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Valget . E 
RVs landsmøte vedtok et industripolitisk M 
program som vi trykke.ri sin helhet. Hva 
med offentlig sektor? Assen skal kvinne-
ne score på valgkampbanen? Hvor blir 
det av partiet i valgkampen? 

Nummer 5 Årgang 1 5. juni 1989 SIDE&, 7, 8 OG 9 

INNHOLD 
POLITIKK 
Valginitiativet har vært «planketreff», skri
ver Erik Ness i lederen. 
Partiprofilen heter Thor Jonny Eriksen, og 
er leder i Sandefjord RU. 

SE SIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
AKP har hatt en delegasjon i Belgia. Faglig 
sekretær, Anette Glenne, forteller om kam
pen i offentlig sektor. 

SE SIDE 3 

KVINNEKAMPEN 
Kvinnesida i dette nummeret tar opp den sto
re TV-innsamlinga til høsten. 

SE SIDE4 

AKTUELT 
AKP har rekrutteringskampanje etter valget. 
Hvor er det viktig og nødvendig? Hva med 
tendensene til kriminalisering av AKP i valg
samarbeidet? 

SE SIDE 5 
VALG 
Les Jorun Gulbrandsens og Taran Sæthers 
artikkel om kvinneverkstedet i Oslo. 
RVs industripolitiske program som ble ved
tatt på RVs siste landsmøte, vi trykker det i 
11,\nnc\\\ct. 
Tromsø-motsigelsen blir den kalt. Hva hand
ler konflikten egentlig om? 
Eli Aaby oppsummerer kvinneinitiativenes 
skjebne, og Berit Jagmann spør hvordan vi 
skal få lagt inn valgkampgearet i partiet. 

SE SIDE 6, 7, 8 OG 9 

RØD UNGDOM 
Rød Ungdom har hatt sitt 16. landsmøte. 
Hvilke planer har RU? 

SE SIDE 10 OG 11 
AKTUELT 
Liv Finstad forteller om det første partilaget 
for homser og lesber. 
l. mai-debatten raser videre. Arne Rolijor
det langer ut en rett venstre - eller hørte vi 
høyre? 

SE SIDE 12 
SOMMERLEIR 
«Ut av det brennende huset» heter diktet til 
~ertolt Brec~t. Det er også navnet på en pro
SJektgruppe 1 AKP som blant annet forbere
der årets sommerleir. Les diktet til Brecht, 
om prosjektgruppa og få med deg forhånds
stoffet til årets sommerleir. 

SE SIDE 13, 14 OG 15 
DEBATT 
Olav Randen blir intervjuet om økologisk 
jordbruk. 
Hva vi vil med bøllekursene? Hanna H. Han
sen legger fram sitt syn. · 

SE SIDE 16 

INTERNASJONALT 
Arne Byrkjeflot legger fram noen av erfarin
ger i forbindelse med Evaco-kampen. 

SE SIDE 17 · 
AKTUELT 
Vi oppsummerer KK-kampanjen i tall. Hvor-
dan gjorde ditt fylke det? '--. 
AKP/RV-lotterie blir det i år igjen! 

SE SIDE 18 
DEBATT 
Vi trykker her en del uttalelser fra RV-lands
møtet, og Stalin-debatten går selvsagt videre. 

SE SIDE 19 

Rød Ungdoms 16. landsmøte: 

Rød Ungdom har avholdt sitt 16. 
landsmøte. Ungdomsforbundet 
har har fått ny leder, Claus Jer
vell. Om han er ny i «ledertrøya», 

er han ikke noen nykomling i Rød Ungdom. 
Av sine 28 år han vært medlem av RU i 13! 
Claus har brei politisk erfaring, deltatt ak
tivt i skolekampen i sine yngre dager og 
jobbet i den homofile bevegelsen. 

Landsmøtet vedtok å prioritere skole
kampen øverst på planen for arbeidet i 
årsmøteperioden. Det anti-rasistiske ar
beidet er den nest viktigste oppgaven. 
Deretter kommer jentekampen og miljø
vern. Gjennom de fire oppgavene er det en 
rød tråd: Skolering, spesielt på politisk øko
nomi. 

- Vi ønsker at AKP(m-1) setter seg inn i 
planene våre, mener noe om dem, bryr seg. 
De må skjønne hvorfor skoleprioriteringa 
er riktig. Likegyldighet er et uttrykk for at 
partiet ikke har skjønt betydninga av å ha 
et stort, sterkt og revolusjonært ungdoms- 1 

forbund, sier Claus, og viser til et vedtak fra 
landsmøtet som skarpt kritiserer partiet for 
ikke å ha tatt RU med under utarbeidinga 
av valglinja. 

- Et flertall på landsmøtet støttet ar
beidet med å opprette breie valglister. Det 
betyr ikke at det ikke er usikkerhet og uenig
het blant RUere om den nye valglinja er 
riktig, sier Claus, men landsmøtet vedtok 
enstemmig at Rød Ungdom skal drive valg
kamp for Fylkeslistene for Miljø og Solida
ritet siden det er en realitet at RV ikke stiller 
til valg. 

- Vilje til enl)et prega landsmøtet. Det 
var enstemmige vedtak på planen og at sko
lepolitikk skal prioriteres på topp. Det er 
tillatt å være uenig, men vi jobber sammen 
for det som blir vedtatt. 

Et omfattende anti-rasistisk manifest vi
ser Rød Ungdom sin betydning i kampen 
mot FrP og FMI. Meldinga fra Rød Ung
dom er at den anti-rasistiske kampen bare 
kan vinnes gjennom den klassekampen ar
beiderklassen fører. 

Rød Ungdom har valgt et sentralstyre 
med to tredeler jenter der et flertall er nye. 
De spør om «pensjonistene» kjenner sin be-
søkelsestid. SIDE 2, 10, 11 OG 20 Claus]ervellharovertattledertrøyaiRød Ungdom. FOTO: JØRN H. MOEN 

Rød ferie med grønne lunger 
B 

ertolt Brechts dikt« Ut av det brennende 
huset» kan du lese på side 13. Men ut til 
hva? 

Hva betyr sosialisme med den kunnskapen 
vi har idag? Hvis energiforbruket må reduse
res, uansett hvor fornuftig produksjonen 
måtte være, hva betyr det for det samfunnet 
vi slåss for? Hva slags sosialisme snakker vi 
da om? Hva med den 'tredje verdens rett på 
velferd? Hva får det å si for oss - i dag og i 
morgen? Hva med de eldre - ønsker vi bare 
en utvida «velferdsstat»? 

«Ut av det brennende huset» er hovedtema 

på sommerleirene til AKP i år . Det er mer for
nuftig å knytte ideene om hva slags samfunn 
vi ønsker oss til dagskampen, ennå starte med 
kravene i dagskampen og så planlegge framti
da. Det er utgangspunktet til prosjektgruppa 
«Ut av det brennende huset» som lenge har 
vært igang og forberedt det politiske innhol
det på årets leire. 

Kjersti Ericsson innleder på Tromøya-lei
ren fra 9. til 15. juli. 

På Tromøya blir det seminarer om blant 
annet EF og valgkampen. 

Sommerleirkomiteen jobber iherdig for at 

det skal være ferie å dra på leir. Det skal være 
«grønne lunger», dvs. plass til å slappe av, 
bade, gå turer, spille volleyball, delta i pione
renes tradisjonsrike nattløp - skravle og slå 
seg løs på kro- kveldene. 

Dyrt spør du? Omtrent som i fjor, og i fjor 
var det som året før. Du kommer? Fyll ut på
meldingsskjemaet som står på side 15 i dette 
nummeret av OPPRØR og i Klassekampen 
hver lørdag_ framover! Sommerleirstoff på 

SIDE 13, 14 OG 15 
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STYRET 
Porno
utstilling 
En utstilling uten de store sensasjo
ner, uten effekter, ene og alene den 
dagligvareporno du får kjøpt hos 
Narvesen. Men utstillinga er så mye 
mer. Den er et mesterverk i å få folk 
til å trek)ce konklusjoner sjøl. Ut
stillinga agiterer' med den «daglig
dagse» pornoen, den som du ser på 
bensinstasjonene. Pornoen blir satt 
inn i en historisk og samfunnsmes
sig samm~heng og lar det bli plass 
til motaksjon. Det er en utstilling 
som bør vandre Norge rundt. Og 
den er på vei. Fra høsten av skal den 
på turne. Dere kan bestille den fra 
Kvinnefronten i Rogaland, 
v /Kari Sælebakke, 
Andasmauet 5, 
4005 Stavanger. 
For å få mediadekning er det lurt å 
ha aksjoner i forbindelse med at 
dere får den, eller kanskje det skjer 
noe som kan knyttes til utstillinga? 
En rettssak, ScanTai sender en 
gruppe «turister» til Thailand, Bøs
terud skal holde tale, m anmeldelse 
blir henlagt? Det fins sikkert tusen 
anledninger, bare en tenker seg om 
og planlegger i forhold til det. 
Vi oppfordrer alle om å støtte Kvin
nefronten i- Stavanger økonomisk. 
Penger kan sendes til: 
Distriktsstyret i 
Kvinnefronten i Rogaland, 
v/Frøydis Spetland, 
Seebusensgate 40A, 
4024 Stavanger. 
Bankgiro: 3201.08.94726 
btekst til plakat 
En utstilling som bør vandre landet 
rundt. 

Lokalgrupper 
i valgkampen 
Fylkeslisrene er landsomfattende. 
Samarbeidet er bredt. Ingen med 
politisk gangsyn kan unngå å se at 
dette er et samarbeid. 
Mange steder har dette samarbeidet 
vært mellom politiske grupperin
ger og partier - og deres talsperso
ner. Nå er det viktig å komme igang 
med valgkampen. Mange steder ser 
vi at lokalgrupper av Fylkeslistene 
er det som skal til for å engasjere 
mange. 
Derfor en oppfordring om å lansere 
ideen om lokalgrupper. RVere og 
AKPere har mye erfaring med den
ne typen lokal aktivitet som nå kan 
komme Fylkeslistene til gode. Det 
nye er at grunnlaget for at de skal 
bli mye større er mye bedre. 
• Valgøkonomi 

Det er viktig at Fylkeslistene får en 
god og sjølstendig økonomi. Det er 

~mye erfaring i å drive økonomisk 
arbeid blant OPPRØRs lesere. La 
oss tilby våre tjenester og la masse
linja styre vårt økonomiarbeid: Gå 
bredt ut og la mange få sjanse til å 
være med å støtte opp under Fyl
keslistenes økonomi. 

S
kepsisen til partiets valglinje 
har vært betydelig - også i egne 
rekker. Å ikke stille RV-lister er 
nytt. Det er ukjent å stille i valg

front med erklærte sosialdemokrater, 
å inngå kompromisser som vi før 
slapp. At det er uenighet om hvordan 
vi skal stille til valg, er også et sunn
hetstegn. Våre medlemmer tar stilling 
og gjør seg sine egne oppfatninger. De 
som snakker om at AKPere er etterp
laprere etter ledelsen, følger partiledel
sen blindt, har fått seg et skudd for 
baugen. 

Selv om det er forskjellige syn på 
valglinja har vi i stor grad dratt i sam
me retning. Det er ingen tvil om at 
AKP /RV jobber aktivt i Fylkeslistene. 
Vår innsats for å få den landsomfat
tende er ubestridelig. 
Valgkampen så langt viser styrken ved 
å være organisert ut fra ideen om enhet 
utad og diskusjon innad. Den demo
kratiske sentralismen har sine opplag
te fordeler: Vi får til ting sammen. 
Riktig praktisert, gir den resultater. 

Riktignok tok det for lang tid før det 
ble fart i diskusjonene. Denne type dis
kusjoner tar tid - lang tid. Det å gi 
folk tid, er en del av forutsetningene 
for å få demokratiet til å fungere. Vi 
har også fått bekrefta nok en gang at 
AKP består av medlemmer med stor 
tillit blant vanlige folk, og at de er dyk
tige politikere. Det var ikke AKPerne i 

Cl>crrtiprofi( 

D et er lederen av fjerde ge
nerasjon Rød Ungdom i Sandefjord 
du ser på bildet til høyre. Han heter 
Thor Jonny Eriksen. Lang, tålmodig 
og ·flink til å organisere. Han har en 
utrolig evne til å dra med folk, skape 
entusiasme, sier kameratene hans i 
RU-laget. Et rivjern til å jobbe. 

Rød Ungdom i Sandefjord er i fram
gang. De er blitt mange flere. De får 
unge, opprørte og kampglade jenter 
med i laget. Thor Jonny er «gammel» i 
denne gjengen, 21 år og vernepleier
student. Hører du Dag Solstad? De er 
skikkelig igang i Sandefjord. Glem 
planene dine om å asfaltere Sande
fjord og lage storflyplass. Anders 
Jahre er død, Bjørn Bettum er kasta, 
det er ting på gang i gamlebyen. 

Det var Thor Jonny som nevnte det 
med Solstad og flyplassen. 

- Ikke noe museum 
- lian kan ta storflyplassen sin og dra 
til ... , sier han. - Dette er ikke noe 
museum. Det sørger vi i Rød Ungdom 
for sammen med miljøaktivister og an
tirasister - på skolene og ungdoms-
miljøet ellers. ~ 

RU-lederen er egentlig stille,rolig og 
lyttende. 

- Det er viktig å være sammen med 
ungdommen. Man må kjenne dem for 
å aktivisere. 

Derfor finner du Thor Jonny i sko-

POLITIKK 

Planketreff! 

---- ~ - ~ ~ -...., .;A~~-~--• 

L -- . ,. 
Valgsamarbeidet har vært planketreff. 

Bergen som pressa på for å få Thor
stein på førsteplass i Hordaland, eller 
som ga Geir hederspl- assen i bånn på 
Nordlandslista. 

Dyktige politikere «treffer planken», 
rett tid og rett sted. Å trekke RV-liste
ne var et slikt treff. Vi har ungått et 
virvar av alternativlister. Sånne full
treffere er det ikke mulig å planlegge 
år i forveien. Det er alltid et visst sjan
sespill, og prosessen er ofte overras
kende. Medlemmene i AKP/RV vil få 
overraskelser fordi fronten har sitt 
eget liv og sitt eget demokrati. 

