
RV-landsmøtet ~ 
Valget er nok en gang vårt tema. Hva skjedde på 
RVs landsmøte 8. til 9. april? Hva er den gjen
valgte lederen i RV, Aksel Nærstao. (bildet), sine 
kommentarer? 
Miljøkampen er en viktig del av valgkampen. 
Har vi noe «å melde»? 

~ 
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INNHOLD 
POLITIKK 
Lederen denne gangen forteller om to 
østfoldinger - en kjent og en ukjent. 
Partiprofilen er Stein Kristiansen, 
AKPer, fastlønnet i H _andel og Kontor i 
Kristiansund, og 1. mai-taler i Samorgs 
tog. 

SESIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
Det er landsmøtetid - også i fagbevegel
sen. Frode Bygdnes skriver om opposi
sjonen i Norsk Nærings- og Nytelses
middelarbeiderforbund . 

SE SIDE 3 

KVINNEKAMPEN 
En stor TV-innsamling er på gang. Den
ne gangen til kvinner i den tredje verden. 
Hvorfor bør vi delta aktivt? Hva kan vi 
gjøre? 

SE SIDf 4 

REPORTASJER 
Ove Stumo - en gang økonomistudent, 
nå stillingsbygger på Rosenberg. Et offer 
for «proletariseringsbølgen»? 
Norges Kommunistiske Studentforbund 
har hatt landsmøte. Lederen Siv Skage
stad, forteller blant annet om sammen
hengen mellom utdanningspolitikken i 
Norge og tilnærminga til EF. 

SIDE 5 

VALGKAMP 
Et av de heiteste spørsmåla i valgkampen 
blir natur- og miljøvern. Vi håper med 
dette nummeret å få opp temperaturen i 
debatten. 
OPPRØR har forhørt seg med delegater 
på RV-landsmøtet om hvordan det går 
med nominering av kvinner på de øverste 
plassene på alternativlistene. 
Vi har også trykket de mest omstridte 
vedtakene på landsmøtet til RV, med 
stemmetall. 

SE SIDE 6, 7, 8 OG 9 

KLASSEKAMPEN 
- Distriktspartiene må legge opp til 
konsentrerte 3-4 ukers kampanjer, me
ner Gunnar J. Furehaug om Klassekam
pen-kampanjen. 

SE SIDE 10 

DEBATT 
Stalin-debatten går videre med et innlegg 
fra Gunnar J. Furehaug. 
Sigurd Allern tar opp hansken fra forrige 
runde i diskusjonen om 1.mai. 1 

SE SIDE 11 

iljørnor 
D

eler av miljøbevegelsen kriti
serer AKP blant annet for å gå 
inn for lønnsvekst. Går det an 
å føre lønnskamp og samtidig 

slåss mot sløse- og vekstsamfunnet? 
- Kampen mot sløseriet er en meget 

radikal kritikk av det borgerlige sam
funp.et. Det er nødvendig å reise en 
politisk kamp for å endre forbruks
mønstret, avskaffe sløseriet. En slik 
kamp er mer grensesprengende enn 
lønnskampen, skriver Bjørn Hauger i 
dette nummeret. 

OPPRØR har vært på Sunndalsøra 
og intervjuet AKP-eren og industriar
beideren, Per Skotheim. Han trekker 
paralleller mellom SUF-tida og dagens 
unge miljøaktivister. 

- De er i ferd med å innse at det kapi
talistiske samfunnet er ute av stand til å 
løse miljøproblemene, sier han. 

- Problemet med kunstgjødsel , som 
blir produsert på Herøya, er at et i ut
gangspunktet fornuftig produkt, blir en 
måte å flå den tredje verden på. De fatti
ge landa forsøker å sanere gjelda sr ved 
å drive et intensivt og ensidig jordbruk 
med utstrakt bruk av kunstgjødsel. Re
sultatet er større avlinger med en gang 
- utarming etter hvert og ørken om ik
ke lenge. 

Det sier Bjarne Berg Wig, AKP-er og 
Hydro-arbeider på Herøya. 

Men er det så sikkert at kunstgjødsel 
er bra, bare vi unngår misbruket? Finn 
Olav Rolijordet, AKP-leder i Oppland, 
sier til OPPRØR at forsøk i Valdres vi
ser at økologisk jordbruk gir større 
avlinger. 

Kampen for arbeidsplassene og kam
pen for en rein produksjon kan til tider 
se ut som uforenlige. Kunsten er å fore
ne ulike grupper vanlige, fornuftige 
folk i kampen om framtida, mener 
Bjarne Berg Wig. 
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Per Skotheim trekker paralleller mellom 
SUF-tida og dagens unge miljøaktivister. 

- De er i ferd med å innse at det kapitalistis
ke samfunnet er ute av stand til å løse miljø
problemene, sier han. 

FOTO: JOHANNES ERLANDSEN 

og hva så? 
' 

Rød sommerferie 
Hovedtema på årets sommerleir på Tro

møya er «Ut av det brennende huset». 
Men egentlig er det et helt knippe med 

«hovedtemaer». Alle de brennende spørsmå
lene om framtida, skal opp til debatt. Partiet 
har i lengre tid hatt et prosjekt på gang under 

. samme vignett, og mange deltar i arbeidet. 
Det blir her muligheter til å fordype seg i ett 
område. 

Radikale i Norge jobber nå innafor miljø
bevegelsen, de antirasistiske organisasjone
ne, fagbevegelsen, kvinnebevegelsen osv. De 
stiller seg spørsmål for å styrke kampen inna
for «sine» områder, og ikke minst på hva 
som må til for å løse problemene. Alle er eni
ge om at tida er knapp. Sommerleiren på 
Tromøya er en ypperlig anledning for å kom
me sammen med dem vi jobber sammen med 

resten av året for eri meningsfylt sommerfe
rie. 

Vi sier RØD SOMMERFERIE med vilje. 
Det er meningsfylt å bruke den første uka av 
fellesferien på Tromøya. Og det skal være 
ferie, badeturer, krokvelder, dans og volley
ball. 

Somerleiroversikt finner du på 
SIDE2 
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OPPRØR 
Månedsavis utgitt 

av AKP(m-l)og RV 
Ansvarlig utgiver: 

Arne Lauritzen 
Redaktør: Erik Ness 
Redigering/ layout: 

Truls Larsen 
Adresse: Postboks 211, 

0103 OSLO 1 
Telefon: 02 - 38 42 50 

Sommerleir• 
oversikt 1989 
Finnmark: 
Pinseleir 12-15. mai. Sted:Rogn
sund internat, 9645 Altneset. 
Familieleir, inneplasser. Tema: EF 
og miljøpolitikk. Pris: 500 kroner. 
pr. familie, 300 kroner for enslige. 
Reisefordeling. Påmelding innen 
2. mai til: Vigdis Røsland, Knausen 
7, 9500 Alta, tlf. 084- 35 885. 
Ht'lgeland: 
Helgeleir 9.-11. juni. Tema: Di
striktskampen i Nord-Norge sett i 
et kvinneperspektiv. Valget 1989. 
Sør-Trøndelag:Tid: 13.-15. mai. 
Sted: Hitra. Tema: Distriktspoli
tikk - EF. Pris: Ikl<e bestemt. 
Påmelding: Turid Sandstad, 7247 
Hestvika. Britt Sørensen, 7240 Fil
lan, tlf: 074-41 377. 
Hordaland: 
Ingen ting er bestemt foreløpig, 
men det blir leir. · 
Møre og Romsdal: · 
Pinseleir 12.-15. mai. Tema: EF og 
miljøpolitikk. Påmelding: Kjell 
Stephansen, Giskesgt. 31, 6005 
Ålesund, tlf. 071 - 29701. 
Østlandet: 
Tid: 9.-15.juli. Sted:Tromøya. Te
ma: Ut av det brennende huset. 
Påmelding: AKP(m-1), Sommerleir 
89, Gøteborggt. 8, 0566 Oslo 5, tlf. 
02-38 4250. 
Vandreleir i Jotunheimen. 
Tid: 22.-27. juli. Sted: Bygdin, 
Eidsbugarden, Olavsbu, Skoga
dalsbøen (to netter), Fanaråken, 
Sognefjellshytta. Tema: Ut av det 
brennende huset. Pris: 1850 kroner 
for voksne, 1650 kroner for barn 
under 16 år. Reisen er innkludert i 
prisen. Oppmøte: Buss fra Oslo 
Rådhus 22.7. kl. 9.00 eller Bygdin 
Turist-hotell 22.7. kl.14.00: Avrei
se: Buss fra Sognefjellshytta 27. 7 
kl.12.30 til Otta, tog fra Otta til 
Oslo kl.14.48, beregnet ankomst i 
Oslo 19 .15. Antall deltakere: 30 
stykker. Påmelding: Kirsti Blom, 
Breidablikkveien 16, 3133 Duken, 
tlf: 033 - 84 862. 
Rød Ungdom:Pinseleir 12.-15. mai 
Sted: Strandheim ved Nærsnes. Te
ma: Natur og miljøvern, og Privati
sering og omstilling - siste skrik i 
utbytting. Pris: 100 kroner for ung
domskoleelever, arbeidsløse, sol
dater og asylsøkere. 125 kroner for 
andre skoleelever og lærlinger. 200 
kroner for arbeidere og funksjonæ
rer. Reise: Buss 251 fra Grønland 
fredag kl. 17 .10 og kl. 18. 38 til 
Nærsnes. Eventuelt fra Universi
tetsplassen kl.17.18 og 18.45. 
Påmelding: Rød Ungdom, Post-

- boks 610, Sentrum, 0106 Oslo 1, 
tlf: 02- 37 73 50. 
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Rød Ungdoms sommerleir:Tid: 
23.-29. juli Sted:Strandheim Leir
sted ved Nærsnes. 
NKS:Ikke bestemt noe ennå. Opp
lysninger kommer i mai. 

POLITIKK 

Sånn skal det • g1øres 
D enne lederen skal handle om 

ros . To kamerater har gjort 
en fantastisk politisk inn
sats. Jon Michelet og Tone 

Granholt. Fylkestingsrepresentant og 
vararepresentant i Østfold. 

Siden midten av 1970-åra har kam
pen om lokalsjukehusa rast med større 
eller mindre styrke i dette fylket. Tone 
Granholt har vært i spissen for denne 
kampen, både lokalt og i fylket siden 
slutten av 1970-åra. Noen nederlag har 

~ det blitt, men Tone har ikke gitt seg. 
I 1987 ble hun valgt som vararepre

sentant til fylkestinget i Østfold for 
Jon Michelet. De siste månedene har 
disse to reist rundt i fylket og vært med 
på å reise kampen for det lokale helse
stellet på nytt. Det toppa seg med 
kampen for akuttavdelinga i Sarps
borg. I en oppheta demonstrasjon 
utafor Fylkeshuset reiv demonstrante
ne knappene av jakka på fylkesord
fører Børre Stokke. 

Da fylkestinget skulle vedta ned
legginga i Sarpsborg reiste bokstavelig 
talt hele byen seg. 15 000 demonstran
ter reiv og sleit i dørene til Folkets hus, 
og hele byen var i generalstreik i fire ti
mer. Til sammenligning, en lignende 
demonstrasjon . i Oslo ville vært på 
over en halv million mennesker. Det 
bor 11 000 i Sarpsborg by! 

Jon Michel et løp i skytteltrafikk 
mellom møtesalen og demonstrasjo-

Gcrrtiprofil 

P
olitisk engasjert siden midt i 
60-åra. Kom med i Kommu
nistisk Ungdom - ungdoms
organisasjonen til NKP - da 

han var fjorten år. Ivrig Klassekam
pen-selger gjennom mange år. 

Stein Kristiansen er opptatt av mye. 
Akkurat nå er det 1. mai-job"bing som 
engasjerer mest. Fastlønna sekretær i 
Handel og Kontor (HK) i hjembyen, 
Kristiansund. Taler i Samorgs 1. mai

. arrangement i byen etter kampavstem-
ning. 

OPPRØR treffer Stein på veg til 
jobben. 13 timer i uka er han betalt for 
å jobbe på HK-kontoret i sentrum. 

- Men det blir sjelden under 25, 
oftest opp mot 30 timer, forteller han. 

Fagforeningsstillinga fikk han i 
1983 etter å ha gått arbeidsledig ei tid. 
Organisert" i Kjemisk før det. Betegner 
overgangen fra Kjemisk som bare po
sitiv. 

- HK er et kvinnedominert for
bund. Medlemsmassen er lavtlønna, 
men villig til å kjempe for kåra sine. 
Og jeg har tru på at vi skal få til et skik
kelig lønnsoppgjør neste år. Men det 
krever at vi mobiliserer. At vi trenger 
økte lønninger, er i hvert fall heva over 
tvil. Før la_ndsmøtet i fjor høst, sendte 
vi to av de HK-organiserte her i Kristi
ansund til sosialkontoret. Begge var i 
full jobb. Og begge var berettiga til 
månedlig stønad! 

Jentene kommer! 
Stein medgir at kvinnerepresentasjo
nen i styre og stell innen forbundet har 
vært - og er - for lav. 

- Men den er i ferd med å ta seg 
opp. Sentralt sitter Sidsel Bauck som 
leder. Dermed burde muligheten for 
kvinner til å bli hørt være større nå. 
Også på lokatplanet er jentene på 
frammarsj. I avdelinga vår har vi kvin
nelig leder nå. 

- For første gang siden starten for 
83 år tilbake! Ikke verst i et forbund 

Folk i Østfold har ikke blitt mindre 
glad i Jon M. etter bataljen i Østfold. 

nen, påpasselig sekundert av Tone 
Granholt. Begge to var gjentatte gan
ger på plass som appellanter foran 
folkemassene. I forhandlingene inne i 
salen kjente de folkevalgte det vold
somme presset fra tusenvis av sinte 
østfoldinger. Jon gjorde en kjempe
innsats i Fylkestinget for å slå tilbake 
nedleggingsvedtaket, og AP og FrP 
vippa over på rett side sammen med 
RV. Da Høyres Børre Stokke forsøkte 
seg på avstemmingsmanipulering fikk 
han passet påskrevet av Jon: «Prøv 

deg på det, da er det mer en knappene 
i jakka di som ryker», sa Jon , med klar 
henvisning til folkemassene utafor . 

Det blei ingen manipulering og ned
leg- gingsforslaget ble nedstemt. 
Nesten før Jon M. fikk senka armen 
etter avstemminga blei han dratt i den 
andre armen av Tone og geleidet ut til 
spente demonstranter som hadde ven
ta tålmodig i mange timer. Da Jon M. 
viste V-tegnet med begge armene høyt 
heva brøyt jubelen løs. Det brølet hør
te vi helt til Halden, Askim og Moss. 

Sånn skal det gjøres. Jobber vi på 
denne måten blir det parlamentariske 
arbeidet et redskap i den politiske 
kampen. Et av flere redskap, og det 
viktigste elementet er folk som setter 
seg i bevegelse. Da visner ikke det par
lamentariske arbeidet hen til å bli en 
mer eller mindre isolert kamp innafor 
kommunesalenes fire vegger. Jobber 
vi på denne måten gir også det parla
mentariske arbeidet - i likhet med 
f.eks. kampen for 6-timersdagen, 1. 
mai-bevegelsene eller arbeidet i fag
bevegelsen - en visjon om en politisk 
folkefront, en enhetsfront en gang i 
framtida. På denne måten gir det me
ning å slåss for å få Jon M. på Tinget. 

Dagen etter bataljen fikk Jon 
blomster fra vaskedamene på Sarps
borg Sjukehus. Jeg trur at Jon M. vil 
få mange blomsteropsatser fra vanlige 
folk i framtida . Tone Granholt får 

\. 

Svært så opptatt 
med 70 prosent jenter, smiler Stein 
Kristiansen. 

Han gir et bøllekurs, som ble av
holdt i februar i år, brorparten av æren 
for kvinneoffensiven. Etter årsmøtet i 
mars ble åtte av de 12 styreverva besatt 

av jenter. 
Bortsett fra sekretærjobben, tar 

forberedelsene til 1. mai mye av tida. 
Kristiansund får bare ett tog i lr for 
første gang siden 1973. Noe av årsaken 
til det ligger nok i at regjeringstoget 

mindre blomster, fordi hun jobber i 
bakgrunnen, men innsatsen blir ikke 
mindre for det. Jon er frontfiguren, 
men det er Tone som har lært ham det 
han kan om sjukehuskampen i Øst
fold. 

