk til denne renhe
ten, men det har vist seg vanskelig å få 
til noen debatt. Når den er aktuell hol
der kritikerne kjeft «for ikke å ødeleg
ge». Etter 1. mai er sånn problemstil
linger gjerne både ute av øyet og ute av 

I sinn. Bølgene etter 1. mai-toget i Oslo 
våren 1987 (da flyktningepolitikken/ 
rasismen ble skviset som hovedparole, 
og Kvinnefronten nektet innflytelse) er 
et hederlig unntak. Etter mitt syn er det 
mest fornuftig å reise diskusjonen før 
alle avgjørelser nok en gang er tatt. 

Den historiske bakgrunnen for det 
som har skjedd er lett å risse opp. Sa
morg-togene har på landsbasis alltid 
vært dominert av AP. Fagforeningene 
kan gjerne stille med opposisjonelle 
paroler. Men når det gjelder talerne 
(og dermed medienes oppsummering) 
har Youngstorget alltid hatt hard kon
troll. Unntakene har gjennom det siste 
årtiet blitt langt flere, og de er viktige 
nok. Men både i Oslo og det store fler
tallet av arrangementer rundt om i 
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<< - ...... -...... eavgift>> 
for medlemmer? 

I forrige Opprør skrev vi litt om 
AKPs økonomi. Denne gangen 
skal vi si litt om utbygginga av 
sterke fylkesorganisasjoner av 

AKP. Vi vil ha folk på hel- eller deltid, 
kontorer og skikkelig utstyr i ·ane fyl
ker. Diskusjonene om et slikt stort 
sprang framover startet for et par år 
siden. 

Fram til nå har partiet ikke hatt råd 
til å ha folk på dagtid rundt om i fylke
ne. En slik satsing må derfor knyttes til 
økning av inntektene. Vi har bestemt 
at all økning av AKPs ressurser skal gå 
til å bygge ut partiet i fylkene. Sist høst 
kom flere fylker i gang: Vestfold, Te
lemark, Møre og Romsdal, Nordre 
Nordland og Troms. Og erfaringene er 
svært gode. I april samler vi alle de 
som nå har arbeidet hel- eller deltid i 
fylkene, for å oppsummere erfaringe
ne og legge grunnlag for et nytt sprang 
i flere fylker. 

Inntektene 
Inntektenekommer.først og fremst fra 
partiets medlemmer og venner. Men 
hvor skal vi få penger til en slik satsing 
fra? 

Som nevnt i forrige OPPRØR er bi
drag fra medlemmer og venner uten 
sammenlikning den viktigste inntekts
kilden, kontingenten aller viktigst. 

Medlemskontingenten er høy i 
AKP. Minstesatsen er 50 kr. måneden, 
men kontingenten øker jo høyere inn
tekt en har, så de fleste medlemmer 
betaler 2-300 kroner i måneden eller 
mer. 

«Her og nå» i P2 hadde før jul et lite 
innslag om hvor dyrt det var å være 
med i de forskjellige partiene. I de fles
te partiene betalte medlemmene noen 
få hundre kroner året. AKP skilte seg 

Hvis partiets medlemmer og venner 
kan tenke seg å gi 10-20 prosent av arv eller 

gevinster til AKP, kan dette til sammen gi oss 
en stor del av de midlene vi trenger til storsat
singa i fylkene nå, skriver AKPs økonomian

svarlig i denne artikkelen. Økonomisk 
hovedsatsing er nå oppbygging 

av AKP i fylkene! 

Har du vunn~t i lotto eller tipping? Det store loddet? Eller arvet? Da kan det 
kanskje være en ide å gi en del av den uventede inntekten til partiet? 

FOTO: MAYA GLASER 

1. mai uten «AKP-talere»? 

landet er denne AP-dominansen fort
satt avgjørende. 

Opposisjonstogene til venstre for 
Samorg/ AP startet med ml-bevegel
sens framvekst. Søtti-åras «Rød 
Front» og «Faglig 1. mai-front» ble 
slagkraftige uttrykk for dette. Disse 
demonstrasjonene var definert som 
klassekamptog, mobiliseringa skjedde 
ut ifra en blanding av allsidige politis
ke paroler og et mangfold av lokale 
kampkrav. Seksjonene (faglig, kvin
ne, anti-rasisme, bolig, ungdom, miljø 
osv.) spilte en sjølstendig og viktig rol
le. Det var ingen hemmelighet at 
AKP(m-1) var den sentrale drivkraften 
i organiseringa. 

Akkurat det siste gjelder fortsatt. 
«Alle vet at AKP er en hoveddrivkraft 
bak opposisjonstoget 1. mai» skriver 
Arne Rolijordet (Oslo AKPs FU) i et 
innlegg i Friheten 22. februar i år. Om 
arrangementskomiteen i «Faglig En
het» tør innrømme det, er mer usik
kert. For i løpet ·av åttiåra har 1. 
mai-taktikken blitt et formalisert ri
tuale som har gjort ordet parti til et 

INNLEGG 
Kan AKP-ledere være 1. 
mai-taler for «AKP-domi
nerte» tog i år? Det typiske 
svaret er i dag nei, _mener 
Sigurd Allern (bildet). 

fyord som bare bør nevnes når det kan 
kobles til ordet misbruk. 

Den etterhvert noe rituelle 1. mai
taktikken i Oslo ser slik ut. Først 
fremmer høyresosialdemokratene i 
Samorgs styre (gjerne med en NKPer 
og SVer på slep) et forslag til par-oler 
(noen halv-radikale krav uten brodd 
mot AP-regjeringa) og talere. I valgår 
får Gro jobben, av taktiske hensyn 
med en SVer som juniorpartner. Op
posisjonen i Oslo Samorg er hvert år 
like bestyret over dette, og kritiserer 
spesielt at valget av Gro gir toget en 
valgkampprofil. I motsetning til et 
slikt partimisbruk ønsker de en kjent 
faglig taler; denne våren var valget 
Handel og Kontor-lederen Sidsel 
Bauck (sosialdemokrat) - «eller en 
annen fra fagbevegelsen». 

Når forslaget er nedstemt dannes 
«Faglig Enhet» med basis i dette 
«mindretallet». Etterhvert med en fas
tere organisasjonsbasis i de fagforen
ingene som var arrangører året før. 
Denne taktikken har utvilsomt gitt 1. 
mai-toget større faglig «legitimitet» 

OPPRØR 

enn søtti-åras opposisjonstog. Men 
prisen er høy. For med på kjøpet har 
vi fått en tenkning og argumentasjon 
som er fullstensdig fanget av det for
melle taktiske spillet innafor Samorgs 
rammer. 

Se f.eks. på argumentasjonen mot 
Gro eller andre AP-topper som talere. 
En avvisning ut i fra deres parti-stilling 
er etter mitt syn et elendig argument: 
Akkurat som det ikke holder å ned
legge forbud mot å omtale parlamen
tariske valg på arbeiderklassens 
kampdag. Den eneste brukbare argu
mentet mot Gro som taler er den poli
tikken hun står for. En demonstrasjon 
mot regjeringas innstrammingspoli
tikk kan ikke ha statsministeren som 
gjesteagitator. Eller utnyttes til valg
agitasjon for en arbeiderfiendtlig 
politikk. 

Arbeiderklassens problem er ikke at 
det finnes arbeider-partier. Tvert om, 
revolusjonære arbeiderpartier var ei 
forutsetning for konstitueringa av ar
beiderklassen som en klasse «for seg», 
med sosialismen som et offensivt, stra
tegisk mål. «Rein fagforeningsbevisst
het» er allerede i utgangspunktet 
begrenset til den daglige anti-kapitalis
tiske forsvarskampen. En «anti-par
ti»-holdning koblet med ideer om 
Samorganisasjonenes representskap 
som arbeiderklassens egentlige «sen
trum», blir raskt en syndikalistisk 
strømning. 

Heller ikke opposisjonstogene bør 
innsnevres til «et rent faglig grunn
lag». Det er utmerket å ha en base i 
progressive fagforeninger innafor LO, 
men sjøl som organsatorisk utgangs
punkt er det utilstrekkelig. Hvis ut
gangspunktet er å fremme den 
politikken som gavner arbeiderklas-

helt ut. Til og med støttemedlemmene 
- deltakerne i støtteringen - betaler 
stort sett mer enn medlemmene i andre 
parti. Det er vi stolte av. Vi er stolte av 
å ha medlemmer og venner som er villi
ge til både å gi så det monner - og 
gjøre en stor aktiv innsats - for en sak 
de brenner for. 

Sliter tungt 
Likevel sliter partiet tungt økonomisk. 
Hver krone ekstra betyr økte mulighe
ter for å sette politikken til partiet ut i 
livet. En utfordring er derfor å gi en del 
av uventa inntekter til AKP! 

De fleste medlemmene og vennene 
av AKP er vanlige fattigfolk som sliter 
tungt for å få endene til å møtes. Vi er 
blant dem som har blitt frastjålet en 
månedslønn av Gro-regjeringa. Det er 
ikke så lett å avse mer til partiet i det 
daglige. Men-av og til dumper det inn 
uventa rikdom. Det_ kan være en tippe
gevinst, eller det kan være en arv. 

I disse tider, der de fleste vanlige sli
tere er nødt til å legge ned flere år av 
sitt liv i bolig, kan det fort bli noen 
hundre tusen i arv . Vår utfordring blir 
da: Gi 10-20 prosent av en arv eller ge
vinst til partiet!. Eller mer, hvis du 
føler for det. 

Selv en så beskjeden prosent blir 
fort store summer for partiet, og kan 
gi oss armslag til ny satsing. 