Så langt må vi ku·nne slå fast at «nytt 
fra fronten» nesten alltid er gledelig 
nytt. Kjente, radikale APere på får 
kjeft av Jagland. Det er et godt tegn. 
Visste du at tredjeplassen på Miljølista 
i Vestfold, Unni Nielsen, inntil for to 
år siden satt i Tjølling formannskap 
for Arbeiderpartiet, og at hun først 
meldte seg ut av Arbeiderpartiet da lis
ta ble offentliggjort? 

Fylkeslistene er dannet. Listene er kla
re. «Maskineriet» er i bevegelse. Om 
det blir skikkelig fart i «doningen», 
avhenger av om det blir mange som er 
aktivister. Derfor er danning av lokal
grupper et nøkkelord. I RV har dette 
alltid vært nøkkelen til framgang og 
tilbudet til grunnplansaktivistene. Fyl
keslistene gir med sitt breie politiske 
utgangspunkt større muligheter for å 
trekke mange med. 
Partiarbeid fram til valget, betyr valg
kamp for Fylkeslistene - først og 

fremst. Vi har våre ting som AKP/ 
RV-lotteriet, sommerleire og verving 
av abonnenter til Klassekampen. Men 
først og fremst er det partiarbeid å gjø
re alternativlistene til en suksess - at 
mange bryter med de gamle partiene 
og stemmer rød/ grønt og distriktspoli
tisk. Hvem hadde for et par-tre 
måneder siden trodd at Fylkeslistene 
kunne få flere stortingsrepresentan
ter? Utjevningsmandatene gjør at det 
er fornuftig for alle fylkene å få folk til 
å stemme «riktig». 

AKP/RV ønsker sjølsagt at flest 
mulig blir med i våre organisasjoner, 
melder seg inn, abonnerer på Klasse
kampen, blir med på Støtteringen. 
Alle veit at politiske partier ønsker å få 
oppslutning, styrke seg. Derfor er det 
ingen grunn til å stikke det under en 
stol. Men ingen ønsker å gjøre fronten 
om til en rekrutteringsarena for AKP. 
Vi må respektere samarbeidspartnerne 
våre og respektere frontens sjølsten
dighet. 

Rekrutteringskampanja som lanse
res i dette nummeret av OPPRØR, 
starter når valget er over. AKP har en 
god tradisjon med rekrutteringskam
panjer etter valg. Vi er overbevist om 
at et sterkt AKP, RV, RU og NKS er 
viktig for å styrke oppbruddet, dra det 
til venstre og gjøre det opprørsk. 

ERIK NESS 

Thor Jonny Eriksen. 
leder av Rød Ungdom 
I sandel)ord 

Superaktivist - av godt gammelt 
ml-merke. Men ikke helten. Slett ikke. 
For helter sier ikke fra når de ikke veit, 
viser aldri usikkerhet. Ærligheta og 
åpenheten får fram problemet: At 
tempoet er for høyt for at de andre 
henger med. Nå tar han et skritt til si
de,og prioriterer styrearbeidet for å få 

· en kollektiv ledelse. 
- Når Thor Jonny kommer inn dø

ra, blir vi i godt humør, sier kameraten 
· hans som sitter sammen med oss under 
-lll · intervjuet. Det ville vi aldri sagt om su-

. peraktvister i «gamle dager». De 
·_ • gamle «heltene» hadde det med seg at 

f 
det var dårlig samvittighet i kjølvannet 

f - ikke den befriende humoren. 

_·. 1a Hjertesaker 
i f RU-lederen brenner spesielt for to sa-l ker. Kampen mot den statlige rasismen 

fJ og den privat organiserte terroren og 
i f : overgrepa. Og for en sterk organise-
1 * 1' ring av unge jenter, for jentekampen. 
· · _, f ~1 Han er ikke lite stolt over at det er RU-

* , jenter som går i spissen for den nystar-
l J . ta Jentefronten i byen. Det brygger 

UL.JL!.-1.---'li.--.L..L.S.i...::.....___.::_-.... opp til en jenteopprør i den gamle 
hvalfangstbyen. 

F. d ·on Vi«gamle»AKPere,RVereoguor-

1 er e gene ras] . ganiserte sosialister blir alltid litt myke 
når vi treffer ungdom i RU og i NKS. 

legården i storefri. med beskjeder og 
kontrabeskjeder. Assen går det med 
mobiliseringa til Arendal? Fått med 
mange nye i Jentefronten? 

OPPRøR 

Femti ungdom tok buss til Arendal 
for å protestere og hindre FMI-lands
møtet. En uke seinere ble Jentefronten 
dannet med 40 medlemmer. 

Det gjør at NKP-spøkelset - med for
gubbinga - blir fjernere. Det er mye å 
glede seg over på den fronten for tida 
- for dem som tåler og vil se. 

ERIK NESS 

Mandag 5. juni 1989 
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FAG BEVEGELSEN 

Sykehuskamp i Belgia FAGLIG 
Av FRODE BYGDNES 

B
elgia er interessant for oss, sier 
Anette Glenne, faglig sekre
tær i AKP(m-1). - Vi har et 
sterkt og dyktig søsterparti der 

nede, kanskje det dyktigste revolusjo
nære partiet i Europa. Vi har i lengre 
tid hatt god kontakt og har utveksla 
mange erfaringer gjennom tidene. 
Med den internasjonaliseringa av den 
økonomiske politikken og med den 

· EF-tilpasningene som drives her hjem
me, blir ikke denne kontakten mindre 
viktig i tida framover. 

Sykehus-streik 
- Vi dro dit ned først og fremst for å 
se nærmere på offentlig sektor, og 
hvordan den faglige kampen var orga
nisert der, forteller Anette. 

- På forhånd visste vi at det hadde 
foregått store og langvarige kamper på 
sykehussektoren, både i Frankrike, 
Nederland og i Belgia. I Belgia ble 
streiken fulgt opp med generalstreik i 
helse- og sosialsektoren hvor hele 50 
sykehus og 250 forskjellige institusjo
ner deltok. Det var nesten 100 prosent 
oppslutning. Kravene var 20 prosent 
lønnsøkning over fire år, tillegg for 
helge- og nattarbeid fra 10 til 50 pro
sent, flere ansatte, for 32 timers ar
beidsuke, og mot fleksibilitet og 
privatisering. Da de heller ikke får 
nødvendig utstyr, men må drive inn
samlingsaksjoner for innkjøp, var 
også et av kravene heving av kvalitets
normene. Sykehusansatte oppnådde 
fire prosent lønnsøking og 40 prosent 
nattillegg før de avblåste aksjonene 
sentralt. Noen enkeltsykehus fortset
ter streiken. 

I Paris har tilsvarende streiker på
gått hele høsten 1988 med 170 000 
helsearbeidere. I Holland gikk 60000 
mennesker i demonstrasjon nylig. 
Det er ~\anlagt en felles mønstring for 
disse tre landene, samtidig, den 
24. mai. 

Usynlig sektor 
- Sosialarbeiderne på de 250 institu
sjonene som har streika i et halvt år, er 
fortsatt i streik. Deres kamp ser ganske 
håpløs ut, mener Anette Glenne. 

- Folk var deprimerte, ble ikke 

. 
En delegasjon fra AKP var i Brussel 1. mai. De 
var bl.a. tilstede på en stor høring om offentlig 
sektor. Anette Glenne, AKPs faglig sekretær, 
deler i dette intervjuet erfaringene sine med 

OPPRØRs lesere. 

Det har foregått store og langvarige kamper på sykehussektoren, både i Franlrri
ke, Nederland og i Belgia. Bildet er fra en demonstrasjon i Brussel i år. 

hørt, og ble ikke sett. De var langt på 
vei en «usynlig sektor» spesielt for 
presse og fjernsyn. Sjøl om de opplev
de at de nå var stilt ovenfor en utmat
telseskamp, så var streikeviljen likevel 
på 94 prosent. Riktignok stilte folk 
spørsmål om det var en streik på gang 
når ikke hele institusjonen var stengt. 

Dette er det vanskelige og typiske på 
arbeidsplassene i omsorgsyrkene. De 
er politisk maktesløse fordi de må ha 
en kriseberedskap. De mest hjelpet
rengende kan en ikke bare gå ifra. Alle 
løsninger er blitt diskutert, bl.a. om en 
skulle trille rullestolpasienter inn på 
kontorene til politikerne, eller stenge 
institusjonene helt. Men grensene 
hindret dem i å få flytta det moralske 

ansvaret over på politikerne. På syke
husene har politikernes planer om å 
rasjonalisere bort ytterligere 20 000 
senger innen år 2000. Nå er det 30 sen
ger på avdelinga som er bemannet med 
12 ansatte.Det er seks senger pr. 1000 
innbyggere. 

«N on-profit» 
- Det er første gang at helse og sosial
arbeiderne har streika i Belgia. Og den 
voldsomme oppslutninga sier noe om 
hvor stor raseringa her har vært. Siden 
1982 har en fått innført rammebud
sjett og «non-profit»-drevne sykehus 
og institusjoner. Opptil ½ av sykehu
sene i Belgia er katolske og dermed 
privatdrevne, men finansiert av staten 

Anette Glenne kan fortelle om harde 
kamper i Belgias offentlig sektor. 

og med egenandeler. Egenandel-syste
met innebærer at folk må betale både 
for legetjenester som f.eks. operasjo
ner og for omsorgsdelene. De dyktigs
te legene kan ta seg høyere egenande
ler. Og kan ikke pasienten betale, 
overtar familiemedlemmene ansvaret 
og gjelda. Må en ha hjelp av sosial
byrået til en slik regning, ytes dette 
bare som lån. 

- Som følge av egenbetalingssyste
met og at den katolske kirka står for 
drifta, defineres ikke helse- og sosial
arbeiderne som offentlig ansatte. Når 
vi snakka om offentlig sektor, skapte 
det forvirring, forteller Anette. 

- Offentlig sektor var for dem · 
jernbane, post og telegraf, på tross av 
at det også fantes både offentlige syke
hus og offentlige skoler. 82 prosent av 
skolene er katolske. 

- Hvordan var selve 1. mai-dagen i 
Europas midtpunkt? 

- Markeringa var et kjempestort 
møte. Vi var 3 000 deltakere i et pyntet 
garasjeanlegg under universitetet. Her 
ble det gjennomført en fin markering 
med stands fra 100 forskjellige solida
ritetsorganisasjoner o g avholdt ulike 
seminarer. Seminar om faglige rettig
heter bl.a. Her var det en engelsk 
rådgiver · for gruvearbeiderne som 
holdt en glitrende, agitatorisk innled
ning til oss om utviklinga i England. 
Om kvelden var det fest med mulighe
ter til å utveksle erfaringer med de 
mange andre utenlandske gjestene 
som var tilstede, forteller Anette Glen
ne. 

Den utrolige reisen til Aalen 
Av OLE SMAADAHL 

Utgangspunktet var at Evaco
arbeiderne selv tok kontakt 
med AKP(m-1) for å undersøke 

mulighetene for å sende en delegasjon 
til Aalen i Vest-Tyskland, hvor Hugo 
Garner eier en plastikkfabrikk med 
300 ansatte. De hadde i flere uker for
søkt å få hjelp fra norsk kjemisk, men 
svaret de fikk var at det ikke var i tråd 
med retningslinjene og vedtekter ... 

AKP var ikke bare positive og hjelp
somme, men partiet oppfordret og 
støttet arbeiderne i Trondheim slik at 
de våget å legge ut på dette eksperi
mentet. 

Kontakt 
Partiet tar kontakt med forbindelser i 
Vest-tyskland og gjør undersøkelser 
om hvordan situasjonen er i fagbeve
gelsen i Aalen. Det blir klart at det er 
fullt mulig å få kontakter i Aalen, og 
ut fra situasjonen bør det være følgen
de prioritet: 

1. IG-metall og DGB (tysk LO) som 
har kontorer i Aalen. 

2. IG-Chemie som skulle vært an
svarlig for organiseringa hos Garner. 

3. To lokale aviser. 
Den første kontakten med IG

Metall og DGB blir opprettet og det 
viser seg at ingen kjenner noe videre til 
Gorner, men det settes straks igang 
undersøkelser. Gjennom IG-Metall 
kontaktes «Aalener Volkszeitung» 
som bringer den første artikkelen om 
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De fleste kjenner vel 
til Evaco-konflikten 

gjennom Klassekam
pen og andre media 
-~ blant annet Anten
ne lOiNRK. Hva var 

bakgrunnen for besø
ket i Aalen i Vest
Tyskland, hvilke 

erfaringer ble høstet, 
og hva gjorde AKP? 

Metall og kjemisk. Særlig i kampen 
mot å gjøre lørdager og søndager til 
normalarbeidsdager er det en stor kon
flikt, hvor IG-Chemie er villig til å 
selge normalarbeidsdagen. Derfor 
okkupasjonen ved Evaco og Garners 
rolle. IG-Metall og DGB mener mer og 
mer at det er gode muligheter for sol
daritet med Evaco-arbeiderne i Aalen. 
Dermed kan partiet anbefale Evaco
arbeiderne åta turen, det vil være mye 
å vinne. 

Tiden er inne for å gi beskjed til IG
Chemie om at det kommer en delega
sjon fra en bedrift i Norge som 18 
arbeidere okkuperer, de har med seg 
norsk presse, radio og TV. Ballen har 
begynnt å rulle ... 

IG-Chemie 
Under hele oppholdet til delegasjonen 
stilte IG-Chemie «fylkesansvarlig» til 
full disposisjon. Han ordnet med mø
tet med Garner for delegasjonen, 
skrev og var med på utdelingen av en 
løpeseddel ved fabrikken til Garner, 
organiserte møter med IG-Chemie
ledelsen i delstaten, visepresidenten i 
delstatsparlamentet og ledelsen for 
utenrikshandelsdepartementet i del
staten. Det særegne ved situasjonen 
gjorde at en «kjemi-pamp» ikke var 
bundet opp av «retningslinjer og ved
tekter» men utifra ekte solidaritet med 
Evaco-kampen hadde muligheten til å 
spille på hele «sitt» register! 

For IG-Chemie var det også et 
spørsmål om å «redde ansikt» fordi de 
ikke hadde organisert noen hos Gar
ner, som er deres område, de var fak
tisk ikke klar over at fabrikken 
eksisterte, før de ble kontaktet av Eva
co-arbeiderne ! 