Hvis partikamerater og venner av 
AKP og RV i Oslo ikke skjønner hvil
ken skatt dere har fått fra Østfold i Jon 
Michelet, så er dere «ille dumme». 
Men Tone Granholt ligger dere unna! 
Jeg har sett Jon M. på nært hold ute 
blant folk, og jeg er imponert. Han er 
folkekjær i ordets rette betydning. 
Han kan si «1 million innvandrere til 
Norge i vår tid» - og vanlige folk lyt
ter. 

Joda, kan gir oss i AKP grå hår i 
hodet med noen av utspilla sine, 1ikke 
alt er like lurt. Men det går an å disku
tere og krangle med ham, og han er 
ikke illojal. Demokrat og lojal, to me
get viktige egenskaper for en stortings
representant fra AKP(m-1). Det er på 
tide at en del folk kvitter seg me.d for
dommer og stivna oppfatninger og ser 
på praksisen til Jon. Folk i Østfoldels
ker ham, det er for galt at ikke Oslo
folk skal få den samme sjansen. Jeg 
gleØer meg til å se Jon M. stående på 
rekkverket ved Løvebakken med arma 
heva til V-tegn. Og folkemassene brø
ler så vi hører det helt til Kristiansand, 
Bergen og Hammerfest. 

ARNE LAURITZEN 

Stein Kristiansen, 
kommunist og 
medlem av AKP(m·D 

bare var halvparten så stort som det 
uavhengige i 1988. 

- Arbeiderpartiet - som har reint 
flertall i kommunestyret - skjønte 
nok hvor det bar hen, og innstilte på 
samarbeid. Og vi har virkelig fått ved-

. tatt et parolegrunnlag vi er fornøyde 
med, sier Stein. Blant annet er alle pa
rolene ·fra årets 8. mars-markering 
med. 

Ingen AKP-alternativer 
- I den grad det finnes et opprørspar
ti her i landet, så er det hos oss. Pr. i 
dag er det intet alternativ til AKP, sier 
Stein, som likevel har et par kritiske 
bemerkninger å komme med. 

- Bare få ml-ere har ideologisk 
ammunisjon som de kan nytte i hver
dagen . . Vi må ha vyer i det vi gjør. 
Ellers føler folk at det ikke er noen vits 
- sjøl om de gjør mye. Vi må priorite
re ideologiske og politiske diskusjo
ner. Medlemmer som er inne i en bra 
utvikling, må oppmuntres og nedlesses 
med oppgaver, ikke «orges» i hjel, me
ner Stein. 

- I min jobb er jeg egentlig fanga i 
ei rottefelle. Jeg bidrar til å oppretthol
de det jævlige systemet heller enn å 
bekjempe det. I ei fagforening kan en 
flink sosialdemokrat gjøre en like god 
jobb som en flink ml-er. For mestepar
ten av arbeidstida går med til å opp
rettholde tariffavtaler. Bare en 
brøkdel avsettes til politikk. 

- Det er derfor av største viktighet 
at vi klarer å løsrive fagbevgelsen fra 
avtaleverket og rammeavtaler. De 
første steg i riktig retning er allerede 
tatt. Kvinnenes Tariffaksjon, Trond
heimskonferansen, bøllekurs og alli
anser mellom offentlig og privat 
sektor er flotte eksempler på alternati
ve måter å jobbe faglig på, avslutter 
Stein Kristiansen. 

Tekst og foto: 
JOHANNES ERLANDSEN 

Lørdag 29. april 1989 
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FAGBEVEGELSEN 

NNN mot venstre 
AV FRODE BYGDNES 

N orsk nærings- og nytelses
middelarbeiderforbund 
(NNN) har opparbeida seg 
en tradisjon på å være fritta

lende og kritisk til LO-ledelsen, men er 
forbundet et kampforbund? 

På Landsmøtet i år, fikk faktisk 
Leif Haraldseth så øra flagra. Det var 
et stormløp mot LO-ledelsens linje i 
tariffoppgjøret. Til og med forbunds
styrets medlemmer kritiserte Harald
seth. Og LO-lederen forsøkte nokså 
flaut å komme på offensiven med å si 
at NNN-representanten hadde blitt 
aleine i Representantskapet i LO. Der
for burde forbundet gå inn i seg selv og 
vurdere sitt standpunkt til tariffopp
gjøret på nytt. Haraldseth ga opp å 
svare på all kritikken.Han valgte å gå 
ned av talerstolen før tida var ute. • 

To linjer 
Forbundsledelsen og Haraldseth for-

* Næringsmiddelindu
strien titg_jør 22 pro
sent av industribedrif
tene her i landet. 

* Forbundet er et binde
ledd mellom arbeider
klassen og bønder og 
fiskere. 

* Forbundet organise
rer en betydelig del av 
arbeiderklassens kvin
ner. 

* Forbundet organise
rer mange fremmedar
beidere . 

Forbundet NNN organiserer en av de største 
og betydeligste industribransjene. Nærings
middelindustrien er viktig fordi den fore dl er 

produkter fra primærnæringene og er 
spredd geografisk. Forbundet er 

et proletært forbund. 

\ \I' . 

~- -
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LO-lederen Leif Haraldseth (til venstre) fikk så øra flagra på NNN-landsmøtet. 
Her sammen med NNN-leder Einar Hysvær. FOTO: JØRN H. MOEN 

søkte å kjøre et kompromiss, bl.a. med 
å tolke innstillingene som om det ikke 
var noen motsigelse mellom LO og 
NNN: Men medlemmene står for ei 
kamplinje. Opposisjonen fikk flere 
ganger flertall for sine forslag i kon
frontasjon mot forbundsledelsen, og 
det til og med når forbundslederen 
gikk inn med hele sin autoritet. 

Forbundet er et progressivt forbund 
med store muligheter til å utvikle ei 
kamplinje. Både kamplinja og samm
arbeidslinja syntes på landsmøtet. 
Høyrefløya var oppe på talerstolen og 
g~ ydmykt Gro gode råd til en annen 
politikk, mens medlemmene som stod 
på ei kamplinje - virkelig sloss - og 
de syntest best. 

Statsministeren blei konfrontert 
med angrepene på importvernet, på 
arbeidsledigheten, på skattepolitik
ken, på miljøpolitikken og på den 
generelle høyredreiinga partiet har 
gjennomgått. Hun klarte å sikre seg 
penger til valgkampen, men lite be
geistring og entusiasme var tilstede. 
Flere var inne på betingelser og ca. 17 
prosent av landsmøtet gikk imot pen
gebevilgning i det hele tatt. 

Trøtte innledninger 
På årets landsmøte var både statsmi
nisteren, utenriksministeren og LO
lederen invitert som gjester. De 
fordelte oppgavene seg i mellom. Som 
innledere fikk de legge mye av premis
sene for debatten på landsmøtet gjenn
om lange og trøtte innledninger og 
avslutningsinnlegg. Dette var i seg selv 
et klart misbruk av landsmøtets tid. 
Man bør nok slåss for at landsmøtene 
mer kan ta seg tid til å diskutere sakene 
på egne premisser. 

Likevel blei flere vedtak fatta av stor 
betydning: Tarifforslag skal til urav
stemming, man skal ha individuell 
m instelø nnsgaranti på 90 prosent. 
Krav som er sendt inn fra klubber som 
sannsynligvis var representert på 
Trondheimskonferansen, fikk flertall. 

FAGLIG 
NYTT 
Evaco 
Representantene for de aksjonerende 
arbeiderne på Evaco Plastic oppnådde 
enorm respons i den tyske fagbevegel
se på sin reise. Til og med sosialdemo
kratene der nede var positive fordi de 
så klasseinnholdet i kampen for ar
beidsplassene som våre norske arbei
dere førte. Når en bare er frigjort fra 
lover og avtaler, men fritt kan ta stil
ling til sak, så er til og med bedriftsok
kupasjon og blokade rettferdig. 
Avtaleverket knebler arbeidsfolk. 
Hvorfor er ikke norsk fagbevegelse li
ke positive? 

Arbeidsløsheten 
På høringa om arbeidsløsheten som 
blei avholdt i Os1o 7. april kom det 
fram at arbeidsledigheten hadde vært 
større om det ikke hadde vært valgår i 
år. Tiltakene mot arbeidsledigheten er 
også så begrensa i tid, at vi kan regne 
med tilbakeslag og høyere permanent 
ledighet enn de talla vi oppererer med i 
dag. 

EF legger ned 
Den italienske regjeringa ba nylig EF
kommisjonen om lov til å vente med å 
lukke et stålvalseverk i Napoli. Sten
ginga av verket vil bety tap av 2 000 
arbeidsplasser. Lukkinga er avtalt 
med EF- kommisjonen i forb inde\s 
med en handel om EF-utviklingsstøtte 
til Italia. Avtalen har ført til store uro
ligheter i Napoli. 

Reis EF-motstanden i fagbevegelsen 
E F har vedt~tt å gjennomføre 

det indre marked innen 
1992. I EFs hvitbok heter 

det i pkt. 8: 
«Gjennomføringen av det indre 

marked har tre aspekt: 
• først en sikring av de 10, og snart 

12, individuelle markeder i medlem
statene til ett stort marked med 320 
millioner mennesker, 
• deretter en sikring av at dette mar

kedet også er et ekspanderende mar
ked, et marked i vekst, 
• og for det tredje en sikring av at 

dette ekspanderende marked også blir 
et fleksibelt marked, hvor ressursene 
- det kan være seg mennesker eller 
materielle ressurser eller kapital - og 
investeringer strømmer til de områder 
som tilbyr de største økonomiske for
deler». 

Utflagging 
De seinere åra har det flommet på med 
saker der norske bedrifter har etablert 
seg innen EF, med eller uten nedleggel
se av tilsvarende norsk produksjon. I 
kampene rundt dette har klubber og 
foreninger i liten grad trukket inn EF
spørsmålet. Gang på gang ser vi dele
gasjoner fra lokalsamfunn og aktuelle 
bedriftsklubber i departementene for 
at regjeringa skal gripe inn mot 
«uhemma» industriledere for å berge 
arbeidsplassene. I noen tilfeller er det 
hevdet at etableringen i EF er nødven
dig for å være på banen når EFs indre 
marked er gjennomført. Ære være alle 
som reiser de lokale kampene mot ned
leggelse/utflagging. Men det er fag
bevegelsens og den progressive 
bevegelsens svakhet i dag at kampene 
har et lokalt og snevert preg uten å ta 
opp EF-spørsmålet. 
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Ære være alle som reiser de t 
I lokale kampene mot ned-

leggelse/utflagging. Men , 
det er fagbevegelsens svak- ~ 
het i dag at kampene har et 
lokalt og snevert preg uten 
åta opp EF-spørsmålet, 1 

mener Eldar Myhre (bil- · 
det). 

Like før jul kunne Arbeidsgiveror
ganisasjonens delegasjon i Brussel 
melde gledesstrålende: «Europa hand
ler s-om om 1992 var en realitet». Min 
påstand er: Det gjør også norsk storka
pital - og ikke minst myndighetene. 
Allerede i 1987 blei en delegasjon av 
tillitsvalgte i Aker fortalt i Brtissel av 
Peder Toft Nielsen, danske, direktør i 
EFs økonomiske og sosiale utvalg, at 
det foregikk hemmelige forhandlinger 
mellom den norske regjering og EF og 
at regjeringa ikke ville sette forholdet 
til EF på spill med noen folkeavstem
ning. Regjeringas taktikk er tydelig 
EFTA-veien med felles EFT A-tilpas
sing til EF. I dag foreligger rundskriv 
fra statsministerens kontor i alle de
partementer om fortløpende melding 
om tilpasninger til EFs lover og regel
verk som ikke foreslås gjennomført -
med begrunnelse. Som sagt - Norge 
opptrer som om EFs indre marked er 
en realitet, og at vi i all hovedsak er en 
del av det. Og da er ikke poenget å eta
blere seg i EF for «å få en fot innen-

forn, men å etablere seg i de områder 
innenfor EF som tilbyr de største øko
nomiske fordeler på lik linje med 
. hvordan industrien i EF sjøl tenker og 
handler. 

Ikke-tema 
Jeg har møtt en del AP / LO-koryfeer i 
EF-debatten. Det er tydelig at man har 
lagt en indre kabal for å hindre skepti
kerene i å gå imot den offisielle poli
tikk og unngå AIK-tilstander fra I 972 . 
Kåre Sanden, internasjonal sekretær i 
Fellesforbundet - EF-tilhenger, og 
John Stene, formann i Fellesforbun
det - sannsynligvis EF-skeptiker, 
holdt nøyaktig den samme innledning 
om emnet, som omtrent i sak var et ek
ko fra hva Balstad sa. Innhold: 
EF-medlemskap er et ikke-tema, der
for vil en debatt om dette kun tjene 
Høyre. Vår oppgave er å tilpasse oss 
realitetene i EFs indre marked -;- dvs. 
et praktisk spørsmål. Konsekvensene 
av dette er da at EF er en sak for depar
tementene og diplomatene. 

Dette gir også litt komiske resultat: Så 
langt jeg vet så nekter det sentrale AP 
og LO-apparat å stille opp i generelle 
tverrpolitiske møter om EF. På Jæren 
ga det som resultat at SPs paneldebatt 
med bla. Hans Haga-Bondelaget, Ar
beidsgiverforeningen osv., så ble det 
jeg som representerte LO, da offisielle 
LO-folk ikke ville stille. 

AP har lagt en taktikk for å holde 
sine motstandere i ro. Der man har 
dannet anti-EF-komiteer, er det pro
blemer med å få med motstanderne i 
AP. Så langt har AP etter min mening 
lykkes. Til tross for de enorme konse
kvensene EF-medlemskap vil ha for 
sysselsetting, sosiale rettigheter og av
taleverk, så er EF i dag en ikke-sak i 
fagbevegelsen med få unntak. Dette 
gjelder også for AKP-erne's innsats i 
fagforeningene. Fagforeningene og 
klubber slåss mot reven og lar ulven 
herje. Man drar til Finn Kristensen 
med krav og appeller mot nedleggel
ser, mens Finn Kristensen er i full gang 
med å omlegge til EFs frie kapitalflyt. 

Min erfaring så langt er at det er stor 
skepsis til EF på arbeidsplassene. Og 
det fins mange framtidige allierte langt 
utenfor våre rekker, til og med blant 
folk vi i det daglige har som motstan
dere. Men det er opp til oss å organise
re denne motstanden. Vi må ikke 
glemme at for folk under 35 år er EF 
bare historie som de ikke har noe for
hold til. 

EF reiser raskt konsekvenser for 
folks situasjon. Men det reiser også 
raskt debatt om hovedlinjer og målset
ninger for samfunnet - et samfunn 
med maksimalt fri kapitalisme som 
motor eller et samfunn slik folk ønsker 
det. Om demokratiske rettigheter, om 

sjølråderett. EF-fronten vil bli en hjør
nestein i å bygge en folkeallianse i 
Norge, men på et annet nivå enn f.eks. 
fylkeslistene til valget. Jeg vil påstå at 
partiet på lokalplanet til nå stort sett 
har sovet i EF-saken. 

Den organisering som har skjedd er 
stort sett enkeltpersoners verk. Og den 
har skjedd i de deler av landet der mot
standen er stor i utgangspunktet. 
EF-kampen kommer til å bli tapt eller 
vunnet i det sentrale østlandsområdet 
der tilhenger-kreftene står sterkest. 
AKP-erne må få fingeren ut. 

Organiser motstanden 
Få LO/ AP-linja fram i lyset. Ellers er 
denne kampen tapt. Og da er det ikke 
f.eks. 6-timersdagen som blir innført i 
1992, men Norge som en del av EF med 
total oppløsning av normalarbeids
dagen . 

ELDAR MYHRE 
klubbleder Rosenberg verft 

Finn Kristensen er fullt i gang med å 
legge om til EFs frie kapitalflyt. Det er 
på tide å organisere EF-motstanden. 