Jeg har regnet ut - med grunnlag i 
vanlig statistikk - at hvis alle parti
medlemmer som arver gir 10 prosent 
av arven til AKP, vil partiets inntekter 
øke med omtrent 50 prosent i forhold 
til dagens nivå, dvs . at store deler av 
satsinga i fylkene kunne finansieres 
bare med denne økte inntekten! 

ØKONOMIANSVARLIG 

sens interesser, må siktepunktet være 
videre; progressive fagforeninger uta
for LO, kvinneorganisasjoner, ung
domsinitiativ, innvandrerorganisasjo
ner og anti-imperialistiske grupper 
OSV. 

Det samme gjelder taler-spørsmå
let. Det eneste avgjørende kravet er at 
taleren snakker ut ifra 1. mai-togets 
eget grunnlag og kan gjøre dette på en 
måte som skaper politisk entusiasme. 
Det gjelder uansett verv i AKP(m-1), 
SV, AP eller for den saks skyld andre 
organisasjoner. I den virkelige verden 
er det få sosialdemokrater som våger å 
stå på ei klassekamplinje. For AKPere 
er det en sjølsagt sak. Noen 1. mai
arrangører - med AKP-medlemmer 
som har faglige tillitsverv i spissen - · 
trekker av det den konklusjonen at her 
gjelder det for enhver pris å sørge for 
at ikke noen «partipolitiker» kommer 
til orde. 

Det praktiske resultatet er at ei stor 
gruppe av partiets dyktigste agitatorer 
reelt har blitt ekskludert som 1. mai
talere. Eller såvidt «sneket seg med» 
på mindre plasser der det ikke har vært 
et sterkt nok AKP-sjikt av «tunge, fag
lige tillitsvalgte» som kunne tvinge 
sensuren gjennom. De siste årene har 
denne politikken vært så gjennomført 
at sjøl garvete fagforeningsledere 
knapt ville bli stemplet «godkjent» 
dersom AKP(m-1) hadde valgt dem til 
en ledende stilling. 

SIGURD ALLERN 
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Det rører.på seg 

· Tone-Anne Ødegard, 
AKP(m-1), Nordland 
Utgangspunktet for Nordlandslista var 
fisket og ressursene i havet. Trålerne 
tømmer havet for fisk. Rovfisket betyr 
at grunnlaget for arbeidsplassene og bo
settinga langs kysten forsvinner. Kyst
fiskernes Forening er dannet nettop på 
denne bakgrunnen. Det er fiskerne med 
de minste båtene, de som fisker med 
snøre og garn og langs kysten i de tre 
nordligste fylkene som har gått sammen 
i en egen organisasjon innen Norges Fis
karlag. 

Det var derfor naturlig at lederen for 
Kystfiskernes Forening, Steinar M. Fri
is, var en av initiativtakerne sammen 
med Geir Johnsen da Nordlandslista ble 
dannet. 

Kongstanken bak Nordlandslista var 
å knytte- forbindelsen mellom arbeider
ne i industrien, gruvearbeiderne, fisker
ne og bøndene. Det er vi i ferd med å 
greie. Lista er breit sammensatt klasse
messig, og fra helt forskjellige miljøer. 
Foruten Friis og Johnsen er Wenche 
Spjelkavik den som er mest i vinden og 
preger avisdebatten i fylket. Hun leder 
vaskerklubben ved bergverket i Sulitjel
ma. ·Jeg jubler samme hvem av disse tre · 
som kommer på Stortinget! 

Et nøkkelspørsmål er å få mange til å 
jobbe for Nordlandslista. Akkurat nå er 
det viktigste å få samlet inn de tre tusen 
underskriftene vi må ha. Folk som aldri 
har vært med i annet organisert arbeid 
enn 4H iiinkaller nå til pressekonferanse 
lokalt og står på stand: 

Jeg er veldig fornøyd med det som 
foregår. 

Borgny Sira. 
AKP(m-1)! Rogaland 
Jeg går ut fra at vi får til et initiativ 
som er breiere enn RV. Sonderinge
ne i fjor høst viste at SV var avvisen
de. De har muligheter for et mandat 
på egenhånd. Venstrefløyen i AP er 
tradisjonelt sterk, har vært en del i. 
framgang, men har en historie med å 
væe lojal og unngå å splitte ut. 

De Grønne er vi stadig i kontakt 
med, og det er interesse for et valgini
tiativ fra miljøer innen fagbevegel
sen og fra offentlig sektor. En 
radikal liste vil sanke mange stem
mer. Fra venstreopposisjonen i AP 
og blant radikale uavhengige er det 
mange som planlegger å sitte hjem
me ved valget til høsten hvis det bare 
er de etablerte partiene som stiller. 

Akkurat nå er det stille på overfla
ten når det gjelder protester mot 
regjeringas politikk. Til våren står 
nedskjæinger innenfor helse- og so
sialsektoren for tur. Tariffoppgjøret 
og sansynligheten for at det blir en ny 
lønnslov, gjør at det blir bevegelse 
blant folk . . 

Onsdag 1. mars 1989 

Det er oppbrudd 
i velgermassene, særlig 

i AP. Folk godtar ikke uten videre 
nedskjæringer, arbeidsløshet og real

lønnsnedgang. Folk rører på seg. 
OPPRØR har ringt AKP-ledere rundt 

i landet for å finne ut hva som skjer, og 
I 

hvordan dette henger sammen med 
valgforberedelsene. 

Bente Moseng, 
AKP(m-1), Oslo 

Det er stor bevegelse blant kvinner 
mot det etablerte valgopplegget. De 
slåss for sine politiske spørsmål, 
for sine krav, for å bli hørt. Ved å 
samle seg, kan de få til noe helt an
nerledes, ellers drukner de i 'syste
met. Inspirasjonen fra Island er 
blant annet at det går an å jobbe 
sammen, joboe kollektivt. 

Kvinneinitiativet i Oslo er et ut
trykk for at kvinner krever å bli · 
hørt, at kvinner sier fra og reiser si
ne krav, at kvinner vil jobbe på en 
kollektiv måte. Derfor fikk Kvin-

. neinitiativet så stor oppslutning da 
de innkalte til møte i fjor høst. 

Den andre store grunnplansbe
vegelsen er opprøret i fagbvegelsen 
som også finnes i Oslo. Det siste 
året har det blant annet dreid seg 
om kampen mot lønnsloven, mot 
den høye renta. I det hele tatt mot 
LOs og regjeringas økonomiske 
politikk. 

Opprøret mot nedskjæringene i 
Oslo kommune finnes. Det er man
ge opprør, men de har enda ikke 
funnet noen enhetlig form. Oslo
lista er en mulighet til å samle både 
kvinneopprøret, den faglige oppo
sisjonen og kampen mot nedskjæ-

. ringene. 

Det vi må få til, er å få folk til å 
se mulighetene lokalt der vi er, og 
jobbe opp de politiske spørsmålene 

Terte Valen. 
AKf (m-n. Hordaland 

Jeg ser ikke et opprør, men et opp
brudd. Folk blir mer og mer kalde i 
forhold til de politiske partiene, spesi
elt AP. Det er heller ikke noe dragsug i 
retning Fremskrittspartiet som det var 
for et år siden. 

Det har vært endel bevegelse blant 
folk . Det var stor aktivitet blant lærer
ne i Hordaland under lærerstreiken. 

som en del av valgkampen. Det er i 
arbeidet sammen med dem en kjen
ner, i hver enkelt lille klubb eller 
velforening, at mulighetene til å 
gjøre Oslo-lista til en brei massebe
vegelse ligger. Dette må skje mer og 
mer og samtidig som det blir en av
klaring på aktuelle kandidater og 
program for Oslo-lista. 

Det kan virke som det er store 
uenigheter i Oslo-partiet. De finnes 
og er virkelige. Men enigheten om 
at vi trenger en brei front, er vi vel
dig enige om. Dette er et viktig 
utgangspunkt når det nå skal nomi
neres og vedtas program. 

Sist høst var første gang det var en fel
les aksjon mot nedskjæringene i fyl
kesbudsjettet. Kampen for sykehusene 
i Odda og på Stord har stor oppslut
ning. Det er mye tenking og grunding 
og tendenser til organsering rundt den 
store arbeidsløsheten i Hordaland. 
Kvinnenes Tariffaksjon har tilsluttet 
tjue fagforeninger. 

Initiativtakerne til Hordalandslista 
sogner til venstresida, men flestepar
ten er partipolitisk uavhengige. Det 
jobbes nå for å få med folk utenfor 
Bergen. Bare lista formelt er klar blir 
det lettere for folk å slutte seg til å delta 
i jobbinga. De som er midt oppe i orga
niseringa nå, må spre informasjonen . 
Andre som vil gjøre en innsats, må ta 
kontakt. 

Et av de viktigste politiske spørsmå
lene er åta et oppgjør med den økono
miske politikken til regjeringa. Her er 
vi så heldige at vi kan bruke det utmer
ka materialet til Torstein Dahle. Vi vil 
imidlertid ikke på noen måte skyve 
Torstein Dahle opp på toppen av lista. 
Men det'er et enormt press fra uorgani
serte. 

OPPRØR 

Torm Nustad. 
AKP(m-D. Troms 
Det er tre saker som er spesielle for 
Troms. For det første bor halvparten 
av befolkningen i de to byene, Tromsø 
og Harstad. For det andre er Troms 
det fylket som har minst industri i for
hold til innbyggertallet. De største 
arbeidsplassene er innen offentlig sek
tor. Regionsykehuset er Nord-Norges 
største arbeidsplass, og en svær kvin
nearbeidsplass. For det tredje har det 
vært en sterk kvinnebevegelse her i 
mange år. Det har utviklet en kvinne
bevissthet blant veldig mange damer 
på et breit grunnlag. 