Arbeidersolidaritet 
Det var tydelig at venstre-sosialdemo
krater i IG-Metall i Aalen la vekt på tre 
ting: 

1. Organisering av et solidaritetsmø
te. 

2. Viktigheten å bruke de tyske me
diene. 

3. Være pådriver overfor IG-Che
mie. 

Viktig her er at man innenfor tysk 
fagbevegelse snakker om de to polene: 

OPPRØR 

kom det også beskjed fra IG-Metall
ledelsen til Aalen om ikke å skjerpe 
konflikter med IG-Chemie i forbindel
se med Evaco-delegasjonen. 

Solidaritetsmøtet med ca. 150 folk 
ble på mange måter selve høydepunk
tet. Det er ikke vanlig at en katolsk 
prest holder et flammende innlegg om 
at arbeidsplasser må være der folk er 
og gir full støtte til en bedriftsokkupa
sjon. IG-Metalls kvinneutvalg sto for 
den mest konkrete solidariteten og sat
te igang ulling for delegasjonen. 

Kan det gjentas? . 
Med full støtte fra Trondhjem kjemisk 
tok Evaco-arbeiderne sjansen på åsen
de en delegasjon til Aalen. De hadde 
sammen bygd opp en solid støtte hjem
me, reist til Oslo og fått opp saka i 
Stortinget. Dette var helt avgjørende 
for starten i Aalen. At folk som slåss 
for 18 arbeidsplasser i Norge kom, var 
for folk i Aalen i seg sjøl fullstendig 
utrolig. Men det ga gode muligheter 
for å legge ut om forholdene i Norge. 
Gjennom reisen ble det skapt et 
enormt press på Garner i Aalen som 
han tydelig mislikte sterkt. Her var 
Garners svakeste punkt. 

Det er helt klart at Evaco-arbeiderne 
og Trondheim kjemisk har gått opp et 
nytt og viktig spor for framtidige kam
per i Norge. For AKP blir det svært 
viktig å bygge ut kontakter internasjo
nalt slik at vi igjen kan brukes av 
arbeidere i lignende situasjoner som 
ved Evaco. At det kommer er sikkert! 

NYTT 
Arbeidsledighet 
På grunn av den store økinga av ar
beidsledigheten, har ikke den gjenn
omsnittlige varigheta av ledigheten 
økt. Den er fortsatt på 17 uker fordi vi 
har fått så stor øking på nye arbeids
plasser som trekker gjennomsnittet 
ned. Så bli ikke lurt av at den gjennom
snittlige ledighetsvarighet har stabilj
sert seg. Antall langtidsledige (over 26 
uker) er dobla fra 8000 til 16000 fra 
januar 1988 tiljanuar 1989. 

Reallønna 
Næringslivet har nesten doblet sin for
tjeneste-fra 1987 til 1989 og firedoblet 
den fra 1986 til 1989. Næringslivet tje
ner gode penger, mindre hyggelig er 
den store arbeidsledigheten, melder 
Dagens Næringsliv og intervjuer Arne 
Jon Isachsen ved Bedriftsøkonomisk 
Institutt som sier: «Mens næringslivet 
har to år med solide overskudd å vise 
til, har reallønnsutviklingen stått på 
stedet hvil på grunn av lønnsloven». 

Lønnsøolilikk 
Langtidsprogrammet for 1990-93 side 
79: «Lønns- og inntektspolitikken må 
i alle næringene underordnes konkurr
ansesituasjonen til de næringene som 
skal gjenskape balansen i økonomi
en... Lønnsveksten må i vesentlig 
mindre grad enn i dag være knyttet til 
press i arbeids=arkedet. og t.'i.\ \:01:hand.
lingsstyrke. Det inntektspolitiske 
samarbeidet må videreføres også med 
virkning på den lokale lønnsutviklin
gen». Lønnsloven var opprinnelig 
ment som et unntak. Nå ser den ut til å 
bli mer permanent innslag de nærmes
te årene. Tariffoppgjøret for 1990 vil 
måtte slåss for den frie forhandlings
retten, det er ikke sjølsagt at et tariff
oppgjør er et inntektsoppgjør. Det er i 
ferd med å bli en salderingspost på 
statsbudsjett et. 

Akkordlønn i 
ollenlliD sektor? 
I enkelte kommuner i Danmark er det 
foreslått at fysioterapeutene i offent
lige stillinger skal lønnes etter stykk
prissystemet framfor fast lønn for å 
øke effektiviteten. Jo flere pasienter jo 
bedre lønn. 

Omsorg og pleiedelen i offentlig 
sektor skal vekk i Danmark som i Nor
ge. Tilbake blir bare den tekniske delen 
av behandlinga med stadig større vekt 
på polikliniske operasjoner og tjenes
ter. Liggedager og etterbehandling er 
en utgift det ikke lenger skal betales 
for. Akkordlønn i offentlig sektor gjør 
mennesker til ting. 

Konsulent
lleksibililell 
De samme kommunene i Danmark 
nedla også fysioterapitilbudet til funk
sjonshemmede barn. I stedet kjøper de 
nå tjenestene av fysioterapikonsulen
ter til dobbelt så høy lønn som de ellers 
måtte betale for fast ansatte fysiotera
peuter. 

Konsulenter er lettere å hanskes med 
for kommunene. Kommunene binder 
seg ikke opp hverken med tilbud til be
folkningen eller som arbeidsgiver. 
Fjerning av sikre arbeidsforhold, usik
re tilbud til befolkningen. De kjøper 
heller kortsiktige tjenester dyrt og inn
fører økte egenandeler etterhvert. 
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Samisk 
kvinne
konferanse 
På samisk kvinnekonferanse var 
Kvinneutvalget representert ved 
Mona Johnsen fra Alta. På tele
fon har Mona fortalt at organise
ring av samekvinnene var en av de 
viktigste sakene på konferansen. 
Her ble bøllekurs nevnt som et 
middel i å skolere samekvinnene i 
organisasjonsarbeid. Mona vil 
sannsynligvis skrive noe om kon
feransen i et seinere nummer av 
OPPRØR. 

·Barnehage
konferanse 
Kvinneutvalget har også vært på 
barnehagekonferansen, «Norge i 
90-åra - har vi råd til barn?», 
som ble arrangert av Førskolelæ
rer-laget, Landsforeningen For
eldre for barnehager og Mental 
Barnehjelp/Foreldretjenesten. 

Det var den nye barnehageloven 
som sto på dagsorden. Det var 
mange flotte innledere, med mas
se dokumentasjon om barns 
behov av barnehager, at det fak
tisk lønner seg for en kommune å 
bygge barnehager, og konkret be
skrivelse av barnehagesituasjonen 
i Norge. På ettermiddagen var et 
Stor-tingspolitikerpanel satt opp. 
Politikerne ble kraftig kritisert og
stilt til ansvar for den råden situa
sjon, av konferansedeltakerne. 
Dagen ble avslutta med en demon
strasjon i Oslo, hvor ca. 1500 
mennesker deltok. 

Bølle
kurs
hefte 
Nytt deltakerhefte til bøllekursene 
er ferdig trykket 9. juni. Det blir 
sendt ut i uke 24. 

KVINNEKAMPEN 

·Bygg ut enhetsfronten 
Av SISSEL SKIPPERUD, 

TROMSØ 

I informasjonsheftet som er gitt ut 
i forbindelse med TV-aksjonen 
1989 står det: «Målet for årets 
TV-aksjon er å gi samfunn i 

3. verden et håndslag gjennom bistand 
til kvinnerettede prosjekter. Prosjek-

. ter der kvinner er i sentrum og der 
midlene kommer henne, familien og 
livsmiljøet til gode. Prosjekter der 
kvinnene selv definerer sine behov og 
premisser. Solidaritet med medsøstre 
som har færre muligheter, og forståel
se for at kvinnene - de fattigste i 
3. verden - utgjør en nødvendig og 
sentral kraft for å ta vare på jorda og 
nye generasjoner». 

Ledelsen i TV-aksjonen har klart ut
talt at like så viktig som pengeinnsam
lingen er det holdningsskapende 
arbeidet i vårt eget land. De ønsker å 
fokusere på 3. verdens kvinners mang
fold, deres styrke og viktige kraft. 
Aksjonen retter seg ikke til kvinnene 
som lidende, men i internasjonal soli
daritet. 

Mulighetene 
Dette synes jeg er et godt utgangs
punkt. Selvfølgelig vil de ulike organi
sasjonene gi den internasjonale 
solidariteten ulikt politisk innhold, 
men la oss se på mulighetene: La oss 
ikke lene oss selvtilfredse tilbake og 
tenke: La oss vise «kvinne-Norge» 
hvem som kan internasjonal solidari
tef- som Jane Nordlund og Eli Aaby 
skrev i forrige nummer av OPPRØR. 

Ved en slik holdning mener jeg vi 
mister et vesentlig. perspektiv - nem
lig videreutvikling av kvinnenettverks
arbeidet i Norge og den felles kampen 
vi fører med kvinner i 3. verden. 

Er ikke TV-aksjonen 89s eksistens i 
seg selv en utvikling av kvinnenettver
ket? En viktig kraft i dette nettverk 
burde innvandrerkvinnene i Norge 
være. De representerer kunnskap og er 
allerede en del av det internasjonale 
nettverket. 

Mange av organisasjonene-som del
tar i aksjonen har lange tradisjoner i 
kvinneretta bistand, la oss være lyd
høre og få del i deres erfaringer. La oss 
jobbe sammen og ikke ha som mål å 
vise hvem som er best. Dette er en hi
storisk mulighet - være nysgjer-rige 
og dristige og fjerne oss fra «båsten
kinga»! 

Bare for kvinner? 
Jeg synes å merke en annen tendens; at 
dette er bare for jentene i kvinnesolida
ritetens navn. Når ble anti-imperialis
tisk arbeid bare for jenter? Vi kan tape 
av syne det anti-imperialistiske per
spektivet og det faktum at kvinnene er 
de fattigste og mest undertrykte; skal 
levestandarden og livskvaliteten øke 
må bidraget gis til de fattigste. Solida
riteten med kvinnene i 3. verden er 
solidaritet med 3. verdens folk. 

Gjennom aktivt solidaritetsarbeid i 

Kvinneutvalget er tilslutta TV-aksjonen 1989 
som en av de over 40 kvinneorganisasjoner 
som til høsten skal samle inn I 00 millioner 

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

3. verden. 

Ved å henvende deg til TV-aksjonen, som i år er viet kvinnerettet bistand i 3. 
verdensentralt - her representert ved en ung jente i Green Farms Ltd. i Colom
bo i Sri Lanka - kal) du få liste over deltagende organisasjoner. Hvorfor ikk~ ta 
initiativ til å danne en lokal aksjonskomite? FOTO: ODD IGLEBÆK 

Norge gir vi en betydelig støtte til en 
verdensomfattende anti-imperialistisk 
bevegelse. Her har vi som parti viktige 
erfaringer åta med oss. TV-aksjonen 

vil være en' kjempemulighet til å rek
ruttere nye medlemmer og styrke 
solidaritetsarbeidet i framtida. 

Jeg synes disse to perspektivene bur-

Må vi kjøpslå 
om abortloven? 
Sst i barnetoget 17. mai gikk noen 

enter som er motstandere av sjøl
bestemt abort. Da de var foran 

kongen, vikla de ut en parole hvor en 
kunne lese: «Det er 16000 barn som 
ikke kan gå med oss i dag». 

I mai 1989 vil det være en verdens
kongress i Oslo. Der skal «Ja til li
vet»-bevegelsen samles for å diskutere 
strategien for å forby sjølbestemt 
abort i store deler av verden. 

Hva skal vi gjøre? Hva er det som 
gjør at Stortinget ikke forandrer 

abortloven? Stortingsrepresentante
nes og kapitalens behov for sjølbe
stemt abort - eller motstanden til 
kvinnene på grunnplanet? Når må vi 
kjøpslå om abortloven? Er abortloven 
unge jenters «eiendom»? Hvilke meto
der skal vi bruke? 

Dette er noen problemstillinger som 
vi bør diskutere. Vi må komme oss no
en skritt foran motstanderne til sjøl
bestemt abort. Hvordan det skal 
gjøres kan vi bare bestemme sjøl. 

· JANE NORDLUND 

OPPRØR 

TV-AKSJONEN -89 
Kvinner i den 3. verden 
SØNDAG 15.OKTOBER 

de være overordna i AKP/RVs arbeid 
- slik kan TV-aksjonen bli politisk. 

Hva kan vi gjøre? 
TV-aksjonen er organisert med et re
presentantskap og et valgt styre. I til
legg til dette er det oppnevnt en 
representant i hvert fylke. Formann
skapene skal opprette kommunale 
komiteer som i hovedsak får ansvaret 
for selve pengeinnsamlingen. 

Den politiske organiseringen er opp 
til organisasjonene på lokalplan. · 

Ved å henvende deg til TV-aksjonen 
sentralt, eller til fylkesrepresentanten, 

. vil du få liste over deltagende organisa
sjoner. Hvorfor ikke ta initiativ til å 
danne en lokal aksjonskomite? Her er 
en mulighet til å fremme det politiske, 
holdningsskapende perspektivet. Det 
er dessuten fullt mulig å trekke med 
organisasjoner og enkeltpersoner som 
ikke er med i TV-aksjonen i disse lo
kalkomiteene, så som fagforeninger, 
kulturorganisasjoner, politiske parti
er, syforeninger, idrettslag m.m. 

TV-aksjonen har laga informa
sjons-hefter, videofilmer, de skaffer 
foredragsholdere, plakater m.m. Det
te kan du bestille hos: 

TV-aksjonen -89, 
Sognsvn. 75 B, 
0855 Oslo 8. 

FN-sambandet rundt i landet har 
stilt sitt organisasjonsapparat til dis
posisjon. Dit kan du også henvende 
deg om materiell og foredragsholdere. 
De ulike solidaritetsorganisasjonene 
har materiell og menneskelige ressur
ser som bør brukes aktivt under aksjo
nen. 

Kost støvet av den gamle parolen: 
«La hundre blomster blomstre». 