FOTO: OLA SÆTHER 
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Porno-messe 
Kvinnefronten i Rogaland arrange
rer ei stor pornomesse i Stavanger 
19.-28. mai. Messa holdes i Kultur
huset. 

Messa tar for seg forskjellige si~ 
der ved pornografi og kvinnehan
del. Det blir arrangert åpne 
diskusjonsmøter i tilknytnig til ar
rangementet. Utstillingen blir lagt 
opp som en vandreutstilling som 
Kvinnefrontgrupper over hele lan
det kan arrangere. 

Legg turen til Stavanger i mai! 

Filippinene 
I forrige nummer av OPPRØR 
skreiv vi at vi har søkt penger til en 
tur til Filippinene. Denne turen blir 
allikevel ikke i april, det er derfor 
fortsatt tid til å melde sin interesse. 

Konferanse 
,om EF og 
kvinner 
Fredag 2. og lørdag 3. juni, i Inge
niørenes Hus i Oslo arrangeres det 
en stor konferanse om EF og kvin
ner. Arrangør er Opplysningsut
valget om EF. 

Vi tror dette blir en svært viktig 
konferanse. Hensikten er å vise ver
den, og kvinner sjøl, at vi har greie 
på EF, og forhåpentligvis vil kvin
nepolitikken og kvinnene komme 
til å prege EF-debatten etter kon
feransen. For å få til dette trenger 
vi en konferanse hvor vi ser EF kon
sekvent fra et kvinnepolitisk per
spektiv. 

Deler av programmet er klart: 

Fredag 2. juni 
18.00: Åpning 
Else Hamrick: Kvinner og EF, hva 
skjer? 
Dansk EF-motstander som er re
presentant i EF-parlamentet. 
Hvor står EF i Norge? 
Innleder ikke klar ennå. 

Lørdag 3. juni 
10.00: Er det nødvendig med EF
medlemskap av økonomiske 
grunner? Hilde Bojer. 
Norsk sjølråderett og EF. 
Innleder ikke klar 
12.00-13.00: Plenumsdiskusjon. 
13.00-14.00: Lunsj. 
14.00-16.00: Gruppearbeid: 
Arbeidsmarked og fagbevegelsen i 
EF, Siri Jensen. 
Miljø og ressurskamp, 
Guro Fjellanger. 
Familiepolitikk og likestilling. 
Distriktspolitikk, jordbruk og fis
ke. 
Velferdstaten, helse- og sosialpoli
tikk, Gerd Reinsvollsveen. 
Tredje verden og EF, innvand
ringspolitikken, Eva Gran. 

Kvinneutvalget håper riktig 
mange av leserne finner annledning 
til å dra til Oslo den helga! 

For mer informasjon, kontakt 
gjerne oss. Vi kan ikke hjelpe til 
med reiseutgiftene, men kan være 
behjelpelig med overnatting. Del
takeravgiften er 100 kroner. 

KVINNEPOLITIKK 

Den afrikanske kvinnebonden gjør det aller meste av arbeidet. Årets TV-aksjon er innrettet på kvinne-prosjekter i den 3. verden.' FOTO: KLASSEKAMPEN 

Kan -aksjonen 

Av JANE NORDLUND 
OGELIAABY 

V
i i AKP(m-1) er i dag en av 
spydspissene i den norske 
kvinnekampen. Etter vår 
mening bygger denne posi

sjonen på tre avgjørende forutsetnin
ger: 

1. Forståelsen av klassekampens be
tydning. 

2. Vektlegging av praksis parallelt 
med bevisstgjøring. 

3. Satsing på internasjonal kvinne
solidaritet. 

Partiets kvinneutvalg mener at TV
aksjonen er en viktig fortsettelse på det 
nettverksskapende og opinionsdan
nende arbeid som kom en bit på vei 
under Nordisk Forum i 1988, og fakto
rene nevnt ovenfor vil komme godt 
med når AKP nå hiver seg inn i jobbin
ga med TV-aksjonen. 

Diskusjoner 
Det er noen år siden vi diskuterte dette 
internt, mange medlemmer har ikke 
vært med på diskusjonene, og mange 
av oss har godt av å bryne standpunk
tene våre på nytt. Vi ser her en mulig
het til å levere en del premisser til 
forståelsen av internasjonal kvinneso
lidaritet. En viktig målsetning er å få 
oversikt over, og knytte kontakter i, 
den internasjonale kvinnebevegelsen. 
En annen målsetning vil være å bidra 
til en vellykka innsamlingsaksjon. 

«Cash crop» 
Kvinners situasjon i den 3. verden, be
veger seg fra ille til verre. Et av nøkkel
begrepene er «cash crop»-økonomien, 
som nå fullstendig raserer den tradi
sjonelle kvinnebondens livsgrunnlag. 

Cash crop betyr kontant-avling, 
dvs. jordbruksproduksjon for salg og 
ikke for konsumsjon. Monopolselska
pene tvinger fram en stadig høyere 
utnyttelsesgrad i retning av profitable 

bli poli i __ ?· 
Kvinneutvalget er tilslutta TV-aksjonen 1989 
som en av de over 40 kvinneorganisasjoner 
som til høsten skal samle inn 100 millioner 

kroner. Pengene skal brukes til å støtte pro
sjekter spesielt innretta på kvinner i 

3. verden. 

råvarer. Dette fører med seg en styr
king av mennenes eiendomsrett til 
jorda, svekker kvinnenes bruksrett og 
fører samtidig med seg økt arbeidsin
tensitet. Taylor viser i sin situasjons
rapport at eksempelvis den afrikanske 
kvinnebonden gjør det aller meste av 
arbeidet. Mennene deltar i det minst 
krevende, fortrinnsvis det maskinelle 
arbeidet. Medfølgende jordforringel
se fører til at kvinnene dessuten må 
bruke flere timer ekstra til vedsanking 
hver dag. 

En annen illustrasjon av utviklinga 
er kvinners situasjon i de såkalte fri
handelsonene i den tredje verden. 
Kvinnene jobber da i arbeidsintensive 
bedrifter, lønna er en tiendedel av den 
vestlige, arbeidstida 50 prosent lenger. 
Faglige rettigheter eksisterer ikke. Dis
se landa framstilles gjerne som velyk
kede kapitalistiske eksperimenter. 

Et tredje eksempel på rå utnytting 
av 3. verdens kvinner er utviklinga av 
«voldtekts-turismen». Vestlige mann
folk reiser på ferie til land som Thai
land og Filippinene for å forbruke 
fattige kvinnekropper. 

Gertrud Goldberg la fram materiale 
om feminisering av fattigdommen på 
Nordisk Forum. Hver 3. familie iver
den har kvinnelig forsørger, dette er de 
fattigste familiene, uansett 3. , 2. eller 
1. verden. 

Dilemma 
Ovenstående kan vi behandle utfra en 

trygg forankring i vårt eget politiske 
grunnlag. Men de politiske probleme
ne står i kø( ... og venter på å løses). 

Først det organisatoriske. Kan TV
aksjonen fungere som en front? 

Det kommer an på hvilket nivå en 
skal legge plattformen på. En ting er 
klassegrunnlaget som nesten alltid vil 
prege ei sånn gruppe. Et annet moment 
er ulike parti- og organisasjonslojalite
ter. Det er ikke så altfor mange partier 
som har sterke meldinger på . anti
imperialisme. På den annen side vil 
mange av organisasjonene kunne følge 
oss langt på vei i det anti-imperialistis
ke perspek- tivet. 

Et annet dilemma er om en kan delta 
i en slik aksjon uten å være et «gissel» 
for et småborgerlig veldedighetsshow. 
Jeg tror at vi gjennom sak til sak-job
bing kan styrke solidaritetsperspekti
vet, og få med oss lærdommer for den 
anti-imperialistiske kampen. 

Så til et samtidig politisk og taktisk 
dilemma. Vi vil nok en gang måtte ta 
stilling til klasseperspektivet i den in
ternasjonale kvinnekampen. Noen 
ganger syns jeg at vi detter i den grøfta 
som heter kultur-relativisme. Hvilke 
er 3. verdens kvinner? «Kvinner i 
3. verden» spenner fra den afrikanske 
kvinnebonden til den pakistanske 
statslederen. Kvinnekrava i den 
3. verden formuleres i hovedsak av in
tellektuelle kvinner med relativt roms
lige livsvilkår. Dette er en innsikt vi må 
ha med oss når vi vurderer politisk 

støtte til de ulike prosjektene. Med 
«kultur- relativisme» mener jeg ten
densen til en ukritisk akseptering av 
overklassekvinners analyse av 3. ver- · 
den-forhold, pga. rett kjønn og rett 
opprinnelse. AKP må ta ansvaret for 
at de fattigste og mest utbytta kvinne
ne synliggjøres gjennom TV-aksjo
nen. 

liknende dilemma kommer vi opp i 
når det gjelder støtte til frigjørings
bevegelser som har program og eller 
praksis vi mener er kvinneundertryk
kende. 

Hva kan gjøres? 
Partiavdelinger oppfordres herved til 
å gjøre som KF i Tromsø: Invitere til 
møter med kvinneorganisasjoner og 
fagforeninger for å diskutere hva en vil 
med TV-innsamlinga. Arrangere stu
diesirkel, åpne møter og solidaritets
kafe. Det er bare å sette i gang. La oss 
vise «kvinne-Norge» hvem som kan 
internasjonal søstersolidaritet! 

Kvinneutvalget vil i løpet av våren 
invitere til et internt møte for å samle 
resurser og utvikle en strategi for job
binga i aksjonen. 

Litteratur 
Forslag til studielitteratur: 

«Internasjonal kvinnesolidaritet», 
utgitt av Kvinnefronten i Norge 
(1984). 

Fås kjøpt på Tronsmo bokhandel, 
Kvinnefrontkontoret P4 telefon 
02-272161. 

« Verdens kvinner. En situasjons
rapport», utgitt av Kvinnefronten 
(1985). 

Fås på samme steder som nevnt 
ovenfor. 

«Studiebok om Imperialismen» 
(partiskolen Trinri 2A), utgitt av Stu
dietjenester (1988). 

Fås kjøpt hos AKP(m-1) på telefon 
02-38 42 50 eller på Tronsmo bokhan
del. 
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AKTUELT 

- Proletariseringa var viktig 
Av ERIK NESS 

I 
eg har alltid vært et rotehode øko
nomisk. At jeg kom bort i stil
lingsbygging var en rein 
økonomisk nødvendighet. Jeg 
te tjene penger kvikt, forteller Ove 

Stumo. 
- Da diskusjonene om proletarise

ring kom - at vi skulle skifte fra 
småborgerlige og intellektuelle jobber 
til industrien - var jeg allerede på 
plass. Uten diskusjon, men allerede 
med erfaring fra arbeidskamper i 
Gansfjorden, på Condeepene, i 1976. 

- Diskujonene i NKS husker jeg. 
Det var umulig å ikke være for dem 
teoretisk. De gjorde at jeg sjøl fikk et 
mer bevisst forhold til betydninga til 
arbeiderklassen, og at innrettinga til 
partiet måtte være den mest revolusjo
nære klassen. 

Logisk konsekvens 
- På mange måter var det en «åndelig 
revolusjon». Det var nytt og det fikk 
store konsekvenser for hver enkelt og 
hele bevegelsen. Men husk at det var 
arbeiderklassen som sto i fokus allere
de før proletariseringa. Vi dreiv strei
kestøttekomiteene i stor stil. I 
Stavanger delte vi ut 5c6000 løpesedd
ler om Hammerverket flere ganger i 
uka, på det verste. Og vi hadde laga 
dem sjøl. Tidlig opp om morgenen for 
å treffe arbeiderklassen utafor porte
ne. 

- Det går ikke an å ha vært m-1-er i 
midten av 70-åra uten å huske de tret
ten jentene på Våler Skurlag, Geir 
Sundet på Norsk Hammerverk, strei
kene og støtterabeidet for heismontø
rene og telefonsentralmontørene, sier 
OveStumo. 

- Vi trodde vi kunne flytte fjell. 
Det var ikke noe problem å skiftejobb. 
Det var naturlig ut fra hva vi brukte ti
da vår til . Da kampanjen kom, var det 
logisk. Det er lettere å jobbe for ar
beiderklassen, å være en del av den, 
enn å stå på utsida å dele ut løpesedd- - Proletariseringskampanjen var muligens det viktigste partiet gjorde i 1970-åra, mener Ove Stumo. 
ler. 

FOTO: ERIK NESS 

Hva så? 
- Det var stemning for dette. Etterpå 
kom forståelsen. Det er et typisk ml
syndrom å kampanjeaktig gjennomfø
re et standpunkt, og så finne ut «hva 
så?». Hva skulle det komme ut av de 
nye arbeide rne? 

- Heltene ble de som fikk til resul
tater, og det raskt. Streiker og aksjo
ner var tegn på godt arbeid. Og det er 
viktig nok. Arbeidsfolk blir hensyns
løst utnytta. Vi skal være med å slåss 

for rettferdigheten. Klassesamarbeid 
er å overlate dette til en liten krets av 
tillitsvalgte. Vi hadde lært, riktignok, 
at styrken til arbeiderklassen lå hos ar
beiderne. Det var dem vi skulle mobili
sere. Det var arbeiderne som utgjorde 
styrken og krafta. Det var forskjellen 
på oss og sosialdemokratiets klasse
samarbeid. 

- Mangelen på bevisste mål, hva 
vil vi oppnå forsterka tendensen til å 
gjøre resolusjonskvern ut av fagforen
ingsmøtene. Vi burde ha holdt litt 

igjen. Vært litt mindre skråsikre. De 
nyproletariserte burde fått litt tid til å 
bli kjent, lære av arbeidskameratene 
sine. Iveren etter å få raske resultater, 
var noe av .grunnen til at endel bakka 

. ut. 
- Jeg mener vi ennå ikke har av

klart hva vi skal oppnå på arbeidsplas
sene, hva målet i arbeiderklassen er 
idag. Vi skal selge Klassekampen, ma
ne til samhold, styrke klassebevissthe
ten, rekruttere til partiet. Men hva 
mer? Hvilken plan har vi? Hvilke mål
settinger? 

- Det var mye verre for kvinnfolka 
som gikk ut på de· typisk kvinnear
beidsplassene, mener Ove. Mye samle
bånd og ensidig arbeid. Lavtlønte. 
Svake faglige tradisjoner. Det var har
dere jobb reint fysisk og ikke et appa- . 
rat å drive politikk innafor. 

- Mannfolka kom tross alt til ste
der der det å vedta resolusjoner og gi 
økonomisk støtte var vanlig. De var 
vant til å følge dagsorden, for å si det 
sånn. Kra{lgelen gikk så busta føyk, 
noen blei suspendert og ekskludert, 
men det var lettere likevel. 

* Bakgrunn som Unge 
Høyre-aktivist. * Nesten ferdig på øk. 
adm.-linja på Di
striktshøgskolen 
1975. * Dengang medlem av 
NKS. * Begynte som stillings
bygger høsten 1975. * Medlem i AKP(m-1) si
den 1976. * Fast jobb på Rosen
berg fra 3. januar 1977 * Verneombud 1978. * Hovedverneombud 
1980. * Klubbformann 1983. * Tilbake som stillings
bygger i 1986. * Far til to gutter. Skilt. 
Alder: 37. 

- Bare tenk på salg av KK. På de 
store mannsarbeidsplassene var de 
vant til at NKPerne i gamle dager solg
te Friheten. Noen SVere solgte Orien
tering fremdeles. Det var mulig å selge 
innafor portene hvis man viste litt dis
kr~sjon og oppfinnsomhet. På kvinne
arbeidsplassene med tre-skift var det 
for det første mye mindre praktisk å 
selge i porten. Innafor var du som regel 
låst til samlebåndet. 

- Mangelen på plan og støtte til 
jentene, gjorde at det sleit veldig og 
motet dalte. Resultatene uteble. Det 
ble.ingen streik,- grovt sagt. Jeg kjen
ner få jenter som ikke har skifta til-

. bake. 