Kvinneinitiativet er derfor å ta ut
gangspunkt i det viktigste pga de store 
nedskjæringene i offentlig sektor og at 
det er damearbeidsplassene som ram
mes. Det finnes også et distriktsopprør 
i Troms. Da halvparten av befolknin
gen bor i de to byene, har ikke dette 
opprøret like stor betydning her som i 
Nordland og Finnmark. 

Kvinneinitiativet har vedtatt å stille 
liste ved valget i 1989 med både menn 
og kvinner på lista, og i ledelsen. Men 
kvinnespørsmålene skal være domine
rende og prege valgkampen. Målet er å 
bli alternativet for de ulike opposi
sjonsstrømningene som er i fylket 
under navnet «Alternativ stortingslis
te, Kvinneinitiativet». 

Det geniale med Kvinneinitiativet 
var at det var et stormøte som var star
ten. Alle som er interessert i å drive det 
fram, kan bli med. Vi har unngått pro
blemet med topptunghet. Vi jobber 
kollektivt. Politiske partier får bli med 
på møtene med sine medlemmer og 
vurdere om de synes det er interessant 
eller ikke. 

Knut Haga, 
AKP(m-1) Hedmark 
Før jul ble det nedsatt en aksjons
komite av RV, NKP og uavhengi
ge. Det ser positivt ut for at det kan 
bli ei rød-grønn liste. Vi kommer til 
møtet i Tønsberg 25. og 26. febru
ar. 
· Det er ingen svære bevegelser på 
fylkesplan akkurat nå. Det er akku-

. rat satt i gang en underskriftsak
sjon mot innskrenkninger ved 
fødeavdelinga i Kongsvinger. Bon
deopprøret i Nord-Østerdal jobber 
mot nedlegging av meierier . 

Marion Palmer. 
AKP(m-1), Sør-Trøndelag 
Trønderlista er et resultat av opp
bruddet fra AP. Det startet med 
Bylista ved det forrige kommune
valget. AP stilte medlemmene fritt 
i spørsmålet om nedlegging av trik
ken i Trondheim. Det førte til at 
trikken nå er nedlagt. Dessuten var 
Bylista bygd på motstanden mot 
messehallen på Nidarø og mot byg
ging av et enormt stort og dyrt 
kulturhus. 

RV ønsker et samarbeid med 
Trønderlista for å samle opposisjo
nen til Stortingsvalget. Diskusjone
ne er godt i gang for å oppnå enhet 
på en politisk plattform. Den skal 
vedtas på et møte med femti delta
kere fra de forskjellige miljøene 
12. mars. 

Trønderlista har samlet inn un
derskrifter på sitt første utkast til 
program. De fire hovedsakene er 
eldreomsorg, helse- og sosialspørs
mål, kollektivtrafikk og boligsa
ker. Til nå har ikke RV vært med 
på å samle inn underskrifter. Først 
må det politiske grunnlaget avkla
res. 

Hilde Nesøen. 
AKP(m-1), Østfold 
Situasjonen er moden for å få til ei brei 
liste ved valget til høsten. Det er lett å 
samle underskrifter, folk er forbannet 
på nedskjæringene - spesielt for sju
kehusene. Tusenvis har gått ut på 
gatene for å protestere mot planene om 
å gjøre om sykehusene i Halden og 
Askim til polykliniske avdelinger, bare 
åpent på dagtid. 

Vi lever i et møkkete fylke . Miljø
spørsmålene samler fler og fler til 
politisk innsats. 

Kvinneinitiativet i Østfold jobber 
aktivt for å samle protestbevegelsen 
spesielt innenfor helsesektoren. De 
spiller en viktig rolle for å få til en valg-

. allianse ·Østfold. Vi vil nå legge mer 
vekt på massearbeid, og ikke bare nød
vendig topp-plansjobbing. Styrken i 
en allianse er at det ligger en grunn
plansbevegelse bak. Vi må la dem 
slippe til. 

Vi legger ned mye bra arbeid som 
peker utover valgettil høsten. Det er en 
viktig oppgave å samle opprørsbeve
gelsene. 
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Strategisk viktig valgt 
Av AKSEL NÆRSTAD 

A
rbeidet for en br.ei valgfront 
er en viktig del av en helhet 
politikk - for 
«- å utvikle det politiske 

oppbruddet som er i gang i Norge, og 
lede det mot venstre. 

«- å bygge ut den revolusjonære 
fortroppen.» 

Sånn formulerte landsmøtet i AKP 
hovedmålsettingene for AKP i de nær
meste åra, og valglinja ei:. en del av 
dette arbeidet. 

Politisk oppbrudd? 
Noen mener at snakket om politisk 
oppbrudd bare er fine formuleringer 
for å sette ei vitaminsprøyte i revolu
sjonære folk. Det er ingen massiv 
samfunnsstorm som er i gang. Men se 
konkret på virkeligheten. Grunnplans
bevegelsene og opposisjonen mot 
borgerskapets politikk vokser, og det 
er bevegelser i partiene, ikke minst i 
AP. . 

Skal det bli revolusjon i Norge, 
trengs det en enhetsfront mot makta. 
Kamperfaring, kunnskaper om venner 
og fiender er helt nødvendig for å byg
ge den. Arbeidet i de ulike bevegelsene, 
organisasjonene, frontene og aksjone
ne er en del av dette. 

En valgfront kan ikke erstatte dette. 
Det er i det utenomparlamentariske ar
beidet tyngdepunktet av arbeidet for 
revolusjonære må ligge. Det er der vi 
kommer i kontakt med folk, det er der 
vi deltar i kamper og utvikler diskusjo
ner med arbeiderklassen og andre 
grupper. Det er også her vi må utvikle 
en politikk for at de ulike bevegelsene 
skal dra i samme retning. 

Borgerskapet vil prøve å splitte fol
ket på tusen måter - menn mot 
kvinner, miljøvernere mot fagbevegel
sen, folk i nord mot folk i sør, hvite 
mot innvandrere osv. Vår linje er å ut
vikle en enhetlig politikk og solidaritet 
mellom de ulike gruppene og kampav
snitta. Vi prøver å få mannsarbeid
plasser til å støtte kvinner i kamp, vi 
prøver å få miljøfolk og fagforenings
folk til sammen å utvikle linjer for 
kampen mot industriforurensning, vi 
prøver å få menn til å støtte og skjønne 
noe av kvinnekampen osv. 

Andre uttrykk 
Ved kommunevalget i 1987 dukka det 
opp en rekke nye lister som ikke var 
bygdelister i tradisjonell forstand. De 
fikk tilsammen over 20 000 stemmer. 
Ved stortingsvalg har det ennå ikke 
blitt noen nye uttrykk for den bevegel
sen som skjer ute i samfunnet. Men det 
vil komme. 

Om vi hadde bestemt oss for å stille 
RV-lister, ville det ha kommet andre 
typer lister. De Grønne ville stille lister 
(nå er det i alle fall klart at de vil delta 
i et breiere valgsamarbeid i mange fyl
ker), det ville blitt lister som Trønder
lista, Nordlandslista og Finmarkslista, 
og det kunne blitt egne kvinnelister. 

AKP og RVs arbeid for en brei valgfront ved.stortingsvalget 
er ikke bare et «lurt triks» for å få en fra AKP /RV på Stortinget. 

Det er en viktig del av en hel hetlig politikk. 

&tammesedler 
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Ved kommunevalget fikk nye lister som ikke var bygdelister i tradisjonell forstand over 20 000 stemmer. Ved stortingsvalg 
har det ennå ikke blitt noen nye uttrykk forden bevegelsen som skjer ute i samfunnet. Men det vil komme. 

Vi i AKP /RV kunne stått på sida og 
sett at det oppbruddet som er i gang i 
samfunnet, hadde fått ulike parlamen
tariske uttrykk. Vi kunne ha stått på 
sida og ropt at det er vi som har en rik
tig politikk, og at folk måtte slutte opp 
om RV/ AKP. Men mange ville ikke 
hørt på oss. De ville likevel danna nye 
lister. Og mange ville blitt igjen i sine 
gamle partier eller sitti hjemme ved 
valget, fordi det ikke var noe skikkelig 
alternativ for dem. 

I stedet har vi kasta oss inn for å ska
pe et nytt breit valgalternativ. Vi er ute 
i akkurat det rette øyeblikket. 

For fire år siden hadde dt antagelig 
ikke vært mulig å samle en reell bredde 
i opposisjon til de andre partiene. 
Hadde vi venta, ville det ha blitt orga
nisert alternativer uten oss. AKP/RV 
har ikke noe monopol på å organisere 
opposisjonen. I Sverige har Miljøpar
tiet De Grøna organisert mye av den. 

Nå kan vi være med å utvikle ret
ninga og politikken, og vi kan jobbe 
innad i en slik brei front for å vinne 
oppslutning om vår politikk. 

Reformistisk parti? 
Noen lurer på hvordan denne valg-

fronten vil skille seg fra f.eks. SV. Er 
ikke AKP/RV med på å organisere et 
nytt -venstresosialdemokratisk parti 
gjennom denne valglinja? 

Det kommer an på oss. Uten ei klar 
linje for hva vi vil, og uten å legge vekt 
på våre egne organisasjoner, så er fa
ren der. Men det er ikke noe nytt parti 
vi er med å starte. Det vil heller ikke det 
store flertallet av de andre som er med, 
ha. Det er en samling av enkeltperso
ner om de viktigste politiske sakene for 
arbeiderklassen og folket i Norge i 
dag. Alle har frihet til å stå for sine 
standpunkter utover det minimumet 
en er enige om. · · - -

Politisk program? 
Det er mange politiske problemer 
knytta til programmet for en sånn 
front. En del folk i AKP /RV har kriti
sert ledelsen for at det ikke er lagt fram 
noe forslag til hva som er vårt forslag 
til frontprogram, hva som er det mini
mumet vi krever å ha med o.l. 