Mitt ønske er at TV-aksjonen -89 
skal bli folket i Norge sin aksjon i soli
daritet med 3. verden. 

j 

:r 

Vi må komme oss 
noen skritt foran 
abortmotstander
ne. Hvordan? 
Bildet er fra en an
ti-abort-demon
strasjon i USA. 

FOTO: OLA SÆTHER 
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Bes 
Av ODD NILSEN 

Når nå Fylkeslistene har kom
met lykkelig gjennom ska
pelsesakten, og skal ut og 
slåss på den politiske arena

en, vil angrepene av typen «AKP
front» øke på. Dette er helt naturlig og 
forståelig . Det vil komme uansett 
hvordan AKP oppfører seg framover . 

Mange har gode grunner til å frykte 
Fylkeslistene - og også AKP (både 
for vårt arbeid for fronten, og ellers). 
Fylkeslistene griper inn i motsigelsen 
innafor de etablerte politiske partia. 
De vil trekke både medlemmer og vel
gere fra dem. Spesielt har AP, SV og V 
god grunn til engstelse. Listene vil også 
være en torn i øyet til De Grønne, som 
var så dumme at de stilte seg utafor 
fronten . Derfor vil Fylkeslistene bli 
angrepet enda hardere framover! 

Hvorfor vil AKP-hets bli en viktig 
ingrediens i disse angrepa? Fordi de 
mener det vil lønne seg . De vil utnytte 
ulikheten som også er innafor Fylkes
listene. Fronten omfatter folk med 
ulike politiske grunnsyn; fra kommu
nister til sosialdemokrater til folk med 
ideologisk grunnsyn felles med borger
lige partier. Vi har ulike særinteresser, 
utenom det som samler oss til felles 
valgopptreden. Dette gir grunnlag for 
«kiving» innafor fronten, og mulighe
ter for de som ønsker dem nord og ned. 
Å skremme med AKP kombinerer bå
de tradisjonell anti-kommunisme og 
forsøk på å gi et fordreid inntrykk av 
politikken til fronten. 

Er styrking av AKP misbruk av 
fronten ? Vil vi ikke spille ballen i hen
dene på AP og Dagbladet når vi lanse-

AKTUELT 

ldninger om Al{P-front 
Oppvarminga har allerede vart en stund; påstander om 

«AKP-front», «nyttige idioter for AKP», «AKP brukervalglista til parti
bygging» osv. Mens flere av oss kanskje har tvilt på at den nye valg

fronten skulle klare å samle seg, har motstanderne av fronten 
håpa på at det til sjuende og sist skulle skjære se 

ap vil eksklucle 
isteutb ere 

- Arbeiderparti-medlemmer som lar seg nomi- sekretær Thorbjørn Jagland i en samtale m 
nere på konkurrerende valglister, må eksklude- Arbeiderbladet. 
es hvis de selv ikke meld Det ier 

,11 .S OTT\R \ <; K 
- - -------

f 10 frumhnld"r <.1t " J-\·lk(·sl istf' ne 
,,, m1l10 0f.! <.nli<hntf•t Pf t\ K P-diri
''!"1.(' og at dv til"-:'-' Pnd1• og ...,1,t Pr til 
,rclPI lr,, l"rp r•g Carl I. llag('n 
1 ·1Pre n,n ,lc"rC'ncl<' og t1dl!g0rr riks· 

,,: kikaipoht,kert' i .\p ('r nominert 
" tnpplasser pa , FylkeslistenP for 

rn!ir, ng selidantet,. - Jeg bek lagN 

Nyttige idioter 
■■AKP (m-1) har fttt 
mec1 -. en c1e1 miljltor
kJempere as mlmwJde ra
dlkalen I en alternativ · 
valdronl Sqar pm)e 
NKP-ere har benet _,. 
p6. 

■■Ni _. ldealls1ene at 
AKP fir Hatetoppene. 
SYenMre I hver senera
•Jon larer for aelnt at el 
~ parti alltid be
trak11er alne partnere 901D 
•nyttlce Idioter.. _ 

rer en verveoffensiv etter valget, og 
snakker om at den politiske situasjo
nen må utnyttes til partibygging? 

best ved å stå åpent fram som det vi er . 
AKP-hetsen bygger på myter om hva 
vi er (det er mye viktigere enn at vi sjøl
sagt har gjort feil til tider, som blir 
utnytta). Hvis vi legger oss flate og kri
minaliserer oss sjøl, bygger vi opp om 

Som sagt, så vil angrepa komme 
uansett. Vi må forsvare både enheten i 
fronten og vår egenverdi. Det gjør vi 

Torbjørn Jagland er den forelø
pig siste som har gått ut med at 
«Fylkeslistene for miljø og soli
daritet» er AKP-didrigerte og «at 
de til syvende og sist er til fordel 
for FrP og Carl I. Hagen». (Faksi
mile fra Arbeiderbladet 
25. mai.) Dagbladets mini-leder 
fra28. mars(tilvenstre)erogså 
typisk for hva vi har i vente. 

holdninga at vi ikke er «stuereine». Vi 
skal vise hvem vi er gjennom praksisen 
vår. Vi skal ikke legge skjul på at vi 
jobber hardt for Fylkeslistene. Vi gjør 
dette fordi vi mener det tjener det fol
kelige opprøret i Norge. Det er av 

samme grunn vi også bygger AKP . 
Vårt syn er at et sterkt AKP tjener det 
folkelige opprøret. Og, at et styrki: 
opprør legger grunnen for et sterkere 
AKP, sjølsagt. 

AKP består av mennesker, som ra
dikalise- res gjennom opprøret. Dette 
er det ingen grunn til å stikke under 
stolen. Vi ønsker flest mulig av opprø
rerne inn i AKP, RU og NKS. Vi 
respekterer, og syns det er naturlig, at 
andre innafor fronten også har samme 
oppfatning om sitt egenverd (tilogmed 
at det er folk som mener at Fylkesliste
ne vil styrke grunnlaget for ei venstre
fløy innafor AP). 

Forsvar fronten - få til et godt 
valg! 

I valgkampen som nå kommer, vil 
det viktigste for folket i Norge, og for 
AKP som parti, være å bygge ut valg
fronten og få et godt valgresultat. Dvs. 
vi må forsvare enheten i fronten mot 
angrepa som kommer. Ikke ved å legge 
oss sjøl flate, eller prøve å skvise andre 
fra fronten . Vi skal forsvare samar
beidspartnernes egenverd og kjøre 
offensivt ut med Fylkeslistenes poli
tikk. Vi skal gjøre en skikkelig innsats 
for valgfronten. Som AKPere. Gjenn
om avisa vår, Klassekampen. Det er 
det vi legger i partibygging i månedene 
framover! Vi legger ikke opp til noen 
organisert vervekampanje i valgkam
pen (betyr sjølsagt ikke at vi nekter 
folk å komme inn før 11. september!) 

Vi har gode sommerleirtilbud! Men , 
organisert studievirksomhet i større 

.omfang starter vi opp i september. Da 
håper vi sjølsagt at flere søker seg til 
AKP enn til AP, som er igang med ny 
vervekampanje igjen. 

Verveoffensiv til høs 
Av ARNE LAURITZEN 

L andsmøtet i partiet vedtok at 
«det er nødvendig med ei høy 
prioritering av vervearbeidet i he-

le perioden ...... at arbeidet med å 
bygge ut partiet må stå som en av de 
viktigste sakene på arbeidsplanen til 
hvert enkelt lag, og til ledelsen på alle 
plan . . . ». 

På konferansen med distriktsledel
sene i vinter ble dette fulgt opp med 
bl.a. forslag om en ny verveoffensiv 

kommende høst. Ett av måla for of
fensiven er å befeste den trenden med 
jevnt vervearbeid - som deler av par
tiet klarte å jobbe opp i verveåret -
gjennom å gjøre verving godt synlig i 
en periode og trekke flere med på den. 

Men, offen~iven har også et mer kort
siktig mål: A bruke den politisk gunsti
ge situasjonen nå til å få flest mulig 
med i partiet og ungdomsforbunda. 
Sentralstyret har ikke ennå vedtatt en
delig opplegg for offen- siven. Men, 
for at hele partiet skal kunne ha noe å 

planlegge i forhold til , legger vi fram 
rammene i forslaget: * Periode: Fra etter valget til ut feb
rur 1990. 
* Alle kommuner/steder vi er orga

nisert på skal delta. * Både direkteverving og sirkelkam
panje. * Spesielle tiltak for å bygge opp nye 
lag retta inn mot arbeidsplasser. * Stor vekt på RU-utbygging også. * Støtteringskampanje parallelt (til
bud til de som ikke blir med i partiet/ 
sirklene). 

Bort fra skri ve
bordsarbeidet -
til høsten må det 
verves! 

FOTO: JØRN H. 
MOEN 

Hvordan komme videre? Arbeiderinnretting 
Av ERIK NESS 

V i har snakket med en kamerat 
som har gått lei det treige, litt 
slappe, perspektivløse partiar

beidet. 
- Hva er det som må til, Kristian -

for at du skal gidde mer? 
- Jeg ble med i partiet for å være 

med på utrette noe. Jeg ville være med 
å spille en historisk rolle, være en del 
av den kommunistiske tradisjonenfor 
åfå et rettferdig samfunn, kommunis
me. 

- Det å være med i AKP er noe an
net enn å være med i en sjakk-klubb. 
Vi stiller større krav til organisasjonen 
og til oss sjøl. Det holder ikke å gå på 
møter, og gå på møter. Deler av ml
bevegelsen har gått i dvale, mener 
Kristian. 

Seriøse? 
- Det er mange spennende folk i 
AKP, mange som utretter mye i klasse
kampen, på jobben, i fagforeninger. 
Hvorfor greier vi ikke å få til tilsvaren
de gjennom partiet? Det er et savn at 
folk ikke prioriterer å bruke skaper
krafta si i partiet - at vi ikke evner å 
bruke skaperkrafta til medlemmene til 
handling. Vi har seriøse mål, og må 
handle seriøst. 

andag 5. juni 1989 

OPPRØR har snakket 
med en kamerat i San
defjord AKP(m-1) med 

«fartstida» i orden, 
men som har gått lei 

av perspektivløst 
partiarbeid. 

- For meg har partimedlemskapet 
vært en del av eksistensen, det å være 
til. Det dreier seg om synet på verden. 
Men det må bli noe ut av det, partiet 
må være anvendbart. Det duger ikke 
med privat filosofering. Alt for mange 
har vært med i AKP uten åta dette al
vorlig. 

Nå eller aldri 
- Jeg kom til et punkt der det ble nå 
eller aldri. Resultatene etter mange års 
medlemskap var for små, vi var alt for 
få - og vi var de samme folka. Vi had
de venta lenge nok på resultater. 

- AKP-laget vedtok så i fjor høst 
at det skulle kjøres i gang en møteserie 
med sentrale innledere. Hensikten var 

· ikke folkeopplysning, men rekrutte
ring. Kurset var ikke vellykket hvis vi 
ikke ble en god del flere. Det holderik
ke at folk bare lærer, og at den samme 

gjengen sitter igjen. 
- Nå ble det en suksess. En liten 

kjerne i laget gjennomførte kampanja 
med å rekruttere. Noen andre parti
medlemmer lærte litt politikk. Vi er 
ganske mange nå. 

- Hva gjør dere med de nye med
lemmene? 

- Vi prøver å bygge opp et felles
skap bygd på en felles plattform. Det 
er forskjeller på det gamle og de nye. 
Historia overføres ikke mekanisk, 
mellom linjene. Ting som høy kontin
gent, sikkerhet, kaderparti og enhets
frontarbeid kan ikke tres nedover 
hodet på folk. Det må diskuteres . Vi er 
ikke spesielt avklara sjøl heller. Når så 
mange er så usikre, er man ikke aleine 
om tvilen. Det er et godt utgangspunkt 
for diskusjon. 

- Ellers er det viktig at vi er sta på 
planene. De må være realistiske og de 
må gjennomføres. Klassekampen
kampanja i Vestfold var et sånt eksem
pel. 

- Laget har nå vedtatt en del opp
gaver og organisert seg for åjobbe med 
disse.Kanskje får vi noen tilbakefall -
kanskje ikke. Det eneste meningsfulle 
er i hvert fall å gjøre dette laget til en 
kommunistisk enhet som jobber poli
tikk. 

- Vi har begynt. 

OPPRØR 

i Klassekampen 
Som et ledd i å styrke Klassekam

pen som arbeideravis, vedtok 
landsmøtet til AKP å opprette eri 

komite som spesielt skulle studere og 
kommentere arbeiderinnrettinga: 

«Klassekampen må styrkes som ar
beideravis. Som en del av denne mål
settinga, må Sentralstyret sette ned en 
komite som arbeider særskilt med det
te spørsmålet. Komiteen skal bestå av 
kvinner og menn i arbeiderklassen. 
Det må sikres at ulike deler av partiet 
er representert (forskjellige steder og 
arbeidsområder). 

Formålet må.være ei systematisk og 
kritisk gjennomgang av avisa. Med
lemmene legger fram kritikk og for
slag til redaksjonen i avisa løpende. 
Det må utarbeides konkrete retnings
linjer for dette arbeidet. 

Sentralstyret samler medlemmene i 
komiteen til landskonferanse etter ett 
år . Konferansen oppsummerer erfa
ringene og kommer med forslag til 
oppfølging». 

Komiteen har nå begynt arbeidet 
sitt. 

Stagnasjon· ~ 
• fo, kv;=,o, ~ 

Hvordan styrke Klassekampen som ar
beideravis? 
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·VALGKAMPEN 

Verksted for kvinner 
Av JORUN GULBRANDSEN 

og TARAN SÆTHER 

V
i som er interessert i å få fram 
kvinners erfaringer i valg
kampen, vi som vil prøve å 
presse diverse politikere og 

partier til å forholde seg til kvinners 
kampsaker, og som også vil prøve å få 
mange kvinner til å stemme Oslo-lista 
eller andre fylkeslister, vi står overfor 
et stort problem: Kvinners kampsaker 
er et ikke-tema i enhver valgkamp. 

Du kan sitte som representant i pa
neldebatter femti ganger, og etterhvert · 
utvikle de mest utspekulerte metoder 
for å bringe kvinners krav inn i salen, 
mens ørene forblir døve. Kvinnepoli
~ er ikke ordentlig politikk midt 
oppi sånne viktige hendelser som valg. 
Sånn er det. Dette er et kjempepro
blem. Men også en utfordring! 