Strategisk avgjørende 
- I ettertid synes proletariserings
kampanjen å ha vært kanskje det 
viktigste vi gjorde i 70-åra. Ja, kanskje 
i hele partiets historie. Muligens i kon
kurranse med å gjøre Klassekampen til 
dagsavis. 

- Proletariseringa ga AKP en an
nen klassesammensetning. Det var helt 

_ avgjørende for et parti som egentlig 
skulle hett Det Norske Arbeiderparti- . 
et. Kampanjen ga arbeiderklassen en 
posisjon i partiet og AKP en innrett
ning som vi fremdeles høster fruktene 
av. 

Kampen om de intellektuelle 

Leder i NKS, Siv Skagestad. 
FOTO: ERIK NESS 

Lørdag 29. april 1989 

Av ERIK NESS 

Norges Kommunistiske Student~ 
forbund prioriterer to opp
gaver, kampen mot privatise

ring av høyere utdanning og 
forskning, og kampen mot EF. Siv 
Skagestad forteller at bevilgningene 
fra næringslivet til høyere utdanning 
og forskning har økt med 100 prosent 
de siste ti åra. Særlig de siste to åra har 
overføringene fra privat kapital økt 
kolossalt. 

Det finnes nå sytti samarbeidspro
sjekter - såkalte randsoneprosjekter 
- der universitetene bidrar med loka
ler, studenter og forskere. Næringsli
vet bestiller og kjøper prosjekter. 

- NKS og det store flertallet stu
denter er imot privatiseringa fordi det 
blir en dårligere høyere utdanning. Vi 
får en høyere utdanning og en forsk
ning som er rettet inn på næringslivets 
umiddelbare behov. Det blir nærings
livet som gjennom å skru av og på 
pengekrana, gjennom å plukke ut-«si
ne» prosjekter, styrer hva slags høyere 
utdanning vi skal ha i Norge, mener 
Siv Skagestad. 

- NKS er viktig for 
hvordan intellektuel
le stiller seg i klasse

kampen. Dette er 
dårlig forstått av AKP, 
sier lederen i NKS, Siv 

Skagestad. 

- Universitetene har ikke penger til 
forskning på viktige spørsmål som ik
ke gir profitt til næringslivet, forklarer 
Siv. Derfor blir det lite forskning på de 
store miljøproblemene, viktige spørs
mål for arbeidsfolk som løsemiddel
skader, rasisme, kvinnespørsmål.osv. 
Da har ikke universitetene penger. 

Mot EF_ 
NKS sitt landsmøte som ble avholdt 
for ikke lenge side·n, vedtok at kampen 
mot EF var den andre viktige oppga
~en. Dette henger sammen med 

· kampen mot privatisering av utdan
ninga. Regjeringa kjører nemlig nå 
offensivt ut for internasjonalisering 
også av utdanninga. Konkret betyr det 
at bevilgninger fra staten øremerkes 
forskningsprosjekter som settes i gang 
i EF. Dette er næringslivsprosjekter 
som Norge har inngått avtaler med EF 
om å delta i. For å få til harmonisering 
også av utdanninga, jobbes det nå for 
å få til en harmonisering av karakter
systemene på universitetsnivå. Det er 
en prioritert oppgave for regjeringa i 
deres utdanningspolitikk å få til sam
kjørinia. 

- A bli med på en sånn harmonise
ring ville vært helt vanvittig. Ikke bare 
ville det vært å få en utdanningspoli
tikk på næringslivets premisser, det 
ville også vært å støtte den vest-euro
peiske kapitalen i deres kamp mot 
USA og Japan om det økonomiske he
gemoniet i verden. Det er ikke mindre 
enn det som er utdanningspolitikken i 
EF sitt mål, understreker NKS-lede
ren. 

NKS og AKP 
- Hva vi mener om AKP? Vi ligger et 

stykke til venstre for partiet politisk 
sett. Vi mener at prinsipprogrammet 

.· til AKP ikke tar nok forholdsregler for 
at arbeiderklassen-skal ha makta over 
byråkratiet under sosialismen. Vi er 
mer kulturrevolusjonære enn partiet. 
Dessuten er vi uenig i at det er sosialis
me i Kina. Vi mener at det ikke er 
arbeiderklassen som har makta i Kina. 

- Vi mener AKP har en dårlig for
ståelse for kommunistforbundets 
viktige rolle i dag og i kampen for sosi
alismen. Det fører til en stemoderlig 
behandling av studentforbundet, og at 
AKP-ere som begynner på universite
tene, ikke blir med i NKS. 

Gjennomtrekk 
-'- Det spesielle med NKS er at vi orga
niserer kommunister som er på lære
stedene kort tid. I gjennomsnitt bare to 
år. Det betyr stor gjennomtrekk som 
stiller store krav til å drive forbundet. 
Det gir medlemmene våre store opp
gaver, stadig vekk må nye overta 
ledende verv. Derfor produserer vi le
dere i fleng og nye medlemmer til 
AKP. 
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VALGKAMPEN 

Rens.o·g bevar! 
Av JOHANNES 
ERLANDSEN 

P
er Skotheim mener at kampen 
må reises for alternative ar
beidsplasser der miljøhensyn 
krever nedleggelse av bedrifter 

eller innskrenkninger i arbeidsstok
ken. 

- Parolen vår må være «Rens og 
bevar arbeidsplassene!», sier han. 

Sjøl jobber Per ved Sunndal Verk -
storforurenser eid av statsstyrte Hydro 
Aluminium. Sunndal Verk er en av 
landets verste miljøgriser. I Sunndals
fjorden, like ved fabrikkområdet, er 
en av verdens største forekomster av 
det delvis kreftframkallende tjære
stoffet P AH registrert. Konsentrasjo
nene var opp til 2 500 ganger det 
normale. 

Utslippa av fluorgass fra verket har 
sørga for at ingen bønder lenger driver 
husdyrhold nærmere enn en mil fra 
bedriften. De siste kyra og sauene blei 
slakta for flere år sia. Da var bein
bygninga og tenna deres totalt opp
:spist av fluorforurensing. 

Allianser 
- Arbeiderne her i Sunndal er pri
mært interessert i arbeid, ikke i alumi
niumsproduksjon. Det betyr at vi vil 
kjempe for å opprettholde sysselsettin
ga i bygda, men ikke arbeidsplasser 
som bidrar til å ødelegge omgivelsene 
våre, sier Per Skotheim. 

Per oppfordrer til å bygge allianser 
mellom arbeidere og miljøvernaktivis
ter. 

- Når konjunkturene går ned her i 
landet, kan Hydro-ledelsen velge å leg
ge ned produksjonen i Sunndalsøra og 
i stedet bygge smelteverk i f.eks. Vene
zuela - et land med helt andre og 
dårligere rensekrav enn Norge. Kapi
talistene kan da bruke skjerpa ut
slippsgrenser som begrunnelse for 
nedlegginga. Da er det viktig at alle 
med felles interesser står sammen i 
kampen. 

- Vil sosialismen kunne løse miljø
problemene? 

- Ja, utvilsomt. Under sosialismen 
produserer man det folk trenger. Det 
blir over og ut med bruk og kast-men
taliteten. Dette, sammen med en 
planøkonomisk politikk der folk sjøl 
får lov til å velge, vil ivareta miljøets ve 
og vel. Men jeg understreker at plan
økonomien må være en 'ctel av en 
demokratisk prosess. 

Matproduksjon 

- I Kina var ikke miljøvern et prio
ritert felt. Som et fattig land måtte 
man prioritere mat til folk. Det klarte 
kineserne. Det samme gjaldt for Sov
jet i 1920 og 30-åra. - Men etter min 
mening var situasjonen i Sovjet mer 
komplisert enn som så. Stalin priori
terte arbeiderne som produsenter, som 
en klasse som skulle bestemme politik
ken. Det feilgrepet førte til framveks
ten av en byråkratisk, herskende 
klasse. 

- Hva med økonomisk vekst, som 
kommunister alltid har preika - kan 
den forenes med ei bærekraftig utvik
ling? 

- Økonomisk vekst må naturligvis 
tilpasses naturgrunnlaget. Vi må velge 
kollektive løsninger. Bilen kan for eks
empel ikke tas med over i sosialismen. 
Norge er i dag et framskredent kapita
listisk samfunn. Et sosialistisk Norge 
har gode muligheter til å legge opp til 

Hva svarer AKP-ere 
på utfordringen fra 
miljøbevegelsen? 
Hva mener de om 
vekst, fortsatt økte 

lønninger og tror de 
at sosialismen kan lø

se problemene? 
OPPRØRharværtpå 
Sunndalsøra og spurt 
industriarbeideren 

og AKPeren Per Skot
heim {bildet). 

bærekraftig utvikling uten å forurense 
eller øke energiforbruket. Det har 
igjen sammenheng med et at sosialis
tisk system produserer etter folks 
behov - ikke for å gjøre profitt, sier 
Per. 

Lønnsvekst-alternativer 
Konfrontert han med kritikken fra 
grønne bevegelser av AKPs syn på 
lønn og lønnsvekst, rister han på huet. 

- Hva er alternativet til at arbei
derne øker lønningene sine? Jo, at 
staten og kapitaleierne stikker av med 
en enda større del av kaka. Og ingen 
trur vel i fullt alvor at de pengene bru
kes til miljøtiltak? Nei, pengene går i 
tilfelle til økt internasjonalisering og 
monopolisering. En sånn prioritering 
av midler ligger i kapitalistismens ve
sen. 

Som tidligere medlem av SUF(m-1) 
ser Per positivt på utviklinga innafor 
dagens unge miljøbevegelse, represen
tert ved Natur og Ungdom (NU) . 

-NU stiller grunnleggende spørs
mål om samfunnsutvikling, akkurat 
slik SUF-ungdommene gjorde i sin tid. 
De er i ferd med å innse at det kapitalis
tiske samfunnet er ute av stand til å 
løse miljøproblemene. Det er vår opp
gave å gjøre dem oppmerksomme på 
at det finnes et alternativt samfunn 
som etterfølger kapitalismen med hi
storisk nødvendighet. Det samfunnet 
er sosialismen, og det er viktig å koble 
miljøkampen mot dagens system -
for sosialismen. 

;- Men de tidligere sosialistiske stats
dannelsene vi har kjent, har også hatt 
1sine - til dels voldsomme - forurens-
1ningsproblemer. Hvordan fork larer 
du det? 

Sunndal Verk er en av landets største 
miljø-griser. 

FOTO: JOHANNES ERLANDSEN 

- Faktisk trur jeg at den nye mil
jø-«vekkelsen» er siste tog for den 
ml-bevegelsen som vokste fram på 
slutten av 60-tallet. Vi mista den gene
rasjonen som var unge etter oss og før 
naturvernaktivistene i dag. Dersom vi 
ikke klarer å knytte til oss disse, er jeg 
redd vi vil skrumpe mer og mer inn. 
Helt til den fjerde revolusjonære beve
gelsen Norge har sett, er forsvunnet. .. 

I Sunndalsfjorden, like ved fabrikkområdet til Sunndal Verk, er en av verdens største 
tjærestoffet P AH registrert. 

Møkk 
og 

miljø 
I kjølvannet av pro

duksjonen av kunst
gjødsel får vi en død 
Frierfjord ved Pors

grunn og mer ørken i 
den tredje verden. 

Bør fabrikkene på 
Herøya nedlegges? 

- Problemet er ikke kunstgjødselen i 
seg sjøl, men måten den blir brukt på, 
sier Bjarne Berg Wig. FOTO: ERIK NESS 

Av ERIK NESS 

Bjarne Berg Wig jobber på Herø
ya Fabrikker som produserer 
kunstgjødsel. Kunstgjødsel i den 

tredje verden betyr ørken. Bør kunst
gjødselfabrikkene legges ned? 

Kunstgjødsel er et fornuftig pro-

<lukt fordi det tilfører jorda nitrogen. 
Det betyr større avlinger og mer mat. 
Det som er feil, er den ensidige tilførse
len av nitrogen til jorda. Resultatet er 
større avlinger med en gang, utarming 
etterhvert og ørken om ikke lenge. 

- Problemet er at et i utgangspunk
tet fornuftig produkt blir brukt i flåin
ga av den tredje verden på. De fattige 
landa er pressa til å drive et ensidig 
jordbruk. Den økonomiske terroren 
hindrer bøndene i å drive vekselbruk, 
bruke kunstgjødsel i kombinasjon 
med naturgjødsel. Det fører til miljø
katastrofer. 

- Hva med forurensinga av luft og 
vann i Grenlandsområdet? 

- En av grunnene til den store alge
veksten og forurensinga i Frierfjorden 
er alle tonnene med nitrogen som slip
pes ut hvert døgn. Svaret er heller ikke 
her å nedlegge kunstgjødselfabrikke
ne. Kunstgjødsel er fremdeles et 
fremragende produkt som trengs for å 
skaffe mat til en sulten verden. Men 
det må skje uten omfattende forurens
ning. 

- AKP i Porsgrunn stiller offensi
ve krav om miljømessig produksjon og 

krav om store nyinvesteringer. Dette 
henger sammen. Hvis ikke fal?rikkan
leggene blir fornyet, ny og gammel 
R_roduksjon estattet, vil miljøgiftene 
fortsette å spy ut. Fabrikker vil bli lagt 
ned og kapitalen vil flytte til utlandet, 
sier Wig. 

Arbeidsplassene? 
- Sosialdemokratene mener vi må 
være forsiktig med å stille krav om en 
rein produksjon. De frykter for ar
beidsplassene. Det gjør vi også, men vi 
må være offensive. 

- Moderne fabrikkanlegg er det 
eneste alternativet. Nedkjøring av de 
gamle fabrikkene er en strategi fra 
Hydro for å flytte produksjonen uten
lands og nedlegge arbeidsplassene på 
Herøya. De vil flytte produksjonen dit 
kravene om miljøtiltak ikke er så store. 
Konsekvensene av Hydros strategi er å 
fortsette og forurense. Det blir ikke 
bedre av at hele forskningsmiljøet -
også i Hydro - er rettet inn på en enes
te ting; bruk av kunstgjødsel. 

- Vil nye fabrikker og ny produk
sjon sikre arbeidsplassene? 

- Både ja og nei.Det er bare en 

moderne produksjon som kan overle
ve, som tilfredstiller tapitalistenes 
krav om maksimal profitt. Men dette 
betyr færre arbeidere. 

- Problemet til revolusjonære er at 
premissene hele tida legges av kapita
len. Revolusjonære slåss for at vanlige 
folk skal være arkitektene for åssen 
samfunnet skal se ut. Da vil vi få en 
sosialistisk produksjon. Kanskje ned
legges kunstgjødselproduksjonen på 
Herøya? Kanskje er det mer fornuftige 
ting å bruke arbeidskrafta vår på? Det 
vil de nye «arkitektene» bestemme. 

Allianse 
- For å nå målet, et samfunn som be
handler naturen og miljøet fornuftig, 
må vi bygge opp en allianse mellom 
fagbevegelsen og miljøbevegelsen. 
Dette er en strategisk allianse. Den 
gjør et sånt samfunn mulig. Den er fy
sisk og kunnskapsmessig sterk. Derfor 
er denne alliansen en betydelig makt
faktor - både på kort og lang sikt. 

- Å være AKPer oppi dette, betyr 
å være både miljøaktivist og arbeider
leder. Hvis det høres enkelt ut, kan jeg 
love at det er det ikke. Vi kommerun-
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rekomster av det delvis kreftframkallende 
FOTO: JOHANNES ERLANDSEN 

er hardt press fra begge kanter - de 
om vil ha arbeidsplasser uten åta hen

syn til miljøet, og de som som sier reine 
rbeidsplasser, punktum. 
- Men det er dette som er å drive 

olitikk for kommunister. Kunsten er 
forene ulike grupper vanlige og for

uftige folk til kamp. Ellers blir det 
iljøbevegelsen mot fagbevegelsen, 

plitt og hersk, og kapitalen kan gni 
eg i henda, sier Bjarne. 