Jeg mener det ville vært riktig med 
mer diskusjoner rundt hvilke saker vi 
mener er viktigst, hva vi ønsker åjobbe 
for, og hvilke saker vi absolutt ikke vil 
akseptere. Men programmet må utvik-
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les gjennom reelle diskusjoner med 
dem vi samarbeider med. Og formule
ringene i programmene er mindre 
viktig enn de bevegelsene fronten er et 
uttrykk for. 

Ta Nordlandslista som eksempel. 
Mange snakker varmt om den, men få 
kjenner den korte· utialelsen som er 
dens «program». Det er bredden og de 
kampområdene personene bak repre
senterer som er profilen til lista. 

Noen saker og retningslinjer for 
programmet er viktig for oss: 
• Regjeringsspørsmålet. Vi kan ikke 

slutte opp om noe som blir et støttepar
ti for ei regjering. Vår linje er at fron
ten ikke skal ta stilling til noe regje
ringsalternativ, men fremme sin 
politikk. Det var også linja til De 
Grønne i Sverige, og har vært RVs po
litikk i alle år. NKPs linje er at fronten 
må si den ikke vil støtte ei borgerlig re
gjering, og at den ønsker ei regjering 
«utgått fra arbeiderbevegelsen». Også 
enkelte i AKP/RV-miljøet mener ei 
AP-regjering tross alt er det beste al
ternativet. 

• Vi mener fronten ikke må ha poli
tikk som retter seg mot andre deler av 
massebevegelsen .(for eksempel mot 

lønnstillegg og for lønnslov, mot mil
jøvernaktivistene, eller for å kaste ut 
asylsøkerne). 

• Vi mener fronten i politisk retning 
må rette seg mot den økonomiske poli
tikken som regjeringa og Stortinget 
fører med arbeidsløshet, rasering av 
produksjon og nedbygging av offent
lig sektor. 

Reell bevegelse 
Det ,er viktig at fronten gjennom de 
personene som slutter opp, er et ut
trykk for de reelle samfunnsmessige 
bevegelsene, og at fronten ikke får et 
program som låser fast politikken på 
ett nivå. De ulike d~lene av massebeve
gelsene må ha og 'utvikle sin politikk. 
Fronten må evne å ta det opp etter
hvert. 

Valgfronten har ulike politiske 
tyngdepunkt i forskjellige deler av lan
det. Kvinnepolitikk er hovedsaken i 
Troms, distriktspolitikk i Nordland og 
Finmark, fagopposisjonen står ster
kest i Hordaland og Oslo, i Vestfold og 
Sogn og Fjordane er miljø viktigst. Vi 
må bygge på disse styrkene, og utvikle 
programmene lokalt. Den framskred
ne kvinnepolitikken til Troms må 
brukes i andre fylker for å utvikle for
ståelsen og politikken, og det samme 
på andre områder. De( er noe nytt for 
oss å jobbe på denne måten. Det er en 
stor utfording, med store muligheter. 

Styrking av AKP /RV 
Dersom ikke AKP/RV fremmer sin 
politikk og styrker sin organisering, så 
vil ikke en ny valgfront få noen av
gjørende betydning sett på litt sikt. Det 
trengs et kommunistisk parti for å lage 
revolusjon, og AKP trengs for å utvik
le analyser og politikk. Det at vi åpent 
går ut med vår politikk, skaper også 
rom for andre til å utvikle sin. Dersom 
vi snakker om revolus~on, blir det mu
lig for andre å snakke om samfunn
somvelting. Men snakker vi bare om at 
det er nødvendig med store endringer 
av samfunnet, blir det ikke rom for 
andre i samme grad. 

En brei front gir oss• store mulighe-
. ter for å vinne folk for AKP /RVs 
politikk og for å organisere nye revolu
sjonære. Men det krever at vi aktivt 
styrker vår egen organisering og utvik
ler egen propaganda og arbeid i fron
ten. Det vil være et sterk press, både 
utenfra og innenfra for å tone ned våre 
standpunkter og organisasjon. Vi vil 
få høre at AKP/RV skremmer folk 
vekk om vi fremmer våre standpunk
ter og markerer oss sjøl. Det kreves 
bevisst jobbing for å motvirke dette 
presset. 

Dersom vi ikke legger vekt på å byg
ge AKP og utvikle revolusjonære, så 
vi den nye valglinja være skadelig for 
den revolusjonære bevegelsen, og der
med også arbeiderklassen på lengre 
sikt. Derfor henger de to oppgavene 
som er streka opp innledningsvis, ulø
selig sammen. 

Studer frontpolitikk Diskusjon i laga 
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A rbeid i ulike typer fronter har 
vært et av ml-bevegelsens va
remerker. Vi har gjort en 

kjempeinnsats i fagbevegelsen og 
andre etablerte organisasjoner, og vi 
har vært med å bygge opp nye orga
nisasjoner som Kvinnefronten og 
Afghanistan-komiteen. 

Vi tar det i dag som en selvfølge at 
revolusjonære skal jobbe i slike fron
ter, men det er mange spørsmål 
knytta til slik jobbing. Hvilket 
grunnlag bør fronter organiseres på? 
Hva er kommunistenes rolle? For
holdet mellom enhet og kamp i 
fronten osv. 

AKP og RV er bygd opp gjennom 
omfattende frontarbeid. Vietnam-

arbeidet på 60- og begynnelsen av 
70-tallet og EF-motstanden i 1971-72 
la grunnlaget for AKP og RV. Men 
det er mange år siden ml-bevegelsen 
studerte front-politikk mer grunn
leggende. 

Valgarbeidet aktualiserer det. Ne
denfor følger noen tips til studier 
som kan brukes i tilknytning til valg
diskusjonene. I før.ste omgang 
anbefales: 

Dimitrov: 
Enhetsfrontens og folkefrontens 

problemer, de 12 første sidene av 
punkt 2. 

Mao: 
Kinas kommunistiske partis rolle i · 

den nasjonale krigen. 
Annet nyttig studiemateriale er 

blant annet: 
Lenin: Hva må gjøres? (spesielt .11 

ogIII) 
«Radikalismen» kommunismens 

barnesykdom. 
Mao: 

. Aktuelle problemer om taktikken i 
den antijapanske enhetsfronten. 

Organiser dere! 
Noen spørsmål vedrørende meto

dene for ledelse. 
Dimitrov: 
Enhetsfrontens og folkefrontens 

problemer. 

OPPRØR 

Sentralstyret i AKP har vedtatt 
at det skal legges opp til disku
sjoner i hele partiet i løpet av 

våren om valglinja og valgkampen. 
Diskusjonen må legges opp ut fra 
hvor mye valget er diskutert fra før, 
og hvilke motsigelser som finnes. Vi 
vil imidlertid at alle lag diskuterer 
den strategiske betydninga av valg
fronten, og nødvendigheten av 
partiets sjølstendighet. Her er ei 
skisse til diskusjonsopplegg: 

1. Diskuter om, og i tilfelle hvor
dan, valgfrontarbeidet kan bidra til 
å utvikle det politiske oppbruddet 
og lede det mot venstre. 

Ta opp spørsmål som massear
beidet, program, organiseringa, 
partiets sjølstendighet og hvordan 
kvinne- og arbeiderprofilen skaliva
retas. 

2. Hvilke muligheter åpner valg
arbeidet lokalt hos dere? 

3. Hvorfor er det viktig med et 
sterkt AKP for å drive en bra valg
kamp og for å driv~ opprørsbevegel
sene til venstre? 

4. Hvordan ruste laget og med
lemmene til valgkampen? Hva skal 
dere gjøre? Hvordan skal dere styr
ke AKP gjennom valgarbeidet? 
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STORTINGSVALGET 

Motargumenter og svar 
Av AKSEL NÆRSTAD 

Her er et forsøk på å sette opp de vik
tigste argumentene mot, eller pi't>ble
mer som er knytta til, arbeidet i en brei 
valgallianse - og noen svar. 

Motargument 
Vi kan ikke -bruke valgkampen til å 
spre vårt syn om revolusjon, sosialis
me og det parlamentariske spillet. 

Det er i valgkampene AKP/RV har 
best muligheter til å spre hele sitt sam
funnssyn i masseomfang. En brei 
front vil frata oss den muligheten. 

svar 
Ja, det blir mindre muligheter sjøl dm 
RV/ AKP og enkeltpersoner vil ha fri
het til å si hva de mener. Mesteparten 
av valgmateriellet vil være i frontens 
regi, argumentene brukes for å folk til 
å stemme på den osv. Dette må veies 
opp mot fordelene ved en front, og vi 
må legge vekt på å spre egene stand
punkter i Klassekampen og muntlig. Å 
stemme på en slik front betyr at folk 
beveger seg vekk fra de andre partiene 
og vil kunne være mere mottagelige for 
annen politikk også. 

Motargument 
Det blir et dvaskt politisk program. 

En front som skal samle breit vil få 
et utvanna program. Det vil være man
ge saker som vi mener er viktige som 
ikke kommer med. 

svar 
Ja, det er mye som ikke kommer med. 
Men mye kommer an på det arbeidet 
som foregår lokalt for å utvikle enhet 
rundt et bra program. Fronten vil 
sannsynligvis stå for de viktigste 
kampsakene i dag. En bevegelse som 
samler personer som står i spissen for 
ulike kampfelt er viktigere enn det som 
står i et program. Vi må arbeide inna
for fronten for å vinne oppslutning for 
våre saker. (Se også artikkelen på fore
gående side). 

Motargument 
En slik front skiller seg ikke fra SV. 