Preg gatebildet 
Noen av oss har også positive erfarin
ger: Når kvinner slår seg sammen og 

. preger gatebildet med sine saker, da er 
det ikke helt lett å overse kvinner. Den 
som preger gata med sine metoder, leg
ger mye av premissene for diskusjone
ne med folk - også under en 
valgkamp. Derfor må kvinner gå rett 

· på sak, uten omveier, og gjøre det som 
er nødvendig: Prege gata. Våre erfa
ringer forteller oss at vi godt kan velge 
å bruke mye tid på å overbevise våre 
mannlige venner, så de skjønner fullt 
ut og uten unntak, at kvinnepolitikk 
må stå helt sentralt i valgkampen. De 
som vil, kan jo konsentrere seg om det
te, og bli sure hvis det går litt smått. 
For vår egen del har vi ikke så god tid. 
Dessuten vil vi gjerne slippe å bli sure, 
tvert imot har vi tenkt å ha det ganske 
morsomt i tillegg til at vi vil oppnå en 
del resultater. Så vi tar snarveien: I Os
lo lager vi et verksted som holdes mens 
dette bladet er i trykken. 

Vi vet ikke hvordan resultatet blir. 
For deltakerne på verkstedet skal lage 
innholdet sjøl! Men ideen er så god, at 
det kanskje hadde vært t ra om andre 
steder gjorde noe liknende: 

Oppgaver 
Deltakerne skal ikke lese-noe på for
hånd. De får ikke vite annet enn at de 
skal ha med mat og drikke. Vi deler 
dem inn i grupper mens de kommer 
fredag kveld. Gruppene får ulike opp
gaver. F.eks: «Situasjon: Kjøpesente
ret i en bestemt bydel en lørdag. 

Det er et stort problem i valgkampen: Kvinners kampsaker 
er et ikke-tema. I Oslo er det derfor dannet et verksted som er ment 

som et redskap til å få fart og mot på å 
erobre aktiviteten på gata. 

sjonelt, i vårt tilfelle Oslo- lista. Tema 
for gruppa: Forsvar abortloven!» 

Du kan ha en hel haug forskjellige 
temaer, det er ikke grenser. Gruppene 
skal ikke snekre stands. Det kan vi 
stort sett fra før. Men utstyrt med grå
papir og tusj skal gruppene illustrere 
hvordan de ville framstilt sitt terria på 
en iøynefallende måte, hvilke gjen-

-'1 stander de ville brukt, hva som skulle 
skrives, om det skulle holdes appeller, 
om noen skulle kle seg ut som en be
stemt person, osv. Gråpapir pluss 
kvinners egen fantasi og erfaringer - i 
flokk - blir garantert ikke puslete sa
ker. Det kunne til og med hende at 
gruppene får det morsomt, og det er jo 
ikke direkte skadelig. 

(En kjempeviktig parentes: Når en 
gjør slike ting i virkeligheten, er det of
te ikke så vanskelig å få med seg 
kvinner som ellers ikke er med på så 
mye - i hvert fall til å diskutere og lage 
.opplegget!) 

Etterpå 
Gruppearbeidet avsluttes fredag kveld 
- ubønnhørlig. Lørdag formiddag 
møtes vi i fellesskap. Gruppe nr. 1 vi
ser fram sitt resultat og forteller 
hvordan de har løst oppgava. Resten 
av forsamlinga roser det som er bra, og 
kommer med flere ideer. Så er det 
gruppe nr. 2 sin tur osv. Til slutt disku
terer vi litt mer generelt om hvordan vi 
skal drive en kvinnevalgkamp. 

Vi er klar over at et slikt verksted ik
ke dekker alle kvinneaktivisters ulike 
behov: Noen ønsker veldig å lære mer 
om et bestemt tema. andre står på valg

_ lister og ønsker kanskje mer et «bølle-
kurs». 

Valgkampen 
Vårt verksted er ment som et redskap 
til å få fart og mot på å erobre aktivite
ten på gata. Kvinner må organisere seg 
særskilt i en valgkamp som alltid el
lers. Den som er med på å legge premis-

_sene for diskusjonene med folk, i kraft 
av sin aktivitet, er med på å legge pre
missene for valgkampen - i praksis. 
Og vi veit, jenter: Det er praksis som 
teller! 

Målsettinger: Være et blikkfang sånn 
at særlig kvinner i alle aldre tar seg tid 
til å komme bort. Komme i snakk med 
kvinner om de tingene kvinner er sær
lig opptatt av. Diskutere hvor nød ven- Situasjon: Kjøpesenteret i en bestemt bydel. Målsetting: Være et blikklang. Tema for gruppa: Forsvar abortloven! (NB. Det ]oruri Gulbrandsen inviterer til kvin-
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Offentlig sektor og · sektortenking 
V i har tatt mål av oss å utvikle en 

ny økonomisk politikk. RVs in
dustripolitiske program er en 

del av dette, og det er et bra utgangs
punkt for den videre diskusjonen. Det 
er mange ideologiske, politiske og 
økonomiske problemer og utfo.rdrin
ger i dette arbeidet. Jeg skal ta· opp to 
her: 
1. Hele den offentlige sektor må være 
med i en slik politikk, og 
2. Det nytter ikke å lappe på kapitalis
men. 

Verdibegrepet . 
1. Den overveiende delen av offentlig 
sektor skaper ikke verdier som er ver
dier i marxistisk forstand. Men den tar 
vare på verdier som er viktige for folks 
velferd, helse, utdanning, kultur, og 
transport osv. Vi er for at det skal være 
det offentlige som har ansvar for disse 
helt nødvendige oppgavene. Denne 
sektoren må det hele tida kjempes for 
og ressurser til. Kampen for offentlig 
sektor er en kamp om fordeling til de 
mange mot de få rike. 

Utviklinga og veksten, særlig inna
for helse og sosial har gitt hundretuse
ner av nye kvinnearbeidsplasser. Dette 
har også betydd lettelser i det gratis, 
private omsorgsarbeidet kvinnene 
gjør. Vår politikk må være å forsvare 
og videreutvikle dette. 

Når vi skal utvikle konkrete stand
punkter og krav, er det viktigste å ta 
utgangspunkt i hvor og hvordan folk 

INNLEGG 

Taran Sæther tar opp to 
utfordringer i utviklinga 
av en ny økonomisk poli
tikk - den offentlige 
sektoren, og spørsmålet 
om det går an å lappe på 
kapitalismen. 

lever, hvilke problemer de trenger å lø
se og hvilke behov som skal dekkes. 

Barnehager og grunnskoler må byg
ges ut i alle lokalsamfunn og stilles likt. 
For alle - og gratis. 

Videregående utdanning må bygges 
slik at alle ungdommer kan bo hjem
me. Skolen må rustes opp faglig og 
materielt. Lærere lønnes etter den vik
tige oppgava de har. 

OPPRØR 

Primærhelsetjenesten og forebyg
gende helsearbeid bygges ut og knyttes 
til skole, barnehage og arbeidsplass. 

Utdanning av alle typer helseperso
nell skal ha som mål å øke den faglige 
og omsorgsmessige kompetansen. Alle 
profesjoner må sikres en trygg og rett
messig plass i helse- og sosialsektoren. 

Folkebibliotek skal finnes i alle 
kommuner med tilskudd av bokbåter, 
-busser, og -fly til grisgrendte strøk. 

Omsorgen for eldre og funksjons
hemmede skal bygge på egen, egen 
integritet og tjenester tilpassa dette. 

Dette er noen eksempler. Det finnes 
mange områder som må med, veier, 
kollektivtransport, osv. Kultur: Fra 
idrett til teater, fra fritidsklubber til 
skolekorps og orkestre. Lokalt og sen
tralt. Forskning osv. 

Sosialistisk samfunn 
2. Både det industripolitiske program
met og eksemplene ovenfor vil ikke 
være mulig å gjennomføre under kapi
talismen. Vi må kjempe for og utvikle 
reformkrav og programmer unqer ka-

pitalismen. Men når vi skal utvikle en 
ny økonomisk politikk, så vil den peke 
mot et sosialistisk samfunn. Og da må 
det bygge på en ideologi som ser ting i 
sammenheng. F.eks. avveininga av be
hovet for industri opp mot miljøhen
syn. Behov for jordbruksproduksjon i 
lys av sjølberging/import-probleme
ne.Hvordan sikrer vi skoler, barneha
ger og helsestell i produksjonen ? 
Hvilken vekt tillegges verdiene i om
sorg for menneskene i samfunnet, 
enten de er unge eller gamle, sjuke eller 
friske? 

Å utvikle program for sektor etter 
sektor, bit for bit, fører oss opp i pro
blemer. Et standpunkt i ett program 
k<}n stå i direkte motstrid til et annet. 
Sånn vil det være under kapitalismen 
når folk kjemper for rettferdige krav. 
Og under kapitalismen er det et uløse- · 
lig problem. Men sånne problemer vil 
sosialismen også måtte slite med. Og 
da er det viktig å videreutvikle en ideo
logi og politikk som ser helheten og 
delene av samfunnet. 

TARAN SÆTHER 
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VALGKAMPEN 

RVs industripolitiske program 
Vi trykker her Rvs industripolitiske program i 
sin helhet. Det ble vedtatt på RVs landsmøte. 

V
erdier kan bare skapes gjenn
om arbeid. Dette program
met dreier seg om menings
fylt arbeid for ledige hender i 

et annet og mer menneskelig Norge. 
Norge er et av verdens mest import

avhengige land. De som har makt i 
landet, er bare opptatt av å legge for
holdene til rette for de store eksport
konserner, slik at de kan tjene mest 
mulig, gjerne ved utflagging til andre 
land. Makthaverne hjelper også fi
nanskapitalen med å investere pengene 
i utlandet i stedet for i Norge. Samtidig 
lar de utenlandske konsern få kjøpe 
opp norsk produksjon, også når dette 
betyr nedlegging etter at norske bedrif
ters kunnskaper og marked er overtatt 
av utenlandske kjøpere. De lar norsk 
produksjon av nyttige produkter til 
eget forbruk gå dukken. De ofrer også 
distrikts-Norge, natur og miljø, vel
ferdsgoder, helsevesen, utdanning, 
offentlig forbruk på ordre fra eksport
industri og finanskapital. Et større og 
større B-lag i befolkninga for høre at 
de er for unge, for gamle, for lite effek
tive, for kravstore, bosatt på galt sted, 
med foreldet yrkeserfaring. Trygde
og sosialbudsjetter svulmer fordi sta
dig flere settes utenfor. Norge blir mer 
og mer dratt inn i den desperate inter
nasjonale konkurransekampen på et 
marked som får stadig mindre kjøpe
kraft i forhold til verdens produk
sjonskapasitet. Denne ubalansen øker 
fordi landene kappes om å redusere sin 
egen befolknings kjøpekraft og of
fentlige velferd for å gi egen eksportin
dustri større fortjeneste. Norge må 
komme seg ut av denne onde sirkelen. 
Dette-programmet er en skisse av hvor
dan dette kan gjøres. Samlet bryter 

- dette programmet rammene for det 
kapitalistiske samfunnet. Men hvis 
presset nedenfra blir stort nok, kan 
noen av punktene gjennomføres nå. 
Programmet er, punkt for punkt: 

1. Det må lages en oversikt over alt 
som importeres i dag, men som utmer
ket godt kunne produseres i Norge 
(unntakene er bare slikt som det erna
turgitte forhold mot å lage i Norge, 
f.eks. kaffe). Med Norges ekstremt 
store importavhengighet, kan det uten 
videre slås fast at en delvis overgang til 
egen produksjon vil kunne sysselsette 
hver eneste arbeidsledige person og 
hvert eneste fra flyttingstruede tettsted 
i landet. 

2. Oversikten må resultere i en nasjo
nal plan for hva vi skal ha egen pro
duksjon av. Etableringer må så styres 
til de stedene som trenger arbeidsplas
ser mest, i samsvar med denne planen. 
Nedlegginger kan gjennomføres når 
det samtidig er etablert et tilsvarende 
antall arbeidsplasser på samme sted, 
og som passer for de som mister sin 
opprinnelige jobb, om nødvendig etter 
en omskolering. 

3. Importvern (kvoter, avgifter på im
port, subsidier eller avgiftslettelser på 
egen produksjon, lovregler som favo
riserer egen produksjon) må brukes 
slik at nye bedrifter kan vokse seg ster
ke gjennom sikker avsetning på 
hjemmemarkedet. Importvernet kan 
gjennomføres slik at det er vanskelig 
for andre land å klage på åpenbare 
brudd på gjeldende frihandelsavtaler 
(slike klager er forøvrig hykleri; de 
fleste land bryter frihandelsprinsipper 
hvis det passer dem). Løsninger må ut
arbeides for hvert enkelt produktom
råde. 

4. Norge må fra nå av internasjonalt 
tale for at alle land skal ha rett til å be
skytte sin egen produksjon, og at 
varebytte må baseres på gjensidig nyt-
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te, ikke på at et lands produksjon skal 
dø for at et annet lands produksjon 
skal vokse, Parolen om beskyttelse av 
egen produksjon må ledsages av tilsva
rende respekt for andre lands rett til 
gjøre det samme. Unntak fra import
vernet kan gjøres overfor u-land med 
særskilt behov for eksportinntekter. 
Dette kan gjøres i form av avtaler mel
lom Norge og u-land. 

5. Siden nye arbeidsplasser i stor grad 
betyr økt produksjon for hjemmemar
kedet, vil man ikke ha det samme 
sterke behovet for eksport for å finan
siere import. Man kan være forsiktig 
med .risikopregede eksporteventyr 
( overinvesteringer i turisme er et eks
empel). Nyetablerte produksjonsbe
drifter vil sjølsagt også bli oppmuntret 
til å eksportere. Men de vil ikke være 
så avhengige av et usikkert verdens
marked slik som nå, fordi de har et 
sikrere hjemmemarked. 

6. Eksportindustrien bør i hovedsak 
konsentreres om de områder hvor vi 
har åpenbare fortrinn i Norge: Eksem
pler er olje, elektrokjemisk og trefor
edlingsindustri, energi- og kraftpro
duksjonsutstyr, fiske og fiskeopp
drett. Men slik satsing kan bare skje 
når strenge miljøkrav oppfylles. Sam
funnet må legge forholdene til rette for 
mer videreforedling innafor Norges 
tradisjonelle eksportområder. 