Kunstgjødsel er et fornuftig produkt. 
,Men blir det brukt riktig? 
i FOTO:OLAVRANDEN 
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VALGKAMPEN 

AKP og miljøkampen 
I lang tid har folk med utgangs

punkt i miljøbevegelsen reist en 
omfattende kritikk av åssen vårt 
samfunn ødelegger livsgrunnlaget 

på kloden. Endel av denne kritikken 
har vi vært enig i: Dette gjelder spesielt 
hvordan kapitalens profittjakt fører til 
en kynisk rovdrift på naturen,· gam
bling med teknologi og forurensning. 
Det har også vært en stor grad av enig
het mellom oss og disse folka i analyse
ne av hvordan utplyndringene av den 
tredje verden, som et særegent pro
blem, er ei voldsom drivkraft i miljø
mordet. 

Vår fremste forklaring av hvorfor 
det har gått galt, har vært den private 
eiendomsretten - mangel på sam
funnsmessige styring og planlegging 
og profittens styring av produksjonen. 
Men i sin kritikk av kapitalismen har 
økologene gått mye lenger. Det er blitt 
reist kamp mot den grenseløse veksten 
i forbruk og sløsinga som foregår, og 
det er blitt reist kritikk av en produk
sjon som er basert på storindustriell 
utnyttelse av ressursene, og en produk
sjonsmåte hvor et av hovedmåla er å 
produsere med lavest mulige kostna
der. 

Vekst og AKP 
Økologenes kamp mot den ukontrol
lerte veksten, og det ukontrollerte 
forbruket rammer AKP sin politikk på 
to områder. 

For det første har AKP(ml) hele tida 
slåss for standpunktet om at Norge er 
et klassesamfunn hvor arbeiderklassen 
blir utbytta. Og at arbeiderklassen fø
rer en rettferdig kamp mot kapitalen 
for å få kontroll over de verdiene som 
de har skapt. Å «redusere krava», sen
ke forbruket, blir derfor politisk 
vanskelig å takle av et kommunistisk 
parti. 

Men nettopp fordi arbeiderklassens 
«ve og vel» er knytta til de økonomiske 
konjunkturene til kapitalen, så fram
tvinger dette spontant at «det som er 
bra for bedriften, det er bra for oss». 
Økt produkjson, og økt omsetning gir 
flere arbeid, og mer penger i posen. 
Arbeiderklassen i de rike landa blir på 
den måten en «alliert» med kapitalen i 
dens streben etter vekst. Det lages pro
duktivitetsavtaler som sikrer arbeider
ne gevinst ved høyere tempo i 
produksjonen, og i krisetider har ar
beidsfolk felles interesser med kapita- · 
len til å få sving på hjula igjen. 

Øke forbruket? 
I disse tider roper også kommunister 
at løsninga på krisa er å øke forbruket. 
Dette setter fingeren på et viktig 
punkt: Kampen for dagskrav er ikke 
revolusjonær. Den foregår innafor 
rammene til det kapitalistiske samfun
net. I en lønnskamp, og en kamp for å 
øke det materielle forbruket kan ar
beiderklassen bli en alliert med borger
·skapet i å ødelegge vårt eget livsgrunn
lag. 

Er det da politisk mulig å koble sam
men de tilsynelatende uforenelige 
standpunktene: Kampen mot sløse
samfunnet og «vekstsamfunnet» 
samtidig som en fører lønnskamp. 

Sløseriet 
Jeg tror det. Og ikke minst mener jeg 
det er helt nødvendig. Kampen mot 
sløseriet er en meget radikal kritikk av 
det borgerlige samfunnet. Det er nød
vendig å reise en politisk kamp for å 
endre forbruksmønstre, avskaffe slø
seriet. En slik kamp er mere grense
sprengende enn lønnskampen. 
Torstein Dale har gjennom sine kon
krete undersøkelser pekt på hvem som 
står for det virkelige sløseriet i vårt 
samfunn: Investeringer i bankbygg, 
utskiftinger av butikkinventar osv. 

Kampen for arbeiderklassens vel
ferd, lønnskampen mot kapitalen må 
kunne ta form av krav som 6-timers
dagen, gratis daghjem, gratis kollek
tivtransport, bedre helse og sosialti
bud. Krav som ikke medfører vekst i 

INNLEGG 
\ 

Kan sosialismen bli et 
samfunn som forvalter 
jorda på en økologisk 
bedre måte når en tar i 
bruk de samme produk
sjonsmetodene som 
under kapitalismen? 
Bjørn Hauger (bildet) 
drøfter i denne kronikken 
spørsmålene rundt AKP 
og miljøkampen. 

forbruket av materielle produkter. Å 
utforme en slik alternativ politikk for 
lønnskampen ville være en a" vilkåra 
for å utvikle en politikk for å slåss mot 
miljømordet. 

<<Økologenes» kritikk av vekstsam
funnet rammer også et annet sentralt 
punkt i politikken til AKP. Nemlig 
grunnlaget for det klasseløse samfun
net; kommunismen. Utvikling av 
produktivkreftene, og en sterk økning 

. i produksjonen er en forutsetning for å 
avskaffe nøden og ulikheten. Kom
munismen har blitt framstilt som et 
høyteknologisamfunn, hvor roboter 
overtar de slitsomme jobbene, hvor 
maten «dyrkes på tanker», og hvor 
menneskene konsentrere seg om kul
tur, vitenskapelig arbeid, og har mye 
tid til sosiale aktiviteter. 

Kommunismen 
Økologene har gjennom sin kritikk av 
kapitalismens teknologi, og kapitalis
mens forbruk stilt grunnleggende 
spørsmål om visjonene om det «hø
yteknologiske kommunistiske sam
funnet» er økologisk mulig for en 
befolkning på lO milliarder mennes
ker. 

Jeg tror mye av sløseriet som kjen
netegner den kapitalistiske produksjo- · 
nen, må og kan bli sanert vekk i et 
samfunn hvor folk sjøl har makta. Jeg 
tror at et samfunn som satser på hold
bare produkter, resirkulering og 
gjenbruk av ressursene, og kollektive 
løsninger vil være langt mindre energi
krevende og ressurskrevende enn det 
norske samfunnet er i 1989. Jeg tror 
også at den nye teknologien vil gi oss 
løsninger som vil bety store muligheter 
for å redusere energiforbruk, mulighe
tene for å utnytte fornybare energikil
der (sol, bølge, vindkraft). 

Forbruk av energi 
Men skal dette kommunistiske sam
funnet være et tilbud til alle klodens 
innbyggere, så vil den totale ressurs
bruken i et slikt samfunn, på tross av 
alle mulighetene med ny teknologi, bli 

Den nye teknologien vil gi oss mulig
hetene for å utnytte fornybare energi
kilder som bølgekraft. 

FOTO: OLA SÆTHER 

et samfunn som forbruker mer energi 
enn vi gjør i dag, som vil kreve mer for
bruk av metaller, som vil kreve mer 
forbruk av jordbruksprodukter osv. 

Et kommunistisk samfunn basert på 
høyteknologi vil være et samfunn som 
er økologisk umulig. Et slikt samfunn 
reiser ikke bare viktige spør-smålstegn 
ved det totale forbruket, men det reises 
også viktige spørsmål ved teknologien 
som skal brukes i dette samfunnet. 

Teknologien 
Økologene har reist viktige spørsmåls-

tegn ved den teknologien som danne 
basis for den kapitalistiske produksjo
nen. At deler av teknologien, og 
produksjonsmåtene i seg sjøl represen
terer en trussel mot det levende livet, 
uavhengig av samfunnssystem. At det 
er slik på ett område er det ikke lenger 
tvil om blant progressive. Det dreier 
seg om atomkraft. Et atomkraftverk 
er sannsynligvis en like stor trussel un
der kapitalismen som under sosialis
men. 

Mye tyder på at dette gjelder innafor 
en lang rekkeandreområder. Hva med 
det kjemiske/industrielle jordbruket? 
Bruk av store åpne dyrknings flater, 
monokultur (bruk av noen få vekster, 
bruk av svære maskiner, kunstgjødsel 
og kjemikalier). Denne produksjons
måten tvinger fram genetisk erosjon 
(hvor mange hvete/maissorter finnes). 
Eller når det gjelder husdyrhold: Hvor 
mange arter kuer, hester, høner benyt
tes kommersielt. Hva med ødeleggel
sen av de biologiske mekanismene i 
jordsmonnet, hva med jorderosjon, 
hva med den kjemiske forgiftinga av 
jordsmonnet. 

Sosialisme? 
Kan sosialismen bli et samfunn som 
forvalter jorda på en økologisk bedre 
måte når en tar i bruk de samme pro
duksjonsmetodene? Dette gjelder også 
teknologien som brukes til å løse sam
funnets energibehov. Nesten all ener
gien skaffes gjennom hardteknologis
ke løsninger: Storskala vannkraft, 
atomkraft, olje og kullkraftverk. 

Mesteparten av energien som brukes 
til produksjon og oppvarming blir 
først omdannet til elektrisk energi før 
den tas i bruk. Dette betyr en voldsom 
energisløsing, «ettersom fysikkens lo
ver krever at en kraftstasjon må for
vandle tre enheter brensel (olje, kull, 
uran) til,to enheter spillvarme, pluss en 
enhet elektrisitet». (Amory B. Lovins, 
Mjuk energi, vegen til varakiigfrecf. s. 
57.) 

Omkring 58 prosent av all anvendt 
energi i USA går til varm~ herav 23 
prosent over, og 35 prosent under van
nets kokepunkt. Energiforsyning for å 
løse denne typen energibehov kan dek
kes gjennom myke energikilder: «Det 
kan gjøres med varmekilder som kan 
levere titalls eller høyst hundretalls 
grader, ikke med brensler .som har 
flammetemperatur på tusentalls gra
der - det er som å skjære smør med 
motorsag». (Amory B. Lovins. Mjuk 
energis. 58/ 59.) 

Energiproduksjonen bør derfor 
skje i nærhet av brukeren, og tilpasses 
brukerens behov. Dette åpner for et 
mangfold av småskala teknologiske 
løsninger, basert på fornybare energi
kilder: Vindmøller, bølgekraft, sol
kraft, vannkraft i liten skala osv. 

Den harde energiteknologien betyr 
ikke bare et stort energitap (forvand
ling av olje/kull til elektrisitet, stort 
tap gjennom transport i ledningsnet
tet). Det betyr rovdrift på de knappe 
naturressursene, omfattende inngrep i 
naturen (USA skal i perioden 
1975-2000 åpne 1500 nye kullgruver), 
og uunngåelige utslipp av stoffer og 
spillvarme som fører til forurensning. 
Kullkraftverk vil levere like mye CO2 

til atmosfæren i et kapitalistisk som 
sosialistisk land . 

Når det gjelder teknologien som 
brukes til å løse samfunnets transport
problemer, så ser vi allerede i dag 
hvilke svære problemer som er knytta 
til bilismen. Siden 1973 har bruken av 
energi til transportformål gått opp 
med ca. 60 prosent. I dag går halvpar
ten av oljeenergiforbruket til å drive 
transportmiddel. Av dette går igjen 70 
prosent til veitrafikk. 

Privatbilismen 
Privatøkonomisk hadde det lønt seg 
for samfunnet å flytte f.eks tungtrans
port over fra tog til lastebiler, enda 
disse bruker 4-6 ganger så mye energi 
for å flytte en gitt mengde over en gitt 
strekning som tog. (Melding om rikets 
avstand, FIVH 1988). Staten og næ
ringslivet tjener på å investere i ut
bygging av veinettet, mens de 
samfunnsmessige omkostningene ved 
å velge denne løsningen er mange gan
ger dyrere. 

Jeg er også frista til å knytte en lig
nende bemerkning til en av de nye 
vekstnæringene under kapitalismen: 
genteknologien. Faren for «ukontrol
lerte utslipp» av nye former for liv i 
naturen vil være store også i et sosialis
tisk/kommunistisk samfunn. Å for-

Næringslivet tjener på å investere i ut
bygging av veinettet, men de sam-
funnsmessige omkostningene er 
større. FOTO: JØRN H. MOEN 

andre på selve livet, bl.a produksjon 
av plantearter som er mer produktive, 
som kan omforme nitrogen direkte fra 
lufta reiser like store spørsmål om
kring hvordan dette vil innvirker på 
det genetiske mangfoldet, hvordan 
nye former på liv vil påvirke og endre 
livet rundt seg. 

Utfordringen 
Vi står nå foran den enorme utfordrin
gen med å gi folk svar på spørsmålet: 
Hvordan sosialismen og kommunsi
men kan bli et samfunn som forsvarer 
det økologiske samspillet i naturen 
mot uvettige overgrep og rovdrift. At 

· produksjonen under sosialismen ikke 
lenger styres av profittmotivet er ikke 
en god nok garanti mot nye feil. Sosial
ismen må bety et brudd med den 
teknologien ~om fører til for stor sli
tasje på naturen, det må bety et brudd 
med den ukontrollerte veksten og for
bruket av unyttige produkter, og det 
vil framfor alt være et samfunn hvor 
mennesket fortsatt må utføre mye ar
beid. 

BJØRN HAUGER 
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VALGKAMPEN 

Jordbruk og trygdekamp 
Av ERIK NESS 

V
i spurte Finn Olav Rolijor
det, som er leder av AKP i 
Oppland, om valglista er 
AKP med løsbart. 

- Slettes ikke. Her er alt ekte, pare
rer han. Dette er en reell allianse med 
utgangspunkt i et opprop om at det 
trengs et brudd med de politiske partie
ne. Lista er et svar på høyredreiinga av 
samfunnet med folk fra Småbrukarla
get, NKP, utmeldte APere og SVere. 
Men sjølsagt også AKP-ere. 
- Opplandslista er ikke' en stor orga
nisasjon, men det er mange flere Il}ed 
enn det noensinne har vær.t i RV. Det 
er et jevnt tilsig av aktivister. For den 
store markedsføringa av lista hadde 
det vært en fordel med en kjent front
figur. Det har vi ikke. 

- Denne svakheten er også en styr
ke. Det tvinger oss til å jobbe der vi er 
- på grasrotnivå. For å få framdrift, 
må vi snakke med folk rundt oss. In
gen kan gjøre jobben for grunnplans
aktivistene. 

- Hva er spesielt med den politiske 
situasjonen i Oppland? 

- At det er mer stabilt økonomisk 
og politisk. Dette gjelder for hele det 
indre Østlandet. Når det ikke er store 
turer opp, f.eks. med oljeboom, blir 
det ikke så bratte nedoverbakker. 

- Men nedturer er det. Krisa inna
for offentlig sektor rammer Oppland 
som ellers i landet. Det spesielle med 
økonomien i Oppland er den store be
tydninga landbruket har. EF-tilpassin
ga river grunnlaget vekk for bønder og 
småbrukere. Vi må ha importvern av 
de norske landbruksproduktene for at 
vi ikke skal bli utkonkurrert på pris fra 
EF-landene. Et medlemskap i EF betyr 
å legge mesteparten av den dyrkajorda 
brakk. 

Økologi 
- Bjarne Berg Wig som jobber på 
Hydro, sier i et intervju i dette numme
ret av OPPRØR at kunstgjødsel er et 
utmerket produkt. Det er misbruket 
som ødelegger jorda, og lager ørken i 
den tredje verden. Hva sier du fra 
landbruksfylket Oppland til det? 

- Det er staten som dirigerer kunst-

Bente Volder. 
En av dirigentene på RY-landsmøtet 
og bystyrerepresentant i Alesund. 

Nominasjonsprosessen i Møre 
og Romsdal begynner om fjor
ten dager. 

Vi håper på damer på topp, og job
ber for det. Det forutsetter et støtteap
parat - ikke bare politisk, men også 
praktisk for å avlaste damene i arbei
det hjemme. 

Tenk bare hva som må til hvis vi 
skulle nominere en bondekvinne på 
førsteplass. Valgkampen er jo midt 
oppe i innhøstinga! 

- Forsøk i Valdres viser at det blir 
større avlinger med økologisk jordbruk, 
sier Finn Olav Rolijordet, delegat på RV
landsmøtet og med i arbeidsutvalget for 

Fylkeslistene i Oppland. Alternativlista er 
opptatt av å føre en kamp for de trygd~de 
med kvinneperspektiv- og at OL i 1994 

ikke ødelegger Lillehammer. Vanlig jordbruk gir ikke nødvendigvis større avlinger enn økologisk jordbruk. 