Programmet til en slik front vil alle 
fra SV kunne støtte, og i tillegg tar SV 
opp mye annet som vi også står for. 
Hvorfor skal folk ikke folk da heller 
støtte SV? 

svar 
Fronten vil samle mye forskjellige folk 
som har hver sine gode grunner for ik
ke å støtte SV. Dette er nettopp ikke 
noe nytt parti, men en samling av ulike 
folk i opposisjon til den rådende poli
tikken. Politisk sett hører SV'ere med 
her. Det ville blitt slike frontlister i 
mange fylker sjøl om RV/ AKP ikke 
deltok. 

Motargument 
Vi blir nødt til åjobbe for folk som står 
for mye galt politisk. 

På mange av listehe vil det stå folk 
som f.eks . er imot lønnsvekst: noen er 
for lønnslov, og det vil være menn som 
ikke støtter viktige kvinnekrav. Det er 
vanskelig å gi støtte til disse folka. 

svar 
Andre som slutter opp om disse listene 
vil ha store problemer med å støtte per
soner fra AKP/ RV fordi de· står for 
revolusjon, kjører hardt mot statlig 
rasisme, er for ulovlige streiker osv. 
Det er en samling av folk som er enige 
om en del viktige saker, og alle må svel
ge kameler. Er vi ikke villige til det, 
kan vi stå aleine, reine og røde, men 
uten muligheter til å få stor oppslut
ning og få valgt inn RV/ AKP'ere på 
Stortinget, og uten å være med på å ut
vikle fronten. 

Motargument 
Det er galt å delta i samarbeid med 
NKP . 

NKP har forsvart folkemord i Af
ghanistan og støtter supermakta 
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Sovjet. Det er spesielt galt å samar
beide med folk NKP fordi RV/ AKP 
klart må markere at vi ikke står for 
Sovjet og Øst-Europas «sosialisme». 

svar 
Vi legger ingen skjul på hva vi mener 
om NKP og deres politikk. Krav om at 
NKP'ere skulle utelukkes fra fronten 
ville bryte med prinsippet om at alle 
som blir enige i plattformen kan delta. 
Det ville isolert oss fra andre. Men det 
er en fare for å tone ned uenigheterl og 
for at NKP får større innflytelse enn 
det er noen grunn til enkelte steder. 

Vår evne og vilje til å samarbeide 
med folk som er veldig uenige med oss 
i mange saker, har en viktig signalef
fekt overfor mange andre om at vi er 
reelt for samarbeid, og at det er mulig 
å få det til. 

Motargument 
AKP og RV blir dratt til høyere. 

AKP/ RV vil tone ned sine stand
punkter for å få enhet, og utvikle seg til 
høyre. 

svar 
Faren er der. Det er et sterkt ytre press 
i høyreretning, og dette presset blir 
sterkere når vi jobber i breie fronter. 
Vi må derfor ta alvorlig på å diskutere 
vår egen praksis, våre politiske linjer 
og på å fremme egne synspunkter. Fa
ren for høyrefeil kan ikke føre til at vi 
isolerer oss og ikke utnytter de politis
ke mulighetene vi har i en front. Da vil 
vi aldri bli noen revolusjonær kraft. 

Motargument 
Brei front betyr nedleggelse av RV. 

Når RV ikke stiller til valg, faller he
le grunnlaget for ,RV bort. Folk blir 
ikke organisert på et revolusjonært 
grunnlag i valgkampen. AKP vil ikke 
organisere seg på tre nivå - AKP - RV -
Brei front. 

OPPRØR 

Et av motargumentene mot å jobbe i 
en brei valgfront er at det ikke så viktig 
å få en fra RV I AKP på Stortinget. Men 
Stortinget er tross alt landets viktigste 
talerstol. Det er viktig å komme dit og 
drive opprørsbevegelsenes saker, for 
å spre revolusjonær politikk, og for å 
avsløre det borgerlige demokratiet. 
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Mange har også mye imot å jobbe i en 
valgfront sammen med NKP. Det er 
klart det er et problem, støtten til okku
pasjonen av Afghanistan er bare ett 
eksempel. Det er også et problem å 
jobbe sammen med folk vi er dypt 
uenige med i en eller flere saker. Men 
vi må være villige til å sluke kameler ... 

-... 

svar 
RV er innarbeidet i folks bevissthet 
gjennom 16 år, og har større opps!ut
ning enn AKP. Det ville vært en stor 
politisk dumhet å legge ned RV. RV 
sitter i kommunestyrer og fylkesting, 
og markerer seg der. Lokalvalg er noe 
annet enn stortingsvalg, og linja for 
valget i 1991 må diskuteres spesielt. En 
brei front betyr sjølsagt mindre vekt på 
RV, og organisering i RV-grupper enn 
om RV hadde stilt lister. En brei front 
gir mye større muligheter for å aktivi
sere folk, trekke mange folk med i 
diskusjoner og dermed muyligheter 
for AKP/RV til å vinne folk for sine 
syn og organisere d.em. 

Motargument 
Vi får mindre penger fra staten. 

svar 
Nei. De offentlige midlene RV får i dag 
er knytta til kommune- og fylkestings
valget. Vi får ikke noe penger på 

bakgrunn av stortingsvalg. Et parti / ei 
liste må over 2.5 prosent ved stortings
valg for å få penger på bakgrunn av 
det. 

Motargument 
Det blir gubbelister. • 

Frontarbeidet til nå har vært gubbe
dominert, og det ligger an til mye menn 
på topp av listene. Det er vanskeligere 
å få pressa fram kvinneprofil i en slik 
front enn i RV. Kvinnepolitikken sel
ges for å få enhet med en del menn . 

svar 
Det er gubbedominert, og det må abso
lutt gjøres mye for å endre det. Det er 
ingen enkel sak, og krever innsats både 
fra menn og kvinner. Samtidig er det 
store muligheter for å få kvinneopp
slutning om en slik valgfront. Det er 
mye større muligheter til å trekke med 
og få oppslutning fra mange kvinner i 
en slik front enn i RV. Kvinneinitiati
vene viser mulighetene. Men det kre
ves stor innsats fra menn og kvinner i 
RV/ AKP for at det skal bli en bra 
kvinneprofil. 

Motargument 
Det er ikke mulig å gi oppbruddet et 
parlamentarisk uttrykk. Fronten er en 
topplans-konstruksjon. 

svar 
Protestbevegelsene mot politikken til 
regjeringa og Stortinget er mye breiere 
enn det er mulig å samle ved valget. 
Mange forblir i sine gamle partier, og 
mange står utenfor. Men initiativene 
viser at det er mulig ~ samle mye folk 
fra ulike miljø og parti i en valgfront. 

Til nå har mye av arbeidet vært på 
topplan. Mye av det har vært helt nød
vendig for å få ti\ en brei enhet i initiati
vene. Det står ikke i motsetning til at 
det må drives fram et grunnplansar
beid nå. Samtidig er det riktig å si at vi 
i ledelsen har lagt for liten vekt på 
grunnplansmobiliseringa i arbeidet. 

Motargument 
RV har den politikken som de ulike 
bevegelsene står for. 

svar 
Ja, men det er noe annet enn at folk vil 
slutte opp om RV. RV vil ikke ha man
datmuligheter (bortsett fra i Oslo- og 
det er veldig langt fram der også), og 
vil ikke kunne samle så breit som disse 
frontlistene sjøl om vi har en bra poli
tikk. Det betyr mye for oppslutninga 
om listene at folk fra ulike miljøer sjøl 
har vært med å lage dem. 

Motargument 
I vårt fylke er det ingen bevegelse. I 
andre fylker det grunnlag for en slik 
front , men ikke hos oss . 

svar 
Er det så sikkert? Gå konkret gjennom 
hva som skjer i fylket. Folk i flere fyl
ker har sagt det, men arbeid har vist at 
det ikke stemmer. Men det er ulike 
muligheter i forskjellige fylker. Det er 
viktig å se alle fylker som en helhet i en 
valgfront, og ikke ett fylke isolert. 

Motargument 
Det er ikke så viktig å komme på Stor
tinget. 

Det betyr ikke så mye å få en stor
tingsrepresentant fra AKP /RV. Det er 
viktigere å kunne spre en klar revolu
sjonær politikk i valgkampen, og 
organisere folk i RV. 

svar 
Stortinget er landets viktigste talerstol. 
Det er viktig å komme dit for å kunne 
bli en talsmann/kvinne for opprørs
bevegelsene, for å avsløre det borgerli
ge demokratiet, og for å spre revolu
sjonær politikk. Tenk på hva 
kommunestyre- og fylkestingsrepre
sentantene til RV har betydd. Stortin
get vil bety mer. 
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STORTINGSVALGET 

Grunnplansmobilisering 
Av AKSEL NÆRSTAD 

En landsomfattende valgfront er i 
gang. Vestfoldkonferansen samlet seg 
om en minimumsplattform. Det vik
tigste nå umiddelbart blir å samle inn 
3 000 underskrifter for å registerer det-
te som valgnavn innen 31. mars. I 
praksis betyr det at underskriftene må 
være samla inn før påske. 

Nå er en landsomfattende valgfront i gang. Vestfoldkonferansen av 
de ulike fylkesinitiativene samla seg om navnet Fylkeslistene for mil
jø og solidaritet, og ble enige om en minimumsplattform. Det er )::>ra, 
og nå er det virkelig mulig å få fart på massemobilisering rundt en 

valgfront. 

Nå må AKP og RV kaste seg inn i en 
intensiv kampanje for å få inn disse 
underskriftene. Det burde ikke være 
vanskelig, men det krever at vi setter i 
gang med det samme. Lisrer kan bestil
les fra miljølista i Vestfold, og fra ,. 
AKP / RV-kontoret. ... 

Navneinnsamling er en fin måte å få 
i gang grunnplans- mobilisering på. Til 
nå har mye av arbeidet med valgfron
ten foregått mellom ganske få perso
ner i hvert fylke. Nå må det bygges opp 
et grunnplan. 