7. Det må føres en strengere kvotebe
grensning på fiske for å bygge opp 
igjen havets ressurser. Kvoter skal i 
hovedsak deles ut til kystfiskerne. Den 
fisk som tas opp, skal føres i land i 
landsdelen hvor den fiskes. Det vil bli 
færre arbeidsplasser i fiskerinæringa. 
Men dette vil bli mer enn oppveid av 
den nasjonale industrireising som be
skrives i dette programmet. 

8. Annen eksportindustri, hvor Norge 
ikke har spesielle naturgitte fortrinn, 
vil risikere å tape i konkurransen med 
land med lavere kostnadsnivå. I slike 
bedrifter må man modernisere pro
duksjonen i stedet for å flagge ut til 
lavkostland. Bedrifter kan også inngå 
lisensavtaler om å produsere varer i 
samarbeid med utenlandske firmaer. 
Slike avtaler kan etableres med statlig 
medvirkning. Hvis det likevel viser seg 
umulig å opprettholde produksjonen, 
må bedriften søke å finne andre typer 
produksjon på samme sted og med 
samme arbeidsstokk. Hvis de ansatte 
vil satse, men ledelsen vil legge ned, 
skal samfunnet gå inn og hjelpe de an
satte økonomisk og på annet vis med ta. 
over bedriften. 

9. Kraftige begrensninger på kapital
eksport; invester i Norge. Tilsvarende 
begrensninger på utenlandske opp
kjøp i Norge, spesielt fra selskaper 
som kjøper opp for å legge ned. Nors
ke investeringer i utlandet eller uten
landske oppkjøp i Norge for å få 
markedskontroll, erstattes av gjensi
dig nyttige samarbeidsavtaler mellom 
bedrifter i Norge og bedrifter i andre 
land. 

10. Et rungende nei til EF! Medlem
skap gjør enhver nasjonal og plan
messig økonomisk politikk umulig. 
Fri bevegelse av kapital (fri etable
ringsrett) og fritt varebytte med et 
minimum av beskyttelsestiltak vil rase
re Norge som allsidig, produktivt og 
menneskelig samfunn. 

11. Det må satses på videreutdanning 
av dagens arbeidere i datateknikk og 
automatisert produksjon. Storstilt 
opprusting ,av yrkesopplæringa, både 
med lærerpersonale og moderne ut
styr. Satsing på skolen rent generelt. 

Dette industripolitiske programmet dreier seg om meningsfylt arbeid for ledige 
hender i et annet og mer menneskelig Norge. Det tar for seg alle deler av indu
stri-Norge, og skisserer et alternativ som erstatter den syke veksten i handel og 
administrasjon. FOTO: KLASSEKAMPEN 

12. Store investeringer må gjøres i mo
derne produksjonsutstyr, slik at 
produktene kan lages rimelig, og slik 
at allsidig industri kan bygges opp uten 

-
OPPRØR 

at arbeidskraftbehovet blir en flaske
hals. Dette produksjonsutstyret må 
ikke bare være effektivt, men også mil
jøvennlig. 

13. Det må satses mye på forskning og 
produktutvikling som gjør arbeid let
tere, mat mer næringsrik og mindre 
skadelig, slik at folkehelsen bedres. 
Forskning skal ikke styres av kapital
interesser. 

14. Jernbane, veier, og telekommuni
kasjoner må bygges ut for å gjøre det 
mulig for beqrifter å overleve i distrik
tene. Denne infrastrukturen må eies av 
samfunnet for at ikke snevre profitt
motiv skal styre - slik utbygging til 
bystrøk. 

15 . Statens store utenlandsformue må 
i stor grad brukes til å finansiere deler 
av det ovennevnte utda'.nnings- og mo
derniseringsprogram. Utlån til inn
kjøp av produksjonsutstyr fra 
utlandet er nødvendig for bygge opp 

· en allsidig moderne norsk industri, og 
er en langt klokere anvendelse av sta
tens formue enn å la den stå på konto i 
utenlandske banket: 

16. Tiltak som gjør <lei vanskelig å 
fortsette den sykelig·e veksten i upro
duktive næringer (handel, finans, 
privat tjenesteyting). Rasjonalisering 
av disse sektorene v.h.a. datateknolo
gi. De gjenværende arbeidsplassene i 
handel og administrasjon vil sikres 
fordi omsetninga pr. bedrift vil øke. 
Frigjort arbeidskraft vil bli sysselsatt 
ved omskolering og overgang til mer 
nyttige virksomheter som industri, ut
danning, helsevesen, omsorgsyrker. 

17. Omgjøring av frigjorte butikk- og 
kontorarealer i pressområder til boli
ger for yngre og enslige, og til felles
funksjoner for slike nye boligområ
der. Dette ville med et s\ag \øse 
boligprobl- emene i tettstedene, prise
ne ville falle drastisk, og unge mennes
ker ville kunne bo uten å gå på 
sosialen. 

18. Full sysselsetting av alle ledige 
hender, blant dem hjemmeværende 
kvinner, uføretrygdede som egentlig er 
skjulte arbeidsledige, skoletrøtt ung
dom som egentlig vil jobbe - vil nå bli 
mulig, fordi bedriftene ikke må skjele 
så desperat til kravet om maksimal for
tjeneste. Bedriftenes plass i en nasjo
nal industriplan, med sikker omset
ning og en rimelig beskyttelse mot 
omverdenen, gjør at de kan vise en viss 
romslighet overfor ansatte som ikke er 
super-produsenter hele tida. Mennes
kelige og sosiale hensyn kan i større 

• grad komme inn i hver enkelt bedrift. 
Det blir mulig for alle å være med å 
skape noe. 

19. Norskeide bedrifter som i stor 
grad får solgt det de produserer i Nor
ge, og som dessuten ikke må konkurre
re på like vilkår med tilsvarende 
bedrifter i lavkostland, gjør det mulig 
å ta skikkelige miljøhensyn uten at 
kostnadene knekker bedriften. 

20. Tilsynelatende vil det være urasjo
nelt å produsere varer sjøl som kan 
importeres billig fra internasjonale 
storprodusenter. Men full utnytting av 
alle ledige hender, vil gjøre Norge ef
fektivt. De materielle verdier vi ikke 
lenger bytter til oss ved bare å satse på 
eksport, blir mer enn oppveid av de 
materielle verdier vi skaper sjøl her i 
landet. Videre vil full sysselsetting der 
folk bor, redusere samfunnets trygde-, 
helse- og sosiale kostnader betraktelig. 
Resultatet blir økt samfunnsmessig 
overskudd som gir rom til sette av en 
større del av samfunnets arbeidskraft 
til helse, omsorg og utdanning. Sys5el
settinga her vil vokse kraftig, og erstat
te den tidligere syke veksten i handel og 
administrasjon. 

21. Produktiviteten i dette alternative 
industri-Norge vil gjøre det mulig å 
innføre 6 timers normalarbeidsdag tid
lig. 
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Konflikten i Tromsø RV har fått store avisoppslag, både i landsdelsavisene og i Klassekampen. 

Kr600 

dre · er det se~ om? 
Av AKSEL NÆRSTAD 

Mange lurer på hva striden i 
Tromsø RV ;gentlig drei
er seg om. Jeg mener det 
er viktig å se på den på to 

plan. Det dreier seg om en diskusjon 
som har vært i RV fra starten av i 1973 
om hva slags organisasjon RV skal 
være. Diskusjonene om det har gått 
hele tida, og det er ikke noe spesielt 
med at den også kom opp foran det sis
te landsmøtet. 

Allianse 
RV er en helt spesiell form for organi
sasjon. Det er en allianse mellom 
partiet AKP og uavhengige sosialister 

8 

Det industripolitiske program
met som ble vedtatt på RVs 
landsmøte bør føre til mange 

viktige diskusjoner. Det inneholder 
mange kontroversielle standpunkter 
som det er store uenigheter om i tillegg 
til alle punktene det er brei enighet om. 

Det har lenge vært et stort behov for 
og ønske om å utvikle alternativ poli
tikk til den raserings- og omstilling
politikken borgersls:apet står for. Det 
er ikke nok å slåss mot nedlegging av 
arbeidsplasser, innstramminger i hel
sevesenet og gigantutbygging av veier. 
Det er behov for å utvikle en politikk 
for hvordan Norges resurser burde 
vært utnytta til beste for folk flest. 

AKP har starta prosjektet «Ut av 
det brennende huset» for å utvikle en 
alternativ politikk. Utgangspunktet til 
prosjektet er at kapitalismen er et 
brennende hus vi må ut av. Det er ikke 
mulig å lage et bra samfunn innafor 
rammene av kapitalismen. Men vi kan 
utvikle politikk for et annet samfunn, 
og samtidig utvikle viktige reformkrav 
som det er mulig å slåss for under kapi-

Den blir kalt Tromsø-motsigelsen, og alle har hørt om den. Men hva 
er det konflikten egentlig dreier seg /om? 

for å drive valgkamp og arbeid i og 
overfor kommunestyrer, fylkesting og 
Stortinget, og ikke noe parti i vanlig 
forstand. RV skal ikke drive arbeid 
som AKP gjør i fagforeninger, kvinne
organisasjoner, 1._mai-arbeid osv. 

Det har vært ulike syn på om RV bør 
utvikles til medlemsorganisasjon og 
hvordan AKPs posisjon skal være. 
Det har blitt gjort endringer i vedtekte
ne, men hovedprinsippet for RV har 
ikke blitt endra. Landsmøtet slo klart 
fast med 87 mot 13 stemmer at RV 

fortsatt skal være en valgallianse mel
lom AKP og uavhengige. 

Hadde de som utgjorde årsmøtefler
talleti Tromsø og flertallet i styret bare 
stått for et annet syn på hva RV skal 
være, hadde ikke striden vært særlig 
spesiell. Men når de ikke vil respektere 
vedtektene og vedtak fra landsmøtet 
og landsstyret, blir det en helt annen 
sak enn bare en politisk uenighet. 

Regler 
Enhver normal organisasjon bygger 

på at medlemmene frivillig er med og 
godtar de reglene som gjelder for orga
nisasjonen. Det godtar ikke en del av 
Tromsø RV. De vil ikke akseptere ved
tektene, de vil bryte samarbeidet med 
AKP som er vedtektsfesta i RV, og de 
vil ikke følge landsmøtet og landssty
rets retningslinjer for økonomien. 

Landsmøtet vedtok enstemmig å på
legge Tromsø RV å følge vedtektene. 
Representanter for årsmøteflertallet 
sa etterpå at de ikke ville akseptere 

Diskusjoner trengs 
INNLEGG 

I 

RVs industripolitiske pro-
gram bør føre til mange 
diskusjoner, mener RV -
leder Aksel Nærstad (bil
det). Han tar i dette 
innlegget opp noen-av inn
vendingene mot program
met som du kan lese på 
side 7. 

talismen. Det er et spennende pro
sjekt, med mange spørsmål. 

Det industripolitiske programmet er 
et godt forsøk på å utvikle en alternativ 
politikk innenfor et viktig område. 
Det inneholder en rekke viktige og bra 
krav og alternativer til den spekula
sjons- og raseringsøkonomien borger
skapet står for. De bør brukes for å 
vise hva som nå skjer, og at det finnes 

alternativer som er helt fornuftige, 
mulige å gjennomføre, og til beste for 
arbeidsfolk. 

Innvendinger 
Men programmet har også møtt sterke 
innvendinger. Nedenfor står noen av 
dem. Det bør bli en debatt rundt pro
grammet som kan utvikle politikken 

. videre. 

OPPRØR 

* Programmet sprer illusjoner om 
kapitalismen. 

Sjøl om det står at «samlet bryter 
dette programmet rammene for det 
kapitalistiske samfunnet», så gir det et 
inntrykk av at det er mulig å gjennom
føre det meste. Det gir et inntrykk av 
at det er mulig å reformere kapitalis
men, og få den mer fornuftig. F.eks 
sies det i punkt 18 at «bedriftene ikke 
må skjele så desperat til kravet om 
maksimal fortjeneste». * Gal og urealistisk sjølbergingslin
je. 

Det legges opp til at Norge skal pro
dusere mest mulig av alt som brukes i 
landet. Det vil bety en dramatisk om
legging av produksjonen, og vil måtte 
bli en urasjonell produksjon for en del 
varer. Det er urasjonelt å satse på sjøl
bering på f.eks. biler og en del større 
maskinutstyr som ikke kan seriepro
duseres pga. at Norge er et lite marked. 
En så stor sjølbergingsgrad som det 
legges opp til, vil kreve stor arbeidsinn
sats, og ta arbeidskraft fra f.eks. 
omsorgssektoren. · 
* Galt med så sterk proteksjonisme. 

landsmøtets vedtak. Det kom bl.a. 
klart fram på et åpent møte i Tromsø 
om landsmøtet. 

Landsstyret i RV behandla saken 
29-30. april der landsmøtets vedtak 
om å følge vedtektene og ønske om en
het ble gjentatt. På et medlemsmøte 
11. mai vedtok flertallet med 42 mot 16 
stemmer et budsjett i tråd med de øko
nomiske retningslinjene som gjelder i 
RV. Det ble også vedtatt å takke ja til 
et tilbud om kontorplass sammen med 
AKP. Vil landsmøtets og medlemsmø
tets vedtak bli fulgt opp av styreflerta
let og dem som står på deres syn? 

OPPRØR vil følge opp med videre 
informasjon, og er åpen for debattinn
legg. 

Programmet legger til en isolasjon 
av Norge handlesmessig. Det vil føre 
til boikottaksjoner internasjonalt, og 
hindre norsk eksport og import av 
nødvendige varer. Det vil være galt å 
ikke delta i sterkere grad på det inter
nasjonale markedet, bl.a. import .til 
Norge. * Gal linje for eksportindustrien. 

Det legges opp til at det skal satses 
på eksport på de områder der norge 
har naturgitte fortrinn. Det blir for en
sidig, og vil i tillegg være miljøfientlig. 
* Det tar ikke nok miljøhensyn. 
En produksjon i tråd med program

met vil kreve store energimengder og 
det sies lite om hvordan miljøhensyn 
skal tas generelt. * 6-timersdagen 

Punkt 21 i programmet er egna til å 
så tvil om hva RVs linje er i kampen for 
6-timersdagen. Landsstyret har be
handla det, og slått fast at RVs linje er 
den som står i det vedtatte program
met; 6 timers normalarbeidsdag med 
full lønns- og stillingskompensasjon 
innen 1992. 