- Valglista er ikke AKP(m-1) med løsbart, sier Finn Olav Rolijordet - det er en 
reell allianse. FOTO: ERIK NESS 

gjødselforbruket ved å stille store krav 
til effektivitet. Subsidieordningene 
tvinger bøndene til å bruke kunstgjød
sel sånn at de kan betale renter og 

.i avdrag på lånene sine fortløpende. 

Store avlinger . 
Det er en myte at store avlinger forut
setter kunstgjødsel. Finn Olav fortel
ler om en forsøksring i Valdres med 
femti gårder som kutter .ut kunsfgjød
sel, bruker naturens ressurser og går 
over til flerbruk. 

- Problemet er at det tar litt tid for 
jorda å omstille seg. Jorda er helt død 
den første tida, og må gradvis bygges 
opp for å kunne drives økologisk. 

- Forsøkene i Valdres viser at man 
kan få større avlinger ved økologisk 
jordbruk bare jorda blir satt i stand til 
det. Dette er også et spørsmål om res
surser. Overgangen til økologisk 
jordbruk krever økonomi for å greie 
perioden med omstilling. Kunnskapen 
om økologisk jordbruk er fremdeles li
ten. All forskning og opplæring drives 
med utgangspunkt i kunstgjødsel. 

- Det er en klar tendens til at flere 
bønder får interesse for økologisk · 
jordbruk. Det er viktig å bygge allian
ser med disse bøndene, men Finn Olav 
Rolijordet. 

Trygdede 
Finn Olav sier at politisk jobbing må ta 
utgangspunkt i at der det er undertryk
king, er det motstand. Det har ført til 
at alternativlista i Oppland har begynt 
å jobbe med trygdespørsmål. 

- Det siste lønnsoppgjøret førte til 
åt arbeidsgiverne skulle betale mindre 
til Folketrygden. Det blir mindre i kas
sa, og de trygdede blir en av taperne. 

Kvinner i toppen? 

Marit Eik. 
Medlem av nominasjonskomiteen på 
Nordlandslista, delegat på landsmø-. 
tet. 

Jenter på topp er et mål. Nordlands
lista har mange flotte jenter som 
initiativtakere !il lista, o~ .det er 
mange som er mteressert I a være 

blant de 4-5 øverste. Men ingen vil væ
re «stjerna». Uansett hvem det blir -
mann eller kvinne - skal han eller hun 
ikke bli overlatt til seg sjøl. 

Førsteplassen vil prege åssen lista 
blir oppfatta politisk av folk. Den sto
re bredden som er i dag må gjenspeile 
seg i åssen lista blir seende ut. Vi øns
ker oss ei liste som blir oppfatta som et 
utvida RV. 

Eli Aaby. 
Leder av Kvinneutvalget i AKP, og tid
ligere annenplass på RV-lista i Akers
hus. 

Jeg tror ikke det blir mange damer 
på den øverste plassen på alterna
tivlistene. Jeg håper det og ønsker 
det, men tror det ikke. Jeg tror det 

er to grunner til det. 1 

Mange damer har fått seg en trøkk 
rett i trynet tidligere når de har stilt på 
de øverste plassene. Det er en del nega
tive erfaringer. 

For det andre er det flere enn RVere 
åta hensyn til denne gangen. Disse lis
tene er et samarbeid, og det er mange 
menn som frontfigurer. Det gjør det 

De aller fleste alterna
tivlistene har ikke 

nominert, men flere 
er godt i gang med 

prosessen. Vestfold 
har Randi Semb på 

førsteplass. OPPRØR 
tok en runde på RVs 
landsmøte for å høre 
om det blir mange da

mer på de øverste 
plassene. 

vanskeligere enn om det bare hadde 
vært oss sjøl. 

Det finnes også gode erfaringer på å 
støtte damer som skal være frontfigu
rer. Artiklene til Taran Sæther i de to 
forrige numrene av OPPRØR bør stu
deres og omsettes i praksis. Menn må 
trekkes med i støttegruppene, og det 
må lages slike grupper for mennene 
også. 

Det er viktig å ha klare mål i valg
kampen, rette valgkampen inn på ett 
eller noen få områder...:_ og konsentre
re oss om å få gjennomslag for dem. 
Vi trenger ikke politiske tryllekunst
nere selv om hele valgkampen er lagt 
opp som et sirkus! 

Arbeidsfolk kan ikke godta at de tryg
dede får verre kår. Derfor må vi få til 
en allianse mellom de trygdede og fag
bevegelsen, sier Finn Olav som er 
snekker og klubbformann . 

- Det er en økende kvinnebevisst
het blant funksjonshemmede. Dette 
ønsker vi å være med og utvikle. Finne 
ut hva som er kvinneperspektivet inna
for trygdepolitikken. Foreløpig er vi 
der at vi ser problemet og stiller spørs
mål. Det er nybrottsarbeid å få til en 
dialog på de trygdedes premisser - med 
et kvinneperspektiv som utgangs
punkt. 

OL på Lillehammer 
- OL er en begivenhet som rammer 
hele landet, sier Finn Olav, og har an
lagt den kritiske tonen. 

- Pga. den voldsomme arbeidsløs
heten forserer nå regjeringa utbyggin
ga på Lillehammer. Vi støtter 
Naturvernforbundet som jobber for et 
miljøvennlig OL, og krever at repre
sentanter fra forbundet blir med i 
OL-komiteen. 

- Lillehammer skal være et sted å 
bo for dem som blir igjen etter 1994. 
Utbygginga av veier og anlegg må være 
tilpasset behovene som er etter olym
piaden. Et av de villeste forslagene er å 
lage en langrennsløype, asfaltert og 
med motorveista ndard, mellom byen 
og fjellet. 

- Den forserte utbygginga fører til 
mangel på plan og fornuftig plassering 
av store investeringer. Det kan ødeleg
ge Lillehammer, og gjøre byen om til 
en by med bare billetører. 

Det blir en av sakene i valgkampen å 
forhindre det, og slåss for å øke støtten 
til Naturvernforbundet. 

Veslemøy Fjerdingstad. 
Toppkandidat for RV Buskerud i 
mange år, og nå aktiv i Miljølista i Bus
kerud. 

Miljølista_ ~r br~it_ sammensatt 
med mJ!Jøaktiv1ster fra for
skjellige organisasjoner, 

blant annet fra Drammen Grønne By
liste. Det er viktig at denne bredden 
også preger de øverste plassene på lis
ta. 

Jeg tror det blir vanskelig å finne en 
uavhengig dame .til førsteplassen. 
AKP ønsker den ikke. Derfor tror jeg 
det blir en mann på førsteplass i Buske
rud. 
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VALGKAMPEN 

Vedtak fra RV-landsmøtet 
Av ERIK NESS 

D et ble fattet_ en rekke vedtak 
og uttalelser på RVs lands
møte. Her følger de viktigs
te, med stemmetall . 

Økonomi 
«A. Landsmøtet tar til etterretning re
visjonsberetningen, og godkjenner 
RVs regnskaper for 1987 og 1988. , 

B. Landsmøtet støtter den måten 
landsstyret har forvaltet RVs midler 
på i landsmøteperioden. 

C. Landsmøtet vil stadfeste og ut
dype prinsippene for RVs økonomiske 
arbeid: ... » 

Prinsippene for RVs økonomiske 
arbeid ble vedtatt i fem punkter og 
dreide seg om den offentlige støtten og 
«beinpenger», om den sentrale RV
aktiviteten, penger til fylkestingsgrup
per og kommunestyregrupper, 
økonomi til lokal aktivitet og at det 
skal organiseres lotteri/innsamling i 
valgkampår . 

Punkt A og B ble enstemmig ved
tatt. Punkt C ble vedtatt mot 2 stem
mer og en avholdende. 

Vedtektene 
Avstemningsgrunnlaget var sånn: «De 
som ønsker å opprettholde vedtektene 
med paragrafene 1 og 12 slik de nå 
står, stemmer.» 

Det ble vedtatt å opprettholde de 
nåværende vedtektene med 87 mot 13 
stemmer. Ingen avholdende. 

Stortingsvalget 
«Rød Valgallianse støtter det arbeidet 
som nå drives med Fylkeslistene for 
miljø og solidaritet og liknende breie, 
tverrpolitiske lister til Stortingsvalget. 
Disse listene samler mye av opposisjo
nen som finnes mot den politikken 

OPPRØR presenterer utdrag av viktige vedtak fra landsmøtet 
til RV 8. og 9. april i Oslo. 

som føres fra regjeringa og Stortinget. Alle delegatene fra Tromsø stemte for å følge vedtektene og for støtte til den måten landsstyret hadde forvaltet RVs økono
Valgsamarbeidet kan bidra til å utvikle mi på. FOTO: E~IK NESS 

denne opposisjonen, og sørge for at 
det blir valgt inn representanter for 
den på Stortinget. 

RV vil trekke sine lister og i stedet 
støtte disse listene ved valget. Vi vil ar
beide aktivt for at listene skal få størst 
mulig oppslutning og for at de skal re
presentere en stor politisk bredde. Vi 
vil innenfor samarbeidet spesielt ar
beide for at det skal bli en skikkelig · 
kvinneprofil på politikken og listene, 
og for at arbeiderklassens forhold og 
krav skal stå sentralt.» 

Dette ble vedtatt med tre avholden
de. Ingen stemte imot. 

«RVs landsstyre kan gi dispensasjon 
til å stille RV-lister i de fylkene det ikke 
er grunnlag for alternative lister.» 

Dette forslaget ble vedtatt mot 3 
stemmer og 2 avholdende. 

Tromsø 
y • 

Taran Sæther (til venstre) og Bente Volder (til høyre) ble valgt til nestledere i Rød Valgallianse. I midten: Gjenvalgt leder 
«1. Landsmøtet vil understreke ønsket Aksel Nærstad. FOTO: KLASSEKAMPEN 

Gjenvalgt ledere i Rød Valgalli
anse, Aksel Nærstad, er fornø
yd etter landsmøtet. Han 

mener det ble fattet en rekke viktige 
vedtak, og er glad for at splittelsesten
densene ble avvist: 

- Noe av det viktigste på RV sitt 
landsmøte var at det vedtok å støtte 
initiativene med breie alternativlister 
til stortingsvalget. Det var nær en
stemmig. Ingen stemte imot vedtaket 
om valget til høsten. Bare tre stemte 
avholdende. 

- Landsmøtet vedtok et valgmani
fest som klargjør RVs spiss-saker. Det 
er et knallhardt angrep på raserings- og 
spekulasjonsøkonomien til regjerin
ga. Det slår fast at vi trenger et helt 
annet økonomisk system, sosialisme, 
for å løse de krisene som rammer Nor-

rdag 29. april 1989 

Enhet mot splittelse 
ge og verden i dag. Det peker ut de 
viktigste kampområdene som kampen 
mot miljømordet, kampen for kvinne
frigjøring, for internasjonal solidari
tet, faglige krav, mot den statlige 
rasismen og for bedre levekår. 

Industripolitikk 
- Det ble vedtatt et viktig industripo
litisk program. Det var et sterkt ønske 
fra landsmøtet om å få fart i diskusjo
nene om alternativer. Det vedtatte 
forslaget er veldig bra og fortjener å bli 
skikkelig diskutert,at uenigheter og 
uklarheter kommer fram i dagen. Det 
må ikke støve ned! 

Allianse 
- Jeg er glad for at forslaget om at 
RV fortsatt skal være eri allianse mel-

lom AKP og uavhengige sosialister, 
ble vedtatt med overveldende flertall. 
Både fra AKPere og uavhengige ble 
det lagt vekt på AKPs positive og av
gjørende rolle for RV. Det ble under
streket i debatten at RV ikke er et 
vanlig parti fordi det er en allianse i 
forhold til ett område, det parlamenta
riske arbeidet. Det er AKP som driver 
et omfattende arbeid på alle områder. 

- Samtidig ble det understreket de 
uavhengiges sentrale plass i RV, og at 
de fortsatt skal spille en viktig rolle. 

Tromsø 
- Det er viktig at landsmøtet enstem
mig - med støtte fra Tromsø-delega
tene - avviste splittelsesopplegget 
som flertallet på Tromsø-årsmøtet 
vedtok. 

- Landsmøtet vedtok enstemmig å 
pålegge Tromsø RV å følge vedtekte
ne. 

- Videre ble det vedtatt som en for
utsetning for å bruke RV-navnet, at 
vedtektene følges. Det betyr å jobbe 
for RVs program og rette seg etter ved
tak fra landsmøtet og landsstyret. 

- Landsmøtet vedtok enstemmig 
at de «støtter den måten landsstyret 
har forvaltet RVs midler på i landsmø
teperioden». 

- Med bare to imot og en avhol
dende ble retningslinjene for det 
økonomiske arbeidet vedtatt i tråd 
med landsstyrets innstilling og praksis. 

- t forslag som ble reist, om å ta 
Tromsø RVs årsmøte til etterretning, 
ble med overveldende flertall forkas
tet. Vedtakene i Tromsø om ikke å la 

om enhet i RV og samarbeid mellom 
folk metl ulike syn på RVs organisa
sjonsform. Enighet om politisk pro
gram og det samarbeidet som har vært 
i det daglige RV-arbeidet, må gi et 
grunnlag for fortsatt enhet i RV.» 

Dette ble vedtatt enstemmig. 

«2. Landsmøtet vil i forbindelse 
med striden i Tromsø RV understreke 
vedtektenes paragraf 2 som sier at 
«Lokalgruppene skal arbeide etter 
vedtektene, RVs program og på bak
grunn av vedtak fra landsmøtet eller 
landsstyret.» Dette er en forutsetning 
for å ha retten til å bruke RV-navnet.» 

Dette ble vedtatt med 52 mot 31 
stemmer. 3 stemte avholdende. 

«3. Landsmøtet pålegger Tromsø 
RV å følge vedtektene.» 

Dette bl_e vedtatt enstemmig. 

«4. Det ekstraordinære årsmøtet 
(eller fortsettelsen av årsmøtet) i 
Tromsø RV som skal behandle regn
skapet som ble utsatt fra årsmøtet 4.4, 
må ta stilling til om Tromsø RV vil føl
ge vedtektene og dermed være en del 
av RV.» 

Dette forslaget ble forkastet med 43 
stemmer mot og 41 stemmer for. 2 
stemte avholdende. 

Uttalelser 
Det ble vedtatt en rekke uttalelser, 
blant annet: Forsvar av abortloven, 
mot kvinneregjeringa, mot egenande
ler i helse- og sosialsektoren, nei til EF, 
mot utkastelse av asylsøkere og mot 
rasisme, støtte til det afghanske folket, 
om arbeidsløsheten, nei til atomvåpen 
og krav om at miljømordet må stanses. 

Industripolitikk 
og valgmanifest 
Det ble vedtatt et industripolitisk pro
gram mot 1 stemme og 7 avholdende. 
Likeledes et valgmanifest som det var 
stor enighet om og mange forslag til 
endringer som ble vedtatt. 

Pga. av at den skrivemessige sida av 
Opprør måtte være ferdig kort tid etter 
landsmøtet, rakk ikke manifestet og 
det industripolitiske vedtaket å bli 
reinskrevet i tide. 

Valg 
Leder: Aksel Nærstad. Valgt mot 3 
stemmer. 

Nestledere: Taran Sæther og Bente 
Volder. 

Styremedlemmer: Alf Henriksen, 
Geir Holiløkk, Astri Holm, Gunvald 
Lindseth, Ole Andre Enggrav, Erling 
Folkvord, Siri Grønnes, Berit Jag
mann, Elisabeth Nordang, Ingvild 
Hauge, Ragna Schwenke. 

seg binde av vedtektene til RV og den 
dundrende kritikken deres av RVs 
økonomiske arbeid ble dermed en
stemmig forkastet av landsmøtet. 

- Samtidig understreket landsmø
tet ønsket om enhet og samarbeid med 
folk som har ulike syn på RVs organi
sasjonsform. 