Tilslutning fra fylkene 
I tida framover vil de enkelte fylkesini-

. tiativene behandle spørsmålet om til
slutning til Fylkeslistene for miljø og ► 
solidaritet. Målet må være at det blir 

' slike lister i alle fylker. I skrivende 
stund er det bare i Aust-Agder og Ro
galand det ikke finnes noen breie ini
tiativer. Det må være grunnlag for å 
komme ut på banen der også snart. I 
alle andre fylker må vi fra AKP/RV 
arbeide for raskest mulig tilslutning 
fra de lokale initiativene til det lands
omfattende samarbeidet. Utsnitt fra Vestfold-konferansen. Fylkeslistene for miljø og solidaritet, ble barnets navn. 

0 
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God nok plattform? 
Det politiske grunnlaget for landssam
menslutninga er foreløpig allment, og 
folk fra alle bevegelser og kampfelt vil 
savne sine viktigste paroler. Grunn
laget er et minste fellesgrunnlag. Hvert 
enkelt fylke står fritt til å utvikle sine 
plattformer så lenge de ikke bryter 
med den. Og som det er skrivi andre 
steder i avisa, vil tyngdepunktet ligge 
ulike steder i de enkelte fylkene. Vi i 
AKP/RV må jobbe for å utvikle poli
tikken til fronten samtidig som vi 
beholder og . utvikler .den. politiske 
bredden. Men vi må også stå for våre 
egne saker, og kjøre fram våre stand
punkter både i fronten og utenfor. 

Jeg stemte sjøl for plattformen på 
Vestfoldmøtet, og står inne for den. 
Det vår viktig at den ble enstemmig 
vedtatt. Men samtidig mener jeg den 
absolutt kunne vært bedre. Sjøl slåss 
jeg for at den måtte ha med kvinnepo
litikk og internasjonal solidaritet. Jeg 
skulle ønske at det hadde blitt bedre, 
men plattformen er et utmerka ut
gangspunkt for valgfronten. Den 
politiske profilen bestemmes av en 
rekke faktorer; plattformen, de lokale 
programmene, hvilke saker det legges 
vekt på i valgkampen, toppkandidate
ne, hva det utvikles aksjoner på, og 
sist, men ikke minst: Hvem og hvor 
mange som slutter opp og arbeider ak
tivt for listene. Nå gjelder det å trå til! 

Kvinne profil ogsa menns ansvar 
Av ERIK NESS 

V i har spurt Arne Lauritzen og 
Aksel Nærstad som sitter i 
RV/ AKPs valgsenter om hvor

dan de ser på problemet med det 
«gubbe-dominerte» valgsamarbeidet, 
og hva de mener bør gjøres med det. 

- AKP har ei viktig rolle i å syn
liggjøre kvinner - og utvikle kvinne
profilen i valgarbeidet, fordi partiet er 
et kvinneparti og fordi vi har mest ut
viklet politikk på det. Det er helt 
avgjørende at valgfronten får en skik
kelig kvinneprofil for at kvinner skal 
delta aktivt, og for at mange kvinner 
skal stemme på den, slår Aksel Nær
stad fast. Spørsmålet om vi får en 
skikkelig kvinneprofil er helt avgjø
rende for om fronten blir vellykka eller 
ikke. 

Pioner-arbeid 
- Dette er en stor utfordring for par
tiet, mener Arne Lauritzen. Det er et 
pionerarbeid vi nå driver. Ikke bare er 
denne typen valgfront ny, men arbei
det for å få en skikkelig kvinneprofil 
bl.a. gjennom kvinneinitiativene er 
nytt. 

- Mange jenter synes det er tungt å 
få drevet fram en kvinneprofil, og de 
føler at de står aleine? 

Ja, det er helt sikkert tungt, og vi 
menn i AKP/RV har også i sterk grad 
overlatt dette til kvinnene. Men dette 
er ikke et «særspørsmål» som kan set
tes bort ,- sier Aksel. Vi menn må også 
ta ansvaret for å drive fram kvinnepro
filen. 

- Jeg har tenkt ganske mye på 
hvordan vi skal få i gang kvinneinitia
tiver, og hvordan vi skal jobbe med 
kvinnkollektiver for å få kvinner på 
listene, sier Aksel. Det er vel og bra, og 
helt nødvendig. Egen kvinneorganise
ring er noe av det viktigste vi må jobbe 
med nå. 

- Men jeg har i liten grad prøvd å 
se på hva vi menn kan gjøre. La meg ta 
meg sjøl som eksempel: Jeg har diksu
tert minst 10 ganger med folk fra De 
Grønne i Akershus, men bare tatt en 
telefon til henne jeg ønsker å ha på 
topp på ei Akershus-liste. Jeg ringer til 
menn for å diskutere valget, for det er 
dem som er med til nå. Først da jeg sa 
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Det valgsamarbeidet som er i gang nå, 
er sterkt manns dominert. Bare i et fåtall fylker er det en klar 

kvinneprofil og kvinner som dominerer. 

,,-,. 
Spørsmålet om vi får en skikkelig kvinneprofil er helt avgjørende for om fronten blir vellykka eller ikke, mener Aksel 
Nærstad og Arne Lauritzen i partietsvalgsenter. FOTO: KJERSTI BOTNEDAL 

jeg skulle ringe ti kvinner før jeg ringte 
en mann, begynte jeg å snu på gubbe
profilen, forteller Aksel Nærstad. 

Partiets ansvar 

svar, sier Arne. Valgkampledelsene i 
fylkene og vi sentralt har ansvaret for å 
drive det fram. Det må ikke settes bort 
til kvinneansvarlig eller et par kvinne-

- Hva slags metoder mener dere er 
viktig? 

Arne: - Så lenge arbeidet er på dis
kusjonsplanet, vil det lett bli manns
dominert. Alle bør lære av Vestfold. 

bilen som forurenser og om samferd
selsspørsmål. Etterpå gikk de ut i 
aksjon på gata. Da var det ikke fenger 
et flertall av menn. Kvinner og ung
dom dominerte. Og gjennom aksjone
ne ble det samla større støtte til 
Miljølista enn det hadde vært gjennom 
en mengde telefoner. 

Aksel: - Sjøl om vi menn må ta an
svar, så er det helt avgjørende at det 
blir danna egne kvinneinitiativer eller 
liknende kvinneorganisering. Det er 
nødvendig for å skaper rom for kvin
ner og for at kvinner skal kunne legge 
premisser for arbeidet. Det må ikke 
være store kvinneinitiativ, men kvin
ner må komme sammen for å diskutere 
og jobbe. 

- Og så er det viktig at vi utvikler 
nye arbeidsmetoder, sier Arne. Kvin
ner er flinkere til å jobbe mer kollek
tivt, mindre byråkratisk og mer 
aksjons-retta. Vi må utvikle metoder 
og en stil som er på kvinners premisser. 

Hvor viktig mener dere egentlig at 
dette er? 

Politisk problem 
- Mangelen på kvinneprofil er et 
akutt politisk problem i valgkampfor
beredelsene, slår Aksel fast. Det 
svekker mulighetene til stor oppslut
ning om alternativlistene. Det er et 
stort potensiale for å mobilisere kvin
ner til valgkamp på et kvinnepolitisk 
grunnlag. Det viser bl.a. oppstarten til 
Kvinneinitiativet i Oslo, Kvinneinitia
tivet i Troms og noen andre steder. 
Dette potensialet klarer vi ikke å utløse 
uten noen kvinneprofil. 

- Kvinneprofilen er hele partiets an-
lige kamerater. · 

Der hadde de tre skoleringskvelder om · ' 
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Proletariatetsdiktator 
G 

orbatsjovs glasnost har satt Stalin
spørsmålet på dagsordenen igjen. I sin 
kamp mot restene av den gamle Bresj
nev-fløya, trenger Gorbatsjov et 

oppgjør med deler av fortida. Dessuten trenger 
han det intellektuelle tøværet for å stimulere 
veksten i produktivkreftene. Med en større intel
lektuell frihet, følger også muligheten til å grave 
i ei fortid som så alt for lenge har vært tabu. 

Det er altså to høyst ulike krefter i Sovjet som 
vil gjennomføre en ny runde med oppgjør med 
Stalin~tida. På den ene sida vil altså Gorbatsjov
fløya gjennomføre et oppgjør som har helt klare 
taktiske og strategiske overtoner. På den andre 
sida vil en brokete skare av intellektuelle gjenn
omføre sine oppgjør. Vi har ingen garanti for at 
det samla bildet av Stalin-tida som vil framstå et
ter disse prosessene, vil være en avbalansert eller 
marxistisk fundert analyse. Gorbatsjov vil ikke 
føre oppgjøret lenger enn at hans egen legitimitet 
bevares intakt. Blant en god del av de kritiske in
tellektuelle finnes det strømninger som vil bruke 
oppgjøret med Stalin til et generaloppgjør med 
sosialismen som sådan. 

Det ikke riktig å si at AKP i dag har noen ukri
tisk holdning til Stalin. Men noen mener at 1) 
denne kritiske holdninga ikke er godt nok mar
kert og og ikke konsekvent nok eller 2) at denne 
holdninga i seg sjøl er alt for positiv. 

Jeg er svært lite interessert i den delen av Sta
lin-debatten som gjør Stalin til en demon. Det er 
egentlig bare et vrengebilde av den persondyrkin
ga som &,iorde han til gud. Stalin var uttrykk for 
bestemte klasseinteresser og kunne spille sin rolle 
fordi han samsvarte med objektive forhold i Sov
jet. Det er fra en slik synsvinkel vi bør studere 
han. 