AKSEL NÆRSTAD 
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VALGKAMPEN 

Kvinneinitiativenes 
skjebne til nå 

AvELIAABY 

august 1988 foreslo vi egne kvin
neinitiativer, helst i alle fylker. 
Dette var en linje for å markere 
vår kvinnepolitikk og vinne opp

lutning for den også i valgkampen. 
Vi skulle kontakte mange, bruke 

vinnenettverkene, diskutere oss fram 
il en politisk plattform, og få fram li
tekandidater. Kvinneinitiativene 
kulle bli «uttrykk for vår styrke, og 
rukes som vår plattform i forhand

inger med andre parter som er interes
erte i å vre med på å danne ei 
pposisjonsliste». 
Vi slo også fast at dette ikke bare 

reier seg om valgkamp, men om å 
rege en brei antikapitalistisk enhets-
ront med kvinnepolitikk. 

Vi har ikke nådd målsettinga om 
vinneinitiativer i alle fylker, men i to 
ylker har linja med kvinneinitiativer 
itt strålende resultater. 
Over hele landet har linja hatt store 

mkostninger. 

Troms dannet de et kvinneinitiativ 
om samlet oppslutning langt utafor 
V/ AKPs rekker. De viste folk at de 
ar i aktivitet ved å arrangere åpne 
øter og stadig gi ut løpesedler. Da lis

a i Troms ble nominert klarte de å få 
n kvinne på topp, noe som har vist seg 
vært vanskelig mange steder. 

Jentene fra kvinneinitiativet fra 
roms spilte en nøkkelrolle på Vest

oldkonferansen, både når det gjaldt å 
å med litt kvinnepolitikk i grunnlaget, 
gi å få holdt et eget møte for kvinnene 

som var til stede. 

stfold 
Østfold har kvinneoffensiven gått 

elt nye veier i forhold til å drive valg
amp. De tok kontakt gjennom nett
erket fra fagforeninger, krisesenter
evegelsen og 8. mars, og har blitt 

mange aktivister fra grunnplanet. De 
ar diskutert masse om kvinners måte 
arbeide på og hvordan de skal stole 

på dette i valgkampen. Mange nye 
kontakter er knytta, bla. med et stort 

atur og Ungdom-miljø i Moss. Kvin
eoffensiven holdt lenge ut i forhand

ingssamtaler om en opposisjonsliste i 
fylket. I slutten av januar trakk mange 
v samarbeidspartnerne seg, kvinnene 

og ungdommen satt tilbake. Etter no
en ukers avventing stifta de Fylkeslista 
· Østfold ," de nominerte en liste med 

arkant kvinneflertall og kvinne på 
opp. De har organisert valgkamp-

Kvinneinitiativer kan lykkes, det har Troms og Østfold bevist. 
Men oppsummeringa viser også at arbeidet har kostet. 

Det er et faktum at mange kvinner · 
ikke er opptatte av å drive parlamenta
risk arbeid , samtidig som det er kvin
ner som stemmer mest radikalt i valg. 
Det er blant kvinner opposisjonsliste
ne har mest å hente. Hvis de har noe å 
tilby kvinnene da. 

Kvinne jobbinga skulle sikre at de 
opposisjonslistene vi gikk inn og ar
beidet i skulle ha en høy kvinneprofil. 
På tross av ønsker om at den høye 
kvinneprofilen skulle være ansvaret til 
de som hadde ansvaret for valgkam
pen, så har nok dette hittil blitt mest 
prat. 

Guttas nettverk 
Fram til I. juni har valgarbeidet vært 
mest prega av å lage breie lister og å 
samle opposisjoni,listene til en lands
omfattende allianse. Dette arbeidet 
har vært veldig prega av topp-plans
diplomati, taktiske overlegninger og 
guttas nettverk. 

Denne måten å jobbe på har nok 
vært helt nødvendig for å få til Fylkes
listene for miljø og solidaritet som et 
landsomfattende valgalternativ. Men 
denne måten å jobbbe på er helt mot
satt av kvinners måte å jobbe på slik 
den har kommet til uttrykk i kvinneini-

~ tiativene. 

Kameratene i TI-oms har vist at linja med kvinneinitiativer kan lykkes. På veggen bak de fire henger forøvrig et bilde av 
Gittafønsson, kvinnepioner i nordnorsk arbeiderbevegelse. FOTO: SISSEL HENRIKSEN 

grupper 5-6 steder i fylket. Men de har 
flere ganger følt seg motarbeida 

Kameratene i Troms og Østfold har 
vist at linja med kvinneinitiativer kan 
lykkes og gi strålende resultater! 

Omkostninger 
Linja har vist seg å ha store omkost
ninger også. Vi har utvikla en kvinne
politisk linje for å bryte mannsdomi-

nasen i det parlamentariske arbeidet. 
Dette er et politisk framskritt, men det 
har også ført til at mannsdominansen 
er blitt mye tydeligere for oss. Skuffel
sene har vært større enn det hadde 
vært mulig å forutsi. 

Svært mange av jentene er slitne, og 
har store oppgaver. Andre har vært 
skeptiske fordi erfaringene med «kvin-

ners måte å jobbe på» har vært erfarin
ger med mye prat og lite ull og 
vanskelige konflikter. 

I alle år har jenter stilt opp for parti
et og RV i valgarbeidet. Mange av oss 
har kasta seg ut på djupt vann og tatt 
utfordringer, bla. ved å stå høyt oppe 
på listene. For mange er det erfaringer 
de ikke unner andre søstre og kamera
ter. 

Når prosessen er viktigere enn resul
tatet, blir ikke lista ferdig i midten av 
februar når fristen er l. juni. Mange 
tar det helt med ro, men mange kaller 
det å miste tempo. 

Det har visLseg å være stor forskje\\ 
i hvordan kvinner og menn vurderer 
hva som er breie lister. Det har vist seg. 
å være en motsigelse mellom å ha topp
kandidater som står langt fra oss poli
tisk og å ha kvinner som toppkandida
ter. 

Valginnspurten 
Valgkampen etter sommerferien gir 
oss nye muligheter til å bruke linja med 
kvinneinitiativer til å flytte fram kvin
nepolitiske posisjoner. Vi kan vinne 
flere verdifulle erfaringer i Østfold og 
Troms, vi kan få betydningsfull lær
dom om hvordan vi kan prege valg
kampen på fylkes og lokal nivå flere 
steder. 

Etter valgkampen må vi møtes i flere 
fora og oppsummere. Historia vil vise 
om vi flytter posisjonene våre fram, el
ler om vi blir drevet tilbake. Hva vi 
gjør i valgkampen, og hva vi oppsum
merer etterpå blir vårt bidrag til å 
påvirke historia. 

Nå må vi sette inn valgkamp-gearet 
Mandag 11. september er det 

valgdag. Da kan vi forh
åpentligvis høste fruktene av 

et intenst valgarbeid. Et valgarbeid 
som de fleste ennå ikke har starta og 
som mange er usikre på hvordan skal 
drives. RV stiller ikke liste ved dette 
stortingsvalget. Det gjør at en del RV e
re og AKPere ikke ser seg som driv
krefter i valgkampen. Men det må vi 
regne med å være. 

Det at RV har trukket sine lister til 
fordel for Fylkeslistene betyr at vi skal 
drive valgkamp for disse. Kampen om 
stemmene vinnes ikke bare gjennom 
media, men for en stor del også gjenn
om tradisjonelt fotarbeid. 

Lokal valgkamp 
Det betyr at det må dannes lokale valg
kampgrupper og det må lages lokalt 
valgmateriell i samarbeid med Fylkes
listene. Mange har ved tidligere stor
tingsvalg latt være å stemme på RV 
fordi de har sett på det som en bort
kasta stemme. I år er det slik at Fylkes-

andag 5. juni 1989 

INNLEGG 

Berit Jagmann (bildet) 
mener at sjøl om RV ikke 
stiller lister må vi AKPere 
og RVere se oss som driv
krefter i valgkamparbei
det. Og det haster! 

listene har reelle muligheter til å vinne 
mandat flere steder, og de nye reglene 
om utjevningsmandat betyr at hver 
stemme teller. Det betyr at det å over -
tale folk til å stemme «riktig» kan være 
lettere, og viktigere, ved dette stor
tingsvalget enn det har vært før. 
Enkelte vil sikkert lure på hvor ·det har 

blitt av RV. Det vil derfor være viktig å 
informere orri at RV ikke er nedlagt, 
men at vi har gått inn i et bredere valg
samarbeid ved dette valget. 

Mye av politikken må utformes lo
kalt og mulighetene for å trekke med 
seg nye grupper av folk er store ved 
dette valget. Mange steder finnes det 

OPPRØR 

lokale ak&jonsgrupper av forskjellig 
slag, f.eks. mot sjukehusnedleggelser, 
miljøverngrupper osv. Dette er grup
per vi må prøve å trekke med oss i 
valgkampen. Kampen mot nedlegging 
av arbeidsplasser ar også stått sterkt 
mange steder. Det bør være et glim
rende utgangspunkt for å dra disse 
med seg. Husk at Fylkeslistene er dan
na ut i fra en brei opposisjon mot 
dagens politikk. Det er mange som på 
ulike måter blir ramma av denne poli
tikken. Noen av disse har organisert 
seg og er relativt lette å komme i kon
takt med, andre har ikke aktivisert seg. 
Uansett blir de viktige målgrupper for 
valgarbeidet. 

RV/ AKP er den eneste «delen» av 
Fylkeslistene som har en landsomfat
tende organisasjon som lar seg mobili
sere. Vi må derfor regne med at vi må 
dra mye av lasset i valgarbeidet. Noe 
av det første som trengs er valgmate
riale. Det vil sikkert bli laget noe felles 
materiale for Fylkeslistene, men en 
god del må lages lokalt. Det er viktig 

at slikt lokalt valgmateriale tar ut
gangspunkt i lokale saker og øker 
forståelsen for den »store» sammen
hengen. Slikt materiale må sjølsagt 
lages av eller i samarbeid/ forståelse 
med Fylkeslista i fylket. 

Sett i gang! 
Lokale valgkampgrupper bør dannes 
så snart som mulig. Det er ingen grunn 
til å sitte å vente på materiale og in
strukser. Dra sammen et antall folk og 
sett igang med å lage planer og målset
ninger; spesielle lokale saker, stans, 
dørbesøk, arbeidsplassbesøk , spesielle 
målgrupper osv. Slike grupper bør væ
re danna før sommerferien, slik at det 
offensive, utadretta valgarbeidet kom
mer i gang rett over ferien, og at tida 
da ikke går bort til organisering. 

Dette betyr at alle planer må være 
klare, og folk må vite når de skal sette 
igang. Økonomiarbeidet er en av for
utsetningene for å drive valgarbeid -
tenk økonomi! 

BERIT JAGMANN 
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Hvorfor satser Rød 
Ungdom på skolene 
når de jobber politisk? 
Hva innebærer det? 

laus Jervell, nyvalgt leder i 
Rød Ungdom, sier det er helt 
avgjørende av AKP skjøn
ner betydninga av at Rød 
Ungdom satser på skolene 
når de jobber politisk. 
- Rød Ungdom skal ikke 

først og fremst fange opp de politiske 
«bølgene». Vi er ikke en frontorgani
sasjon. Rød Ungdom skallede og delta 
i kampene ungdommen fører, men vi 
er også en revolusjonær organisasjon 
som skal utvikle unge kommunister. 
Det er nødvendig for at RUere skal bli 
ledere. 

- Men hvor/ or har interessekam
pen på skolene øverst på planen, Claus 
Jervell? 

- Rød Ungdom må forholde seg til 
virkeligheten slik den er: Flertallet av 
ungdommen i Norge går på skole. Når 
vi sier at vi må vinne oppslutning om 
våre politiske linjer i skolekampen, be
tyr det gjennom interessekampen i 
elevorganisasjonene, Norges Gymn
asiastsamband (NGS) og Yrkesskole
elevenes Interesseorganisasjon (YLI). 

- Det spontane er at vi dras i ret
ning av frontpolitikk. At de radikale 
fra skolene danner sine egne organisa
sjoner på utsida av interesseorganisa
sjonene og ofte utenfor skolemiljøene. 
Det er å isolere de radikale fra resten 
av ungdommen. 

Strategisk satsing 
Claus understreker at det er strategisk 

0 

å satse på NGS og YLI, åsatse på sko
lepolitikk og at RU-ere blir ledere i 
elevkampen. 

- Da blir vi pressa til å rekruttere 
nye ledere på skolene etter som våre 
medlemmer slutter på skolene. Det er 
vanskeligst, men viktigst. 

- Er ikke dette mye «brødpoli
tikk» og å undervurdere den anti-rasis
tiske kampen, jentekampen og 
miljøkampen blant ungdom? 

- Vi skal ta den ideologiske fighten 
mot FrP-tanker som finnes blant ung
dommen. Derfor må vi bli store på 
skolene, vinne tillit og bli valgt til lede
re. Får vi radikale, politiske miljøer i 
interessekampen, elevråd som for eks
empel har vært i kamp mot egenande
ler på skoleskyss - så· vil dette være 
det beste utgangspunktet for å ta opp 
de viktige samfunnsspørsmåla. 

- Parallellen · kan trekkes til det å 
vinne arbeiderklassen mot porno og 
mot rasisme. Da må fagforeninger og 
klubber ha ledere som skjønner og 
slåss der arbeiderklassen er, i fagfor
eninger og klubber, sier Claus. 

- Å overlate·skoleelevene til Unge 
Høyre, er like vanvittig som å overlate 
arbeiderklassen til Leif Haraldseth. 

Ikke byråkrater 
- NGS er i dag styrt av Unge Høyre 
og er en tumleplass for konservativ 
ungdom som vil bli politikere. YLI 
derimot har lange radikale tradisjo
ner. De har en politikk mot staten og 
reiser kampen for elevenes interesser. 
YLI har vært spart for karrieristene på 
skolene. 