AKP-vedtaket 
- Landsmøtet vedtok følgende som 
jeg er enig i-0g stemte for: «Landsmø
tet beklager formuleringa i vedtaket 
fra AKP sitt landsmøte om fellesledel
se og felles talsrepresentanter. Presise
ringa fra arbeidsutvalget (i AKP, min 
anm., E.N.) på dette punktet er høyst 
betimelig.» 

- Det var et vellykket og godt 
landsmøte, avslutter Aksel Nærstad. 

9 www.pdf-arkivet.no (2020)



STUDIER /KK-KAMPANJE 
. 

STUDIE 
NYTT 

Nye verve-metodar 
1n1ormasion 
om EF 
AKP(m-1) har et EF-utvalg som er leda 
av Siri Jensen. Sekretær i utvalget er 
Ole Smaadahl og kan treffes på telefon 
02- 38 42 50. 

Vi vil gjerne ha informasjon om lo
kal aktivitet og organisering rundt 
EF-spørsmålet. Det skjer en god del 
rundt omkring i landet, og det er viktig 
at vi deltar i arbeidet for å skape en 
breiest mulig front, og at vi bygger opp 
nye aktivister. 

Opplysningsutvalget om EF som er 
danna i Oslo, lager ikke lokallag, men 
det organiseres sjølstendige komiteer 
med medlemsorganisering og studie
grupper i mange fylker. Det er sjølsagt 
også mulig å starte opp i din bydel, på 
arbeidsplassen eller skolen. 

Vi har fortsatt EF-heftet vårt. Og vi 
vil forsøke å samle en del innledninger, 
slik at folk kan henvende seg til oss for 
å få grunnlag for egne innlegg. Forelø
pig har vi en innledning av Eldar 
Myhre, meri forøvrig er vi avhengig av 
at folk som holder innledninger sender 
oss en kopi. 

Vi bygger også opp ei liste over folk 
som er i stand til å holde innledninger 
om EF og om ulike deltemaer. 

Vi kan skaffe kopi av SAMAK (Ar
beiderbevegelsens Nordiske Samar
beidskomite) sin rapport om «fornyel
se» av offentlig sektor. 

Forøvrig anbefales: «Marked uten 
stat» av Oddvar Lind. Den kan bestil
les fra Norsk Bonde- og Småbruklar
lag. Vi anbefaler .også Hvitboka om 
EF som kan bestilles fra Akademika 
(Universitetsbokhandelen) i Oslo. 

Av GUNNAR}. FUREHAUG 

I skrivande stund er det ein månad 
igjen av ei kampanje som står i 
stampe, der vi må byrje å «mase» 
for å gå i mål, der nokre få fylker 

er i ferd med å ringe/ samle inn navn til 
ringelister. 

Når dette vert lest har vi fleire bra 
einskildresultat å vise til, kampanja sig 
framover, og vi er i ferd med å komme 
i mål på overtid, takka vera at Oslo 
held på å ringe på det som finst av 
stopplister . Dei fleste fylkene hadde 
heller ikkje denne gongen nokon reell 
kampanje. Det viktigste nye er at vi 
denne gongen, i stor målestokk, fekk 
prøvd ut metoden med verving etter 
lokalt oppsette ringelister. Med andre 
ord: Tilstanden til våre årlege kam
panjer er ikkje speiselt bra. Det er ein 
tremåneders <<seigpining» av organisa
sjonen der det store fleirtalet er passive 
omtrent heile tida. Spørsmåla er då: * Korleis få til reelle kampanjer i 
partiet? * Korleis kan vi, om mogleg, aktivi
sere ein større andel av partiet i KK
arbeidet? 

Fyrst litt om kva bein vi har å stå på 
i abonnementsvervinga. 

1. Verving via stand, bland vener og 
kjente, på arbeidsplassen. 

2. Ringing til gamle abonnentar 
(stopplister). 

3. Verving etter lokalt oppsatte rin
gelister åla Vestfold. 

- 4. Verving etter sentralt oppsatte 
ringelister. 

Av. disse fire viktige metodene er 
punkt 1 tydelegvis synkande. Punkt 2 
har dei siste åra vore den dominerande 
metoden. Metode nummer 3 har no 
fått sitt gjennombrot - og vil fram
over bli viktigare - medan den siste 
metoden førebels er i eksperimentfa
sen. 

Fleire abonnentar Ser vi nokre år 
· framover i tida trur eg det er <lesse fire 
metodane hovedtyngden av. Klasse
kampen sine abonnentar vil komf! frå. 

Abonner! 
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Ja, jeg vil abonnere på ... eks. av alt AKP gir ut. 
Bestilling fra: 

Navn: ................................................... . ...................... . 

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

Postadresse: ........................................................... •.• .... . 

Tlf: ............................................................................... . 

Send abonnementsbestillinga til: ' 

STUDIET JENESTER 
Gøteborggt. 8, 0566 Oslo 5, Tlf: 02 - 38 42 50 

ET TILBUD DU IKKE ·KAN St NEI TIL ... 

KJØP EN HELDAGSREVOLUSJONÆR! 

AKP satser på oppbyg
ging lokalt, ansatte parti
ledere, kontorer, 
utstyr. · .. ! Vi trenger din 
støtte. Gi en fast månedlig 
støtte til AKP i fylket ditt! 

J eg bli r med i Stø tt eringen. 
Send meg giroheft e med 
månedsta lo nger på lydende: 

D kr. 30 
□ kr. 100 
□ kr. 200 

u kr. 50 
D kr. 150 

eller på kr .... 

Jeg vil beta le over 

D bank i::J post 

Navn : ...... . .......... . ...... .. 

Adresse : 

Postnr. : ........ sted: ....... . 

Tl f.: . ...... . . .... .... .. ........ . 

Sendes AKP(m-1) , Boks 2 11 
Sentrum, 0130 Oslo I 

BLI MED I STØTTERINGEN TILAKP(m-1) 

KK-kampanje. Ordetsmakarav«mas». skal partiet ha i det framtidige KK
arbeidet? Og her vil eg skyte inn: 

Er det andre må tar å drive KK-arbeid på enn 
dei faste verve-metodane? 

Partiet må ta ansvar for Klassekam
pen. Ikkje berre vil vi vanskeleg klare å 
oppretthalde KK som dagsavis utan 
ein større innsats enn det som no vert 
gjort - også politisk har partiavdelin
gane mykje å hente på å drive i:egel
messig KK-arbeid . Altså: Kva ansvar? 

For det fyrste må partiet oppretthal
de og helst auke laussalget og verving 
frå stand. Stikkord her er kursing, få 
fleire til å vere med ein gong i blant, 
mange i lag på dagar som 8. mars, 
1. mai, valginnspurt, betre planleg
gingi organisering . 

For det andre må partiet, spesielt i 
dei større byane, utvikle ringeeksperti
se. Dette trengs både fordi distrikts / 
lokalpartiet med jamne mellomrom 
bør gå gjennom gamle stopplister, rin
ge etter eigne' oppsatte lister, og bistå 
salgsavdelinga. 

Til sist bør distriktspartiet legge seg 
på ein «kampanje i kampanja»
modell. Med dette meinest: Av ulike 
grunner meiner eg-vi må opprettholde 
10-ukerskampanjene med fast kam
panjeside osv., men det einskilde di
striktspartiet bør legge opp til 
konsentrerte 3-4-ukers kampanjer slik 
Vestfold gjorde no i februar. Dette 
krev planlegging og organisering, men 
eg trur 6g det vil gi betre resultat og 
mindre «mas». · 

Ringe lister 

Verving via stand eller på gata, ein kjend metode. Men er det andre måter 

Det sentrale her er: Avdelingane/ 
distriktsstyra må regelmessig setje opp 
ringelister, og <lei .må «utdanne» ringe
re. Alle kan vere med på å lage ringelis
ter (navn, adresse, telefonnummer), 
enten dette no er politiske vener, folk 
knytta til ulike politiske miljø, vener , 
familie . Å «utdanne» fem til ti telefon
ververe i kvart fylke burde heller ikkje 
vere eit uoverkommeleg mål. Dersom 
vi om to år har 100 ringere som i snitt 
ringer 10 kveldar i året ... 

åfåKK-salgetiveretpå? FOTO: BERNTEIDE 

Til saman bør dette gje oss langt flei
re abonnenatr enn vi no får inn. 
Gjennomtrekken vil 6g, relativt sett, 
bli større, men fyrst og fremst bør det
te føre til at abonnementstalet vil stige. 

Og det må det gjere. Ikkje berre av 
økonomiske grunna er det trang for at 
opplaget går opp, fyrst og fremst har 
vi politisk interesse av at opplaget stig. 

Så til utgangspunktet. Kva ansvar 

Då byrjar det å lukte fugl. 

Bøker og hefter fra Studietjenester 

M
. ange enkeltmedlemmer og ut

valg i AKP{m-1) har laga mye 
bra studielitteratur som er ut

gitt i bok- og hefteform. Dette er 
verdifullt for oss som er opptatt og in
teressert i samfunnet og i å forandre 
det drastisk. 

- Men for at partiet skal klare det, 
må vi prøve å bygge opp et økonomisk 
grunnlag for å holde produksjonen av 
hefter i gang. Vi har ingen rik organi
sasjon å «melke». Om vi får mange 
abonnenter er vi sikra avsetning, og får 
et omtrentlig opplagstall å forholde 
oss til, forteller Berir Hagmann. 

Derfor oppfordrer hun alle med
lemmer og lag til å abonnere på alt vi 
gir ut. For den enkelte abonnent betyr 
det et økonomisk utlegg på 300-400 
kroner i året, samtidig som en er sikra 
mye leseverdig litteratur og spennende 

problemstillinger innafor faglig- , in
ternasjonal-, kvinne-, og miljøpoli
tikk. 

Bruk annonsen ved siden av, fyll ut 
med navn og adresse og antall eksem
plarer av hver utgivelse. 

Siste utsending besto av: 
«Dette må du vite om EF», pris 25 

kroner, «Miljøutfordringen» som 
koster 60 og «Kvinnen i familien -
hvor mye koster gratisarbeidet» til 20 
kroner. 

I tillegg er AKPs prinsipp-program 
ferdig og koster kr. 40. De som tegner 
nytt abonnement nå får programmet 
gratis! 

Studietjenester sender ut bestillings
liste t°il alle nye abonnenter slik at de 
kan kjøpe tidligere utgitte hefter. 

Ring om det noe du lurer på! Tele
fonnummeret er 02- 38 42 50. Spør 
etter Berit. 

j 

Dahle-video 
AKP har laget en video med Torstein 
Dahle. Opptakene er tatt i begynnelsen 
av april sånn at det er siste nytt Tor
stein presenterer. Det er profesjonelle 
folk som har laget videoen. De har lagt 
stor vekt på å få plansjene til Torstein 
tydelig fram for seerne. 

Dette er et ypperlig tilbud til mange. 
Ta opp dete i fagforeninga di, velfor
eninga der du bor - og i partilag og 
RV-grupper. Videoen kan kjøpes 
gjennom Studietjenester. Beregnet 
pris er 250 kroner. 

I 

UNNGÅ A BLI AVSTUMPET ... f 
Rød Ungdoms Magasin 

B L I A B O N N E-N T ! 
Kr. 50.- pr. år (4 nr.) 
Støtteabonnement kr. 100. -

□ 
□ 

Navn: ..... .......... ........... ..... .................. ... .. . 
Adresse: .. ............ ... ... ...... ... ........... .......... , .. 
Poststed/nr. : ................ ....... ....... . : .. ............ . 
Send slippen til: Rebell, Boks 4702, Sofienberg, 0506 Oslo 5 
Eller ring til Rød Ungdom: (02) 37 73 50 
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SEND INNLEGG 
Send debattinnlegg til OPPRØR! Skriv 
korte innlegg. Kontakt Erik Ness hvis du 
har planer om å lage et langt innlegg. 
Innlegg behøver ikke være undertegnet 
med navn, men oppgi navn og telefon på 
noen redaksjonen kan kontakte. 

Klassikardyrkinga 
D 

en revolusjonære venstresida har 
mange problem som den ikkje utan vi
dare kan skul de borgerskapet for å ha. 
Problem, feil, manglar som den ikkje 

alltid viser like stor evne til å kvitte seg med. Som 
sagt mange; no kre av dei største er klassikardyr
kinga, dogmatismen og den positive holdningen 
til Stalin. Tre problem som ikkje alle revolusjo
nære vil erkjenne er problem; tre problem som 
heng i hop tre problem som må løysast dersom 
den revolusjonære venstresida skal vinna tru
verdighet utover den ein til to prosentane som i 
dag stør den. 

Dette innlegget skal fyrst og fremst handle om 
Stalin - eit &pørsmål vi etter mitt syn har gjort 
til ein tredelt feil. Vi har gjort den feilen å gjera 
eit (positivt) syn på Stalin til eit aktuelt politisk 
spørsmål, vi har gjort den politiske feilen å for
svare Stalin, vi har satt likskap mellom det å vera 
for Stalin og det å vera revolusjonær. 

Om no kre av <lesse spørsmåla har eg skreve 
før. I KK den 23/9 skreiv eg m.a.: «Den kommu
nistiske rørsla er ikkje åleine om å ha klassika
rar, men den må vera ganske åleine om å setje i 
gong svære debattar, ødsle my kje krefter på, la 
seg rive opp av og splitte av usemje om einskild
personar som levde sitt politiske liv på andre sida 
av kloden». Og eg må legge til: Under andre poli
tiske, økonomiske og kulturelle forhold enn dei 
vi kjenner, verkar i og ynskjer å vinna fram poli
tisk i. Ein del av denne sjøløydeleggjande tradi
sjonen er også å henge bokstavane «m» og «l» 
etter eit ellers greit partinavn, snakke om «marx
ismen-leninismen-mao-tse-tungstenkning» (ein 
treng skrivekurs for å skrjve dette rett), som det 
politiske grunnlaget; og om «dei fem store)) som 
spesielt viktige ideologiske ledestjerner. Det er 
etter mitt syn både feilaktig og politisk dumt å 
fortsetje med dette. Eg veit ikkje kva AKP 
egent/eg meiner, fordi AKP sitt landsmøte av
viste å gjere nok on endringar om <lesse ssakene 
m.a. av omsyn til «signaleffekten». 

Altså Stalin. Sjølsagt var han ein stor statslei
ar (som f.eks Napoleon). Sjølsagt har han vori; 
ein sentral skikkelse i den kommunistiske rørsla 
(som også Trotskij var det). Og sjølsagt har han 
også gjort og skreve bra ting (det skjedde også 
bra ting i Tyskland i 30-åra). Men stor marxis
tisk teoretikar? Kommunistisk klassikar? God 
sosialistisk statsleiar? Gode argumenter for det
te er mangelvare! 

Stalintilhengarane har m.a. fylgande måtar å 
forsvare han på: « Vi må avvise all hetsen og bla 
bla bla ...... Sjøl har eg sansen for den Stalin-
kritikken som går ut på at han «mobiliserte 

. arbeiderklassen som produsentar og ikkje som 
herskaram. Dette er så vidt eg veit sant, arbei
derklassen vart aldri nokon herskande klasse 
under Stalin. Men dersom dette skal brukast 
som ein delaveit/ orsvar for Stalin, bør dei aller 
fleste sosialdemokratiske statsleiarar få ein no
ko meir positiv karakter hjå oss. 

Ein annan måte å bygge opp eit Stalin forsvar 
på er å vera einig i at han gjorde my kje galt, men 
at «han skreiv my kje bra». I min marxistiske 
barnelærdom hei ter det at ein skal bedømme 
folk etter det dei gjorde og ikkje kva deisa. Men 
la gå, Stalin skreiv mykje bra. Men kva var bra 
og kva var banebrytande? Heftet «Den dialek
tiske og historiske materialismen? Så vidt eg veit 
utvikla han ingenting nytt der - dessutan er han 
veldig'firkanta - lite nyansar, lite bevegelse, lite 

AKP(m-1) 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradres~e: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO 5. 
Telefon: 02-38 42 50. 
Kontortid: 10-15; torsdag 10-18. 

RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 

, Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO 5. 
Telefon: 02-37 14 14, 02-38 42 50. 