For meg ser Stalin ut som om han var proleta
renes diktator. Dette diktaturet bygde etter hvert 
mindre og mindre på proletarenes egen kamp, og 
mer og mer på partiets og byråkratiets kamp på 
vegne av proletariatet. Hvis en ser på verdistrøm
men i Sovjet, ser det ut for at den i stor grad 
favoriserte arbeiderklassen i storindustrien. Ar
beiderne fikk garantert arbeid, skolegang, helse
vesen og ei grunnleggende matforsyning. 
Utrenskningene ramma ikke arbeiderne i noen 
særlig grad, men småborgerskapet, de intellektu
elle, minoritetene, kommunistpartiet. Verdi
overføringa fra landsbygda til arbeiderklassen i 
byene var så stor at bøndene sulta i hjel, spesielt 
før midten av 30-tallet. Det nye Stalin-byråkrati
et var også i stor grad befolka av folk fra arbei
derklassen. Innafor arbeiderklassen var det 
proletariatet i tungindustrien som blei favorisert. 
Kvinnene og lettindustrien kom i bakleksa, sjøl 
om også kvinnene opplevde en del materiell 
framgang. 

Dersom ei slik oppfatning er riktig, kan vi fak
tisk snakke om et klassediktatur i Stalins Sovjet, 
ikke av, men på vegne av proletarene. Det forkla
rer i så fall også den sterke legitimiteten som 
regimet faktisk hadde i arbeiderklassen, og det 
forklarer hvorfor det undergravde seg sjøl på 
lengre sikt. 

En marxistisk kritikk av Stalin kan i så fall 
vanskelig kritisere Stalin for at han favoriserte 
arbeiderklassen. Men den kan derimot kritisere 
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han for at han passiviserte og umyndiggjorde den 
klassen staten var ment å tjene. Han må kritiseres 
for ei subjektivistisk sosialismeoppfatning. Han 
skjønte ikke de økonomiske lovene i sosialismen 
særlig godt. Økonomisk sett var kollektiviserin
ga en fiasko. Produktiviteten sank og det blei 
matmangel. I innhold var den ultra-venstre, fordi 
den prøvde å skape produksjonsforhold som det 
over hodet ikke lå til rette for. Denne subjektivis
men kosta millioner av mennesker livet, dels i 
form av at de sulta i hjel, og dels ved at de blei 
drept i væpna konfrontasjoner eller i fangeleire. 

Stalin må også kritiseres for at han ødela klas
sealliansen med bøndene og med de intellektuel
le. Det var økonomisk skadelig og det skapte et 
terrorklima i viktige deler av samfunnet. 

Når regimet først hadde fremmedgjort seg fra 
flertallet av folket, nemlig bondemassene, gjorde 
dynamikken i situasjonen at demokratiet fikk 
stadig skralere kår. Enhver opposisjon blei far
lig, fordi den kunne true et stadig mer ustabilt 
maktgrunnlag. Raseringa av partidemokratiet og 
de stadig mer paranoide forfølgelsene og de far
seprega rettssakene må ses i lys av dette. Når så 
persondyrkinga hadde gjort Stalin heva over en
hver kritikk, slo sjølsagt også Stalins personlige 
feil sterkere gjennom. Subjektivisme og feilvur
deringer fra Stalins side blei ikke så lett korrigert 
andre steder i systemet. Dette betyr ikke nødven
digvis at systemet var lojalt. For i et miljø med 
persondyrking skapes det et rikelig vekstgrunn
lag for en spesiell type spyttslikkere og karriere
makere. Mot slutten av Jivet sitt, virker det som 
Stalin begynte å føle at fian hadde fostra en ma
skin som han ikke lenger rådde med. 

Stalin kan ikke gjøres personlig ansvarlig for 
alle forbrytelser som blei begått i hans navn. Hele 
systemet var sånn at det skapte rikelig grunnlag 
for sjøltekt . I et klima av mistenkeliggjøring og 
angiveri er det sannsynlig at mye ikke blir rappor
tert til senteret, av frykt for represalier. Derfor 
kan det godt ha vært begått alvorlige forbrytelser 
i Stalins navn, uten at Stalin kjente til det. En del 
meget alvorlige overgrep kjente han til, og dem 
må han bære ansvaret for. Forøvrig må han bære 
hovedansvaret for å ha skapt et system der slikt 
var mulig. Dermed er det ikke sagt at noen leder i 
Sovjet på den tida ville ha kunnet unngå alle disse 
problemene. 

Den oppgava bolsjevikene tok på seg da de 
vant en relativt lett seier i Oktoberrevolusjon, var 
bortimot umulig. De hadde nesten_alle odds mot 
seg. Et økonomisk tilbakeliggende land, et krigs
herja land, et fattig landbruk, stor analfabetisme 
osv. På studiesirklene sine hadde de lært at so
sialismen bare kan vokse fram gjennom et 
sammenbrudd i de mest avanserte kapitalistiske 
landa. De skulle gjøre det i ett av de mest tilbake
liggende. På toppen av dette blei de invadert av 
imperialistene og den krigen krevde kremen av 
arbeiderklassen og store deler av partiet. Økono
mien blei ytterligere rasert. Situasjonen var 
desperat. Lenin skjønte at han måtte kompro
misse med imperialistene. Etter en viss nøling 
valgte Stalin å kaste mye av kompromissene over 
bord og prøve et desperat støt for å bygge sosialis
men i ett land. 

PALSTEIGAN 
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STALIN-DEBATT 
Det første nummeret av OPPRØR an
nonserte en Stalin~debatt i dette numme
ret. Vi trykker her et innlegg fra Pål 
Steigan og et fra Bjørgulv Braanen . De
battinnlegg til Opprør må være hos 
redaksjonen seinest den 15 . i måneden 
før neste nummer. 

Var hovedsida bra? 
R

edaktøren av «OPPRØR», Erik Ness, 
har bedt meg om å skrive et innlegg om 
hvorfor en debatt om Stalin er viktig. 
Ness lurte på hva som var vitsen med en 

Stalin-debatt når det er så mange andre viktige 
ting AKP bør drive med. 

Det er et godt spørsmål, men også karakteris
tisk for AKPs problemer i dag. Vi er et fantastisk 
slitesterkt parti som deltar i nær sagt alle konkre
te massekamper i dette landet. Men vi kan i liten 
grad sies å være et politisk og ideologisk kraftsen
trum med et helhetlig alternativ til dagens kapi
talisme. AKP kan stå i fare for å bli et trade
unionistisk saksparti som gir opp kampen om det 
ideologiske hegemoniet på venstresida til fordel 
for rollen som «pådriver» i ulike fronter . Hvis 
det er dit vi skal trenger vi selvfølgelig ingen Sta
lin-debatt, langt mindre noen sosialismedebatt. 
Men hvis vi ser det som vår oppgave å vinne større 
oppslutning om partiet på et bredt marxistisk og 
sosialistisk grunnlag, da er det ingen vei utenom. 
Partiet kan bli så «friskt» det bare vil når det gjel
der «dristige» enhetsinitiativer, men uten en 
videreutvikling av vårt politiske grunnlag kom
mer vi ingen vei. Til det trengs det politisk og 
ideologisk debatt. 

I AKP i dag blir debatter om det politiske 
grunnlaget altfor ofte skjøvet til side til fordel for 
de daglige praktiske gjøremålene. Enten renner 
diskusjonene ut i sanden, eller så når de aldri par
tiets viktigste forum - grunnorganisasjonen. 

Mange vil likevel si at vi ikke trenger noen de
batt om Stalin-tida: Oppgjøret er allerede tatt . 
Men det er jo ikke sant. Så vidt jeg kan forstå 
mener partiet fremdeles at: 1) Stalin er en av de 
fem største klassikerne i den marxistiske tradisjo
nen; 2) Sovjet under Stalin var sosialistisk; 3) 
Kontrarevolusjonen i Sovjet skjedde i løpet av 
50-åra, etter Stalins død og 4) Stalins hovedside 
var bra. Så seint so m i januar i år sier AKPs nye 
nestleder, Aksel Nærstad , til Ny Tid at Stalins 
hovedside var bra og at Stalin ytte store bidrag til 
sosialismen. Hvis flertallet i partiet er enig med 
nestlederen og i de fem punktene over, da trenger 
vi ingen Stalin-debatt. Men hvis det ikke er tilfel
le, og det har jeg all grunn til å tro, da haster det 
med en avklaring. Det handler AKPs troverdig
het og oppslutning. 

Etter mitt syn gikk sosialismen definitivt tapt i 
Sovjet i løpet av 30-åra. Det nye byråkratiet ble 
en overklasse, skilt fra folket. Men Sovjets 
«skjebne» var beseglet allerede i 1929 da «høyre
opposisjonen:; ble nedkjempet og tvangskollek
tiviseringa ble iverksatt uten forutgående politisk 
mobilisering og i direkte konfrontasjon med det 
store flertallet på landsbygda. 

Stalin sto i spissen for den prosessen som førte 
til at sosialismen i Sovjet degenererte - til tross 
for at landet ble industrialisert. På 20-tallet var 
målsettinga om å bygge et samfunn med større 
grad av frihet og større medinnflytelse for masse
ne fremdeles en levende visjon. Men på 30-tallet 
ble Sovjet et nytt undertrykkersamfunn. Stalin 
var den drivende krafta i denne utviklinga. Han 
trodde nok sjøl at de brutale metodene var nød
vendige for å rykke Russland ut av underutvik
ling og nød. Og han mente nok at han represen
terte arbeiderklassens interesser . Men uansett 

BLI ABONNENT 

hans eget sjølbilde, bygget han i praksis et nytt 
fengsel for folket. 

Politikken ble legitimert med en teori om at det 
kommunistiske partiet ved dets ledelse, og i siste 
instans dets leder, har en historisk rett til å tvinge 
gjennom sin politikk fordi det er bærer av en 
framskreden teori og strategi. 

Problemet er at dette har vært god marxisme 
også i AKP og fremdeles er det en høyst levende 
understrøm. Derfor er ikke diskusjonen om Sta
lin bare en debatt om en historisk epoke, det er 
også en diskusjon om hva slags prinsipper vi skal 
legge til grunn for en norsk sosialisme. Mener vi 
at kommunistpartiet har en særegen moralsk sty
ringsrett? Hvordan stiller vi oss til ytringsfrihe
ten? Hva mener vi om representative systemer for 
valg til maktposisjoner? Vil AKP ved makta i et 
sosialistisk Norge tvinge gjennom en politikk 
som «tjener arbeiderklassen og sosialismen», 
selv om det store flertallet går imot? Og hva slags 
midler er AKP villig til åta i bruk? Går det i det 
hele tatt noen vei til sosialismen og kommunis
men utenom folket? 

AKP har gjennom diskusjonen om sosialisme
programmet i 1984 ryddet opp i en god del av 
disse spørsmålene. Men for folk i og rundt partiet 
er skepsisen likevel påtakelig, ettersom A KP 
fremdeles hevder at Stalins hovedside var bra, og 
at Sovjet under Stalin var sosialistisk, til tross for 
at han bygde opp et makt- og undertrykkersy
stem der slike prinsipper var på billigsalg. AKP 
forbindes fremdeles med «piggtrådsosialismen)) . 

Diskusjonen om Stalin handler om hvilken 
marxis tisk tradisjon A K P skal knytte seg t,1? For 
min del er det tradisjonen fra Marx og Engels, og 
Franz Mehring i Tyskland, det er Lenin i all ho
vedsak (Lenin utviklet marxismen, men sider ved 
hans partiteori regner jeg som «særegent rus
sisk», eller kanskje helt feilaktig. Den bør i hvert 
fall ikke i sin helhet overføres på norske forhold 
i dag. Lenin var på noen områder «smalere» og 
mer ensidig enn Marx og Engels), det er Gramsci, 
og i Sovjet er det folk som Ry kov, Tomskij og 
Bukharin, politikere som ble sett på som repre
sentanter for hele det sovjetiske samfunnet, men 
som hadde den avgjørende feilen at de viste seg 
utilstrekkelige som politikere da konfrontasjo
nen med Stalin ble uunngåelig. 

Gorbatsjovs «borgerlig-demokratiske revolu
sjon» i Sovjet fører til at Stalin-spørsmålet for
blir aktuelt for lang tid framover. Gorbatsjov
fløya har behov for å distansere seg fra 
Stalin-epoken, og det vil derfor komme en flom 
av litteratur om emnet. Det betyr at AKP ikke 
kommer utenom Stalin. Selv om mange ønsker å 
gjøre som strutsen: Håpe på at det går over . Men 
det er bare å se det i øynene: Det går ikke! 

AKP bragte Stalin-spørsmålet inn i den norske 
politiske debatten på slutten av 60-tallet. Partiet 
lanserte Stalin som en av de fem store klassikerne 
og vi hevdet at Sovjet var sosialistisk så lenge Sta
lin satt ved makta. Ettersom vi bragte ham inn, 
må vi også slepe han ut igjen. Ikke som historisk 
person og den som sto i spissen for industrialise
ringa og kampen mot Hitler-fascismen, men som 
en som «ytte store bidrag til sosialismen». 
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RØDT KORT 

S,i nger pisken over 
profesjonene 

Dagens Næringsliv 
30.1.1989 

Månedens røde kort til
deles fru G. H. Brundt
land - som skryter av å 
være streikebryter! Føl
gende er sakset fra 
Dagens Næringsliv, man
dag 30. januar 1989, 
under tittelen «Svinger 
pisken over pro/ esjone
ne»: 

«Gros oppgjør mot 
profesjonsmønsteret i 
helsevesenet tok utgangs
punkt i egne opplevelser 
som J ørstegangsf ødende 
på Rikshospitalet. Ren
gjøringspersonalet var i 
en arbeidskonflikt, og in
gen - J or eksempel 
sykepleierne - kunne 
tenke seg å gjøre rent på 
avdelingen. - Jeg gikk 
inn i bøttekottet, sa Gro. 
Hun tok rengjøringen på 
avdelingen, og fikk hele 
landskvinnekonferansen 
til å applaudere, selv om 
det var uklart om den 
J remtidige partilederen 
bedrev streikebryteri eller 
ikke.» 

Vi syns verken det er 
tvil om streikebryteriet, 
eller det røde kortet. Ma
kan! 

RØD ROSE 

OPPRØR vil ikke bare 
dele ut røde kort, men og
så røde roser. 

Noen ganger til flere -
som denne gangen. Til to 
personer som har gjort og 
gjør en stor jobb i AKP. 
En veldig kjent. En ano
nym for de aller fleste. 

heter diktsamlinga til 
Kjersti Ericsson. Noen 
røde roser pluss noen vel
mente tanker er i hvert' 
fall godt ment. Til Kjersti 
som alltid roser når vi 
andre gjør noe bra. Som 
gir alt hun har for at unge 
våre - og unga deres 
igjen - skal få oppleve 
sunnhet, stolthet og fulle 
mager. Gjennom AKP 
som er redskapet for ar-
beidsfolks samfunn, 
sosialismen. Gjennom 
dikta sine som gir gras
rota sjølvtillit, trua på at 
det nytter . 

Rosene er avsendt! 

«svein» 
Vi kaller ham «Svein». 

· Han har bært tonnevis 
med forgjengeren til 
OPPRØR. Vært en som 
har reist på timen når 
«brannene» har blussa 
opp i partiet. Hørt tålmo
dig, kommet med for-

t slag, vært med på å bygge 
opp partiet fra grunnor
ganisasjonene, laga - og 
oppover. «Svein» er bevi
set på at makt og korrup
sjon ikke er to sider av 

Røde roser til Kjersti 
Ericsson. 

samme sak. «Svein» til
hører de få som veit hva 
det vil si å være yrkes
revolusjonær i Norge - i Kiersli 

«By oss ikke noe smått» 
mange år . 

Roser er sendt! 
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Fra krise til KATASTROFE 
for fiskeribefolkninga 

!mars 
1969kom 
detandre 
numme'ret 
av Klasse

kampen. Vi 
vilihvert 

nummerta 
enkikk20år 

tilbake 

Klassekampens andre nummer 
kom ut i mars 1969, og momsen 
var det heteste temaet. «Mom

sen skal subsidiere kapitalistene -
· Arbeidsfolk må betale», lød førstesi
detittelen. Regjeringas nye skattereg
ler blir gjennomgått, og konklusjonen 
av Sandberg-komieens innstilling er 
økt utbytting av hele det arbeidende 
folket. Ellers blir krisa for fiskeribe
folkninga tatt opp på forsida - like 
aktuelt 20 år etter. 

Av stoffet ellers: «Arbeiderklassen 
trenger et revolusjonært parti» - en 
kommentar til bruddet med SF, fikk to 
hele, tettpakkede sider: . Og et revolu-

i tida. 
sjonært parti har vi jo fått. Helsefarleg 
arbeid for låg lønn, en stor reportasje 
fra «Sinken» i Odda. Emaljeverket 
under amerikansk kapital, fare for 
nedlegging. Verden i opprør varsam
letittelen over oppslag om streiker i 
Italia og revolusjonært oppsving i In
dia. En hel side er avsatt til en utstilling 
av kinesisk keramikk i Oslo under tit
telen «Kunst som våpen for arbeider
klassen». Og på baksida hyller Kjell 
Hovden Kina: «Det arbeidende folket 
vinner seier gjennom kulturrevolusjo
nen». 

Et årsabonnement kosta 15 - fem
ten - kroner. 

Husærnte 
I 

Fredrikstad utgis det to aviser, Demokraten - med 
rød heading ~ og Fredriksstad Blad - med ditto 
blå. Demokraten gikk først over til nytt og moderne 

format, tabloid. Den mer konservative avisa kom etter 
først for et par år siden. Det ble ikke vel mottatt i Plan
kebyen. 

- Jeg husær'nte lenger hvor jeg har lest'et, som en 
sindig østfolding med tilknytning til AKP kommenter
te den omlegginga. 

Alt i dette landet skal tabloidiseres. I avisverdenen 
gjelder det helt bokstavelig, hvor mange helformats
aviser fins det tilbake? Hvor mange har vi om fem år? 

I andre forhold er det mer snakk om overført betyd
ning. Men vi veit godt at form ikke skaper innhold. 
Kjedelige bøker er kjedelige bøker, uansett punkstør
relsen på brødteksten. Salvador Dalis rablerier blir 
ikke mer åndfulle om de blåses opp i kjempeformat. 
Olav Gran-Olsson blir ikke bedre om han snakker lav
mælt. Et portrettbilde blir ikke bedre fordi om det slås 
opp over fire spalter i Klassekampen. 

Det er heller tvilsomt, som det ble hevdet i første 
nummer av OPPRØR, at vi har noe å tjene på åpenhet. 
Tidligere interndebatter i AKP(m-1) har hatt en stor 
fordel. De har virkelig vært interne. Massene slapp å 
delta. Ikke fordi det var så hemmelig - hva er hemme
lig med debatter om kvinneundertrykking eller alkoho
lens forbannelser - og internbladene kunne dessuten 
kjøpes på Blindern for en billig penge. Men fordi ingen 
andre orket å delta. Etter hvert orket ikke AKPerne 
heller. 

Det forholdet forandrer seg ikke ved å bytte format, 
heller ikke motsatt vei. Det var ikke formatet som var 
feilaktig med AKP(m-l)s forrige internblad. 

- Ja, jeg har lest om valgfront og EF, om abort og 
6-timersdag påpekte den sindige østfolding sist jeg be
søkte han. 

Men var det i Fredriksstad Blad eller Demokraten? 
Ved siden av ham lå første nummer av OPPRØR. 

ASTOR LARSEN 
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