ørdag 29. april 1989 

dialektikk. «Det nasjonale spørsmålet» vert det 
sagt.Kvaer så bra der? Det han skriv om at bor
garlege nasjonar «må forsvinna fra skodeplas
sen»? (Side 252 i «Marxismen og det nasjonale 
spørsmålet»). Saka er vel den at det står ikkje så 
my kje betre til med teoriane hans på dette om
rådet som på områder som klassekamp under 
sosialismen, partiet som ei monolittisk blokk 
m.m. Og ingen kan vel meine at det har korne 
noko godt ut av <lesse teoriane? 

Eit tredje forsvarspunkt er: «Han industriali
serte for å kunna stå i mot fascismen!» «Han 
forutså krigen alt i 1931 ! » Stalin, i motsetning til 
dei andre klassikarane som aldri vert debattert, 
er vorte tillagt profetiske evner. Etter å ha lest 
ein del av Stalin på nytt, vil eg hevde at dette hel
digvis ikkje er sant. Derimot holdt han ein tale i 
1931 der han sa: «Vi ligger 50til lOOår etter de 
fremskredne land. Vi må legge denne distansen 
bak oss på 10 år. Enten gjør vi det, eller også blir 
vi knust». I setninga før dette siterte han Lenin 
som under Oktoberrevolusjonen sa: «Enten må 
vi dø, eller vi må innhente og gå forbi de fram
skredne kapitalistiske landene». Altså: Ikkje eit 
ord om nokon krigsfare, og det skulle og gå 
mange år før det vart sagt noko om fare for ein 
storkrig. Industrialiseringa og kollektiviseringa 
vart heile tida begrunna ut frå eit indrepolitisk 
utsyn. At ein mellom linjene i mobiliseringstala
ne hans og kan ane ei sterk beundring for kapi
talismen - eit slags behov for å vise vesten at også 
russarane kunne «bli framskredne» er i denne 
samanhengen uinteressant. Viktigare er det å 
dra fram at det var brei semje i partiet om at ein 
måtte industrialisere, men at det stod strid om 
tempoet m.m. HervantStalinslinjefram, me
dan dei som hadde eit anna syn bokstavleg talt 
tapte hovudet! 

Kva sit vi igjen med? 
Ein stor industrireisar! 
Ein stor klassekjemper! 
Ein sterk statssjef! 
Men han var og diktatorisk. Han var kompro

misslaus og udemokratisk. Han var ein inordar
Han ville utvilsomt følge Lenins «lære», men 
om det er rett å seie at han i politisk forstand var 
ein marxist er det i hvert fall ein grov overdrivel
se å seie at han ga vesentlege bidrag til å utvikle 
marxismen. I så fall var det inn i eit blindspor! 

Og med dette vil eg avslutte eit noko rått til
hogd innlegg om Stalin. Eit eventuelt innkast om 
kvifor det er så vanskeleg for AKP åta avskjed 
med klassikardyrkinga generelt, og Stalin spesi
elt, får eg eventuelt korne attende til. 

GUNNARJ. FUREHAUG 

Retting 
Ordet faglig skal erstattes med ulike i nest siste 
avsnitt i Arne Rolijordets innlegg om 1. mai i 
OPPRØR nr. 3. 

Avsnittet blir da sånn: 
«Jeg har lært mye av ådiskutere 1. mai med 

mange kamerater fra ulike miljøer i partiet de 
siste par åra. Følgelig har jeg også skifta stand
punkt i en del spørsmål. Men jeg blir både skuffa 
og forbanna over at sekterismen og arbeiderfor
akten sitter så djupt som den gjøm. 

Innholdet får en helt annen mening med vår 
forbytting av de to ordene. 

RED. 

RØD UNGDOM 
Boks 610, Sentrum, 0106 _OSLO 1-
Telefon: 02-37 73 50. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO 5. 

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 0556 OSLO 5. 
Telefon: (02) 38 42 50, torsdag 12-15 

DETTE NUMMER 
Gunnar Furehaug fører i dette numme
ret Stalin-debatten videre, og han snak
ker også om AKPs klassikerdyrking 
generlt. Sigurd Allern avslutter 1. mai
debatten som har gått her i avisa, og Odd 
Nilsen Bamble AKP i spørsmålet om 
vedtektsdiskusjonen. 

1. mai-talerne 
Arne Rolijordet er i OPPRØR nr. 3 såra og 

vonbråten over mitt innlegg« 1. mai uten 
'AKP-talere'» i februar-nummeret av 

bladet. Han ser det som et ledd i en serie «verbale 
_ og skriftlige ballespark mot Oslo DS og Oslo 
FU», en beklagelig form for kader behandling og 
et uttrykk for at sekterismen og arbeiqerforak
ten sitter djupt. Som om ikke det var nok, avslut
ter han med et spørsmå! om jeg mener det ikke 
lenger er plass for «oss» (underforstått «faglig
kadern») i partiet? 

Hjelpe og trøste, det var litt av en kanonade. 
Men høye skrik (uansett hvilke livsviktige, mas
kuline organer en føler kritikken rammer) har 
aldri vært noen god erstatning for argumenter. 
Spesielt liten grunn er det å rope opp om «ar
beiderforakt» hver gang noen måtte være uenig 
i deler av 1. mai-taktikken i Oslo. 

I det aktuelle tilfellet fører det til at Rolijordet 
overhodet ikke svarer på sentrale ting jeg tok 
opp. Mitt utgangspunkt i OPPRØR nr. 2 var ta
ler-spørsmålet. I praksis har 1. mai-taktikken de 
seinere årene fungert sånn over det meste av lan
det at kjente AKPere (som ikke først og fremst 
er faglige tillitsvalgte) i stadig mindre grad har 
blitt invitert som hovedtalere og appellanter. 
Partitilknytninga teller ensidig negativt, nær
mest som en blind negasjon av sosialdekoratiets 
toppstyrte «tildeling» av talere. 

Ifølge Ro li jordet (som bare vil diskutere Oslo) 

Vedtekts
diskusjon? 
Det er muligens ikke så ulike syn på hvor

dan vi skal revidere vedtektene våre, som 
det AKP Bamble frykter. Etter planen 

for Partiskolen skal vi ha en større diskusjon om 
partiteori neste år. Den vil ta opp flere av de 
spørsmåla AKP Bamble nevner; med fellesnev
neren «hva slags parti trenger vi for å utvikle den 
revolusjonære kampen i Norge i 90-åra?» Denne 
diskusjonen vil legge endel premisser for ved
tektsgjennomgangen. 

Med nedkortinga av landsmøteperioden er 
det ganske sikkert at det gjenstår mye å diskutere 
her når landsmøtet kommer. Vi får ta stilling da, 
til hvor omfattende vedtektsendringer det er 
eventuelt er grunnlag for. Men, ved siden av ved
tektsendringer med bakgrunn i en slik grunn
leggende diskusjon, kan det være grunnlag for å 
gå videre på den type endringer som vi hadde noe 
av på siste landsmøte; fjerne «utdypinger» som 
egentlig utvanner organisasjonsprinsippene, 
fjerne adjektiver og analyser o.l. Dvs. korte ned 
åla det vi gjorde med prinsipprogrammet. Des
suten kan det være at noen hand faste regler som 
20 års erfaring har gitt oss, bør inn. Vi får se hvor 
uenige vi er når vi kommer så langt at det blir lagt 
fram noe forslag. 

ORGANISASJONSUTVALGET 

BLI ABONNENT 

er svaret på dette at «Faglig Enhet» er en reell 
, front, og at folket ikke kan dikteres. Neida, jeg 

er verken her eller der for noe diktat. Men pro
blemet er at mange AKPere har vært fullstendig 
mot å foreslå noen taler med ledende verv i parti
et. Slike har sjelden (eller aldri) vært vurdert. 
Følgelig ble ikke forslagene nedstemt. Det var 
unødvendig. Og etterpå kunne AKPerne skyve 
de som ikke var partifolk foran seg som forsvar 
for linja. Det har nærmest vært opplest og ved
tatt at kjente AKPere ikke kunne representere 
frontens bredde, enda det er et faktum at slike 
talere - i motsetning til sosialdemokrater - lo
jalt respekterer togets felles plattform. 

Denne nedgravinga av partiets politikere har 
pågått i mange år og Oslo er bare et eksempel 
blant mange. Etter mitt syn har denne linja vært 
intimt knyttet til en feilaktig polemikk mot sosi
aldemokratiet. I stedet for å angripe Gros poli
tikk, har hovedvekta blitt lagt på en prinsipiell 
argumentasjon motpartitalere. Og bordet fan
ger. Med et slikt utgangspunkt har det blitt 
vanskeligere og vanskeligere å tenke tanken at 
ledende AKPer eller RVer kunne være hovedta
ler noe sted. 

Det er denne trenden jeg mener det er viktig å 
få snudd. Så får oppsummeringene etter 1. mai 
vise om det allerede i år kom noen slike vårtegn. 

SIGURD ALLERN 

og mange 
For at debattsida skal bli en levende «side», 

bør det komme mange innlegg, og korte. 
Det er nødvendig for at folk skal våge å hi

ve seg frampå. Vi ønsker sjølsagt velkommen 
innlegg fra kjente og kjære partiledere, men 
oppfordrer spesielt dere som ikke har til vane å 
delta i den skriftlige debatten, til å bruke denne 

. sida. 

Sitt ikke aleine og strev. En time over en kopp 
kaffe er som oftest nok hvis dere er to om det. 
Konsentrer dere om å få fram ett poeng klart og 
tydelig. 

Debatten i OPPRØR foregår ikke bare på de
battsida. Noen ganger er det et intervju som er 
et debattinnlegg. Andre ganger en kronikk eller 
en reportasje. 

Det er mange måter å hive seg frampå i debat
ten på. 

ERIK NESS 

Et årsabonnement på OPPRØR koster 85 kroner. Da får du 11 nummer, hvorav et dob-
beltnummer. 
OPPRØR distribueres gratis til medlemmer av AKP(m-1) og medlemmer av støtterin-
gen. Send inn slippen til: 
OPPRØR, Steingata 10, 3250 Larvik, postgiro O 82 3Q 31 19 44, telefon 02 - 38 42 50. 

Navn: ................... -................................................................................. 

Adresse: ................................... , ... ': ..................... .... ............................. . . 

Postadr.: ........................... .... ....... ... Telefon: .... . .................................... 
' . 
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RØDT KORT 

Røde Herman. 

Brønn-. . 
p1ss1ng 
OPPRØR har ikke brukt 
lang tid.på å avklare hvem 
som skulle tildeles det rø
de kortet denne gangen. 
På blokka står navnene til 
tidligere kjente og kjære 
AKP-ere i Tromsø. Ja de 
var en gang så kjære at 
når vi leste om Her-
man i Klassekampen, 
fikk vi nesten tårer i øyne
ne. Godt at det finnes 
folk som står på, tenkte 
vi, og Tromsøværingene 
stemte på Røde Herman 
&Co. 

Og så kommer «Røde 
Herman» og vil utvide 
vårt politiske ordforråd 
- på Dagsrevyen, foran 
hele det norske folk. 
Spennende uttrykk som 
likstank, kjøttkøer, fan
geleire og nedgravd på 
fjellet. 

I gamle dager snakka 
man om brønnpissing i 
sånne sammenhenger. 
Men så grove skal ikke vi 
være. 

RØD ROSE 
Erik 
Rosa denne gangen går til 
Erik Johansen. En av de 
trauste i opposisjonen i 
fagbevegelsen. Kjent AK
P-er og fagforeningsle
der. Fortsetter som leder 
av Moss Bygninsarbei
derforening på åttende 
året. Solid medlem i ledel
sen av Moss AKP(m-1). 

Rykter kommer ikke 
«flytende på en fjøl» - i 
hvert fall ikke gode ryk
ter. Hardt arbeid, alltid 
klar til å stille opp. Er der 
når det hardner til. Det er 
sånt gode rykter lages av. 

Roser er avsendt. 

Linerla på stasjonen 

Ei linerle 
tripper stressa 
på perrongen. 
Duskregnkaldt. 
Tynnfugl 
føttertråkker febrilsk, 
samme takt som 
en trekkoppfigur. 
Menneskene er skygger 
i venterommet. 

Den svarthvite 
fjærdotten kontrollerer 
jernbanestasjonen. 
En vårillusjonist. 
Slik fugler 
er z regn. 
Med alle mennesker 
i hus. 

ARNE LAURITZEN 

-~-,· 
Oss partidyr imellom 

Vi som har halset med seletøy og dom
bjeller foran overlessede vogner og 
bører. Dratt på oss blemmer, træler 

og knuter i magan over at døgnet begrenses 
av 24 timer. 

Vi som har båret gudebilder - ved og 
vann til revolusjonens alter. Brukt vår tid, 
mentale kraft og det meste av vårt liv til å 
trekke i spannet. · 

Vi har spist rikelig av illusjoner og frust
rasjoner. 

Vi - sesongarbeidere under elefantsju
kens overvektige himmel. 

Dette er grynt til deg, kamerat partidyr! 
Vi kan bjeffe og mjaue, mekre, raute og 

breke. Knegge og male: Alle dyr er like! 
Hvorfor er det bare de som mæler om dyre
nes historie? La en liten anekdote illustrere. 
Tidspunktet er Sovjet under Stalin. Sovje
tiske myndigheter lot seg forferde da de før 
en utstilling blei konfrontert med et maleri 
som bar tittelen: «Stalin i Polen». Bildet 
forestilte ei naken dame pluss en naken 
mann i et soverom. Kunstneren måtte 
umiddelbart avgi en forklaring. 

- Hvem er damen? 
- Det er fru Stalin. 
- Og mannen? 
- Fru Stalins elsker. 
- Jamen, hvorerStalin? 
- Han er jo i Polen. 

Stalin er død. Stalin er begravet. Gude
bildet er tatt ned. Og Stalin er likefullt 
nærværende! 

Arkiver åpnes. Innsikten får slippe til. 
Historias dom går mot større entydighet 
uansett ideologisk ståsted. Men det lukter 
fortsatt av pelsen vår! 

Vi har fortsatt store trekkoppgaver foran 
oss. Tida er knapp. Store flokker av dyr 
·skyr oss p.g.a. denne stanken. 

Kamerat partidyr! La oss vedkjenne oss 
dette døde dyret. Ta oppgjør med dets ad
ferd. Og begrave kadaveret. 

Men det haster! 
KARI HANKATT 

KK 
20 

For den nette sum av 1 krone kunne du kjøpe Klasse
. kampen for 20 år siden. Hva fikk du med deg da? Det 

var to hovedsaker på forsida: «Til kamp mot det bor
gerlige klassediktaturet», og «Streik mot moms!» Utrops
tegnene var flittig i bruk i titlene, men oppfordringene var 
jo forsåvidt greie nok. 

LASSEDIKTATURET AR 
På side 2 tar KK opp saka til studenten Einar Knutsen, 

som nektet å gjøre militærtjeneste for NATO, under tittelen 
«Klassejus i Oslo byrett». Det blir sterkt oppfordret til mili
tærnekt, og det var jo på denne tida denne saken for første 
gang virkelig sto på dagsorden. 
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Imai 
1969kom 
det fjerde 
nummeret 
av Klasse-

kampen. Vi 
taren kikk 

20årtil
bake. 

« Vi må gjenreise LO som en kamporganisasjon» er titte
len - stadig dagsaktuell, på side 4. 

Ellers er den første rettelsen å finne i dette nummeret. 
Historisk! Den lyder: «I artikkelen «Sovjets overfall på Fol
kets Kina slått resolutt tilbake» (Klassekampen nr. 3 s. I) 
har det sneket seg inn en feil. Under overskriften «Chen
pao-øya er kinesisk område», I. avsnitt, står det: « .. . alt 
{and øst for f.]ssuri-elva .. . ». Det skal være:« ... alt land vest 
for ... ». I samme avsnitt står:« ... bukt på østsida av elva. 
Skal være: « ... vestsida ... ». Feilen har ingen betydning for 
artikkelens innhold, henvisninger til traktater osv. Men vi 
beklager sjølsagt.» 

Hele sistesida er viet Albania under" tittelen: «Sosialis
mens fyrtårn i Europa». 
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