Claus sier at AUF ønsker innflytelse 
og makt i YLI, men at de har proble
mer med å få det til. Lederne i AUF 
begynner ikke på yrkesskolene. Yrkes
skolen er ikke et trinn på stigen i kar-

RØD UNGDOM 

.. 

- Vi i Rød Ungdom må forholde oss til 
virkeligheten.slik den er: flertallet av 
ungdommen i Norge går på skole. 
Derfor er det viktigste for oss å satse 
på politisk arbeid på skolene, sier den 
nye lederen i Rød Ungdom, Claus Jer
vell. Her står han sammen med avtrop
pende leder Anne Kathrine Fugl em. 

FOTO: ERIK NESS 

rieren for å bli yrkespolitiker i AP. 
Rød Ungdom derimot har ei linje for 
at lederne i RU skal bli arbeidere, ta 
fagutdanning. Ofte har de gått på 
gymnaset først. 

- Vi skal ikke søke makt gjennom 
å bli byråkrater, men gjennom å vinne 
innflytelse og tillit i arbeiderklassen, 
sier Claus. 

- Hva er de viktigste skolepolitiske 
spørsmåla? ', 

- I 1980-åra har staten ført en ned
skjæringspolitikk overfor skolever
ket. Bevilgningene blir mindre, 
studiefinansieringa dårligere, under
visninga stadig mer overflatisk. Alle 
kan se at undervisninga blir dårligere. 
Staten legger på denne måten grunn
laget for kravet om privatisering. Folk 
blir fortvila fordi skolen ikke lærer 
ungdommen det nødvendigste. Fortvi
lelsen kan føre til støtte for kravet om 
privatisering. 

Kunnskapskamp 
- Kampen om kunnskapen er klasse
kamp. De private skoletilbudene som 
nå er på gang - f.eks. har staten nå 
åpnet muligheten for private skoler 
der det er mangel på elevplasser - er 
bare tilbud til dem med rike foreldre. 
Det er borgerskapets ungdom, som på 
denne måten får de beste tilbudene. I 
dag er kapitalens behov for å utdanne 
store grupper med allsidig utdanning 
ikke som i 1960-åra. Derfor er privati
seringa i tråd med borgerskapets 
ønsker og behov. Desto mer kunnskap 
som er konsentrert i makteliten, desto 
lettere er det å opprettholde makta 
over arbeiderklassen, sier Claus. · 

Sjøl har han gymnaset, er fagut
danna kokk og fra høsten av Rød 
Ungdoms leder på heltid. SS 

ERIKNE 

OPPRØR . 

« - Vi vil at AKP skal diskutere og st: 
her. Det verste er likegyldigheten. ] 
kan skjønne betydninga av å ha et st 

Rød Ungdom har nettopp 
avsluttet sitt 16. landsmøte 
og på det store bildet over 
står nyvalgt leder Claus Jer
vell i spissen for endel of
fentlige talspersoner i 
sentralstyret. Fremst fra 

FOTO:TRULSLARSEN 

venstre: Sigrid Jansen, 
Akershus og Randi Saure, 
Oslo. Bakerst: Karoline 
Stensdal, Akershus, Torill 
Storvestre, Oslo, Petter 
Thoresen, Oslo og Turid 
Brendberg, Oslo. 
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eg inn i hvordan Rød Ungdom job
hetyr at AKP ikke bryr seg og ikke 
g sterkt ungdomsforbund.» 

(Nyvalgt leder i Rød Ungdom, Claus Jervell) 

I tillegg bar sentralstyret 
disse talspersonene: Char
lotte Kristiansen, Tromsø 
(under, belt til venstre), 
Yngvild Bøe, Bergen (under 
til venstre, til høyre på bildet 
sammen med Hanne Indre-

FOTO: TORILL STORVESTRE 

Mandag 5. juni 1989 
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bus), Liv Idun Nysetb, 
Akershus (under til høyre), 
Siri Follerås (under, belt til 
høyre) og Mattias Tagsetb 
fra Trondheim som vi dess
verre ikke bar noe bilde av. 

FOT(;>: THOMAS VERMES 

RØD UNGDOM 

- Folk er fora med propaganda om 
belastningene ved å ha innvandrere i 
Norge. A gå løs på disse problemene 
er en viktig del av den anti-rasistiske 
kampen, sier Torill Storvestre -an
svarlig for anti-rasitisk arbeid i Rød 

Ungdom. FOTO: ERIK NESS 

- Rød Ungdomhar 
en særegen analyse av 
rasismen fordi vi er en 
revolusjonær ung
domsorganisasjon. 
Manifestet som ble 
vedtatt på landsmøtet, 
er plattforma vijohher 
utfra. 

et er Torill Storvestre, an
ti-rasistisk ansvarlig i Rød 
Ungdom , som sier dette til 
OPPRØR. - Det nytter 
ikke å fortelle folk at de må 
ha hjertet på rett sted. Det 
er faktiske problemer å 

skaffe seg jobb og bolig, mener Torill. 
- Folk er fora med propaganda om . 

belastningene ved å ha innvandrere i 
Norge. Å gå løs på disse problemene, 
slåss sammen med dem for arbeids
plasser og boliger vanlige folk har råd 
til, er en viktig del av den anti-rasistis
ke kampen. 

- Ta et eksempel: Dama som er 
uten bolig og uten jobb. Hun kan kan 
godt ha vært både på anti-rasistisk ka
fe og spist hvitløk. Problemet er at hun 
har en helt jævlig materiell situasjon. 
Så spør hun: Hvorfor? Det enkle sva
ret er å skylde på det store antall flykt
ninger og de påståtte privilegiene 
deres. Statens innvandringspolitikk 
legger opp til at hun skal tenke sånn. 
Sosialsjefene landet rundt viser til de 
storeforpliktelsene med flyktningene i 
kommunene når de begrunner skal 
forklare krisebudsjettene sine. Er det 

OPPRØR 
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rart dama skylder på flyktningene, 
spør Torill Storvestre. 

- Det er vi som må fortelle vanlige 
folk det riktige svaret: Norge er søkk 
rikt. Staten har milliarder syltet ned på 
konti i inn- og utland. Oslo City og 
Byhallen er bevis gode nok på at pen
ger finnes. 

- Utfordringa vår er å hindre av
sporing. Når vi sier at vi må ha et 
anti-rasistisk perspektiv på interesse
kampen, betyr det å vise at det ikke er 
flyktningene som gjør at penga idag 
brukes til å bygge kontorpalasser store 
supermarkeder. 

Trollsplinten 
- På samme måte må vi vise at det er 
feil å hive ut innvandrerne for å skaffe 
arbeidsplasser i Norge. Det er å slåss 
mot feil fiende. Rasismen er det mest 
utspekulerte våpen for å splitte arbei
derklassen, få dem til å slåss mot 
hverandre. 

Torill sier at rasismen er trollsplin
ten i øyet på arbeiderklassen .Man ser 
ikke at arbeiderklassen er internasjo
nal, men tror at det er borgerskapets 
konkurranseevne som er det viktige. 
Da Sjømannsforbundet godtok prin
sippet om at sjømenn fra den tredje 
verden kunne ha lavere hyre, tapte og
så de norske sjøfolka. Når konkurran
seevnen blir ledestjerna i den faglige 
kampen, taper arbeiderklassen - uan
sett farge . 

- Vi ser resultatet med NIS, sier 
Torill. Norske sjøfolk melder seg i dag 
på arbeidskontorene. 

- Du snakker konsekvent om 
flyktninger? 

- En asylsøker er en flyktning som 
er tvunget til å søke opphold .Å skille 
asylsøkere fra kvoteflyktninger fra FN 
er å mistenkeliggjøre en stor gruppe 
som er på flukt. Det er en finurlig måte 

å få folk til å tro at de er «snyltere» på 
vår velferd, mener Torill. 

Kampen mot den statlige rasismen 
må ikke trappes ned, sier •Rød Ung
dom. De understreker at det er statens 
rasistiske lovverk som ikke gir flykt
ninger fra den tredje verden rettssik
kerhet, som legger grunnlaget for det 
som blir kalt «fordommer» og «frem
medfrykt». 

- Uttalelser fra Helen Bøsterud om 
falske «flyktninger» og fra Truls Fyhn 
om at «halvparten av flyktningene er 
narkotikalangere», er med på å legali
sere rasistiske strømninger. 

Skjul en flyktning 
- Hva med parola «Skjul en flykt
ning»? Er ikke dette en tung måte å 
drive anti-rasistisk arbeid på? 

- Å skjule en flyktning er en meto
de å drive kamp mot statens utlen
dingslov på. Vår oppgave er å sette 
søkelyset på internasjonale forhold og 
den statlige rasismen i Norge gjennom 
å skjule en flyktning. Det er en måte å 
vise folk virkeligheten , sier Torill. 

- Det er viktig at det å skjule en 
flyktning blir en kollektiv bevegelse 
som handler om noe mer enn å redde 
et enkeltmenneske man synes synd på 
og som man er blitt glad i. Vi vil bruke 
skolene i denne kampen. Få elevråd til 
å adoptere flyktninger som er i skjul, 
spre informasjon, øke det politiske 
presset. 

- Men gjennom hele vårt anti
rasistiske arbeid, er det viktigste spørs
målet dette: Hvem retter folk kampen 
mot i krisetider? Å få vanlige mennes
ker til å skjønne hvem som er fienden, 
og å reise klassekampen, er måten å 
vinne arbeidsfolk mot rasismen, un
derstreker Torill Storvestre. 

ERIK NESS 

I 
\ 
' 
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AKTUELT 

Ny giv for 
homokampen 

Av LIV FINSTAD 

D et er i,ngen grunn til å legge 
skjul på at den nye partiav
delingen i Oslo for homofile 
og lesbiske har hatt en trang 

fødsel. Ikke fordi vi er homofile og les
biske -som ønsker og lage en partiavde
ling, men fordi denne måten å 
organisere partilag på bryter med par
tiets vedtatte organisasjonsprinsipper 
- partiavdelinger skal fortrinnsvis la
ges i boligområder og på store arbeids
plasser. 

Hvilke arbeidsformer-
Det er stadig tilbakevendende tema -
hvordan kan vi finne arbeidsformer 
som utløser det beste i oss? Partiavde
linger jobber forskjellig. Noen har et 
høyt nivå, der medlemmene jobber 
som aktivister og bruker sin partiavde
ling som en base - både teoretisk og 
praktisk. Men det er heller inger grunn 
til å legge skjul på at andre avdelinger 
lever et stille liv - der medlemskapet 
for en del medlemmer begrenses til å 
betale partikontingent, gå på møter og 
i beste fall selge Klassekampen i ny og 
ne. Utfordringen er å finne måter å 
delta i bevegelsen på som gjør oss i 
stand til å ikke bare være «personlige 
kommunister», men politiske aktivis
ter. 

Avdelingen for homofile og lesbiske 
er et uttrykk for å tenke partiorganise
ring i forhold til et viktig miljø der 
mange av oss har vår base. Mange av 
oss bruker mye av tida vår i homse- og 
lesbemiljøet. Det er her vi kjenner 
mange folk. Det er her vi ønsker 'åjob
be som kommunister. Det er i dette 
miljøet vi ønsker at flere skal velge å bli 
med i den revolusjonære bevegelsen, 

Homokampen i AKP 
Mange homser og lesber er skeptiske til 
AKP. Ikke så merkelig, når en grans
ker partiets historie i homopolitikken. 
Fråsegna om homofili i de tidlige 
70-åra ødela mye. AKP har i årene de-

I Oslo er det «faglig-partiet» som 
styrer 1. mai-taktikken, m~d støtte 
fra distriktsstyret (DS). Det er et li

te stykke arbeidermakt i partiet som 
blir utsatt for hardt press fra andre 
krefter. 

Klassekampen i partiet kommer f. 
eks. til uttrykk i synet på hvordan vi 
skal forholde oss til klubben på Spiger
verket og Oslo Jern og Metall. Mange 
partikamerater mener at å drive tak
tikk overfor disse folka bare er noe 
tull, at sentrale faglige kadre i Oslo
partiet lefler med sosialdemokratene. 
Noen hevdet at parolen «Gjenreis Os
lo-Industrien - Fortsatt Spigerverk i 
Nydalen» kan droppes av Faglig En
het. Jeg vil spørre: Styrket det klasse
kampen at Spigerverk-klubben slutta 
seg til Faglig Enhet? Hadde denne til
slutninga vært mulig uten noen tak
tikk fra vår side? 

Jeg mener at den linja som (i prak
sis) hevder at sosialdemokratiet er en 
reaksjonær blokk, hindrer oss fra å ut
vikle motsigelsene i sosialdemokratiet. 
Dermed blir det også umulig å posisjo
nene i arbeiderklassen. Faglig Enhet
taktikken har nettopp gjort det mulig 
for 'oss å styrke våre aksjer i arbeider
klassen. Men fra «venstre» i AKP blir 
vi angrepet for å drive Faglig Renhet, 
tilhøre «fagglig-høyre» osv. 

Når dette skrives, diskuteres Spiger
verk-arbeiderne om de skal gå til 
bedriftsokkupasjon. Vi har ingen par
timedlemmer der, og må således 
forholde oss til det som skjer utenfra. 
For meg er det høyst meningsfylt å for-

12 

En nyhet i AKP(m-1) i Oslo: Det er opprettet en 
egen partiavdeling for homofile og lesbiske. 
To hovedgrunner ligger bakopprettelsen. · 
For det første vil vi forsøke å gå nye veier i å 

organisere kommunister. For det andre fordi 
vi vil styrke.homse- og lesbekampen både i 

og utenfor AKP(m-1). 

. L- I ,11, 
\ 

SOP 

«Homofile ut av buskene - inn i organisasjonene» står det på transparenten. Og 
stolte sopere har nå sjansen til å bli med i et eget partilag i Oslo. 
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retter - først og fremst takket være 
homofile og lesbiske partimedlemmer 
- jobbet for at partiet skulle utvikle 
en politikk for homokampen som tje
ner oss, og som ikke er en nedslående 
forlengelse av den kommunistiske be
vegelsens verste tradisjoner når det 
gjelder synet på homofili. Mye bra har 
følgelig skjedd i AKP, men først og 
fremst gjennom utrettelig innsats fra 
homofile og lesbiske partimedlemmer 
- som stadig har måttet være pådrive
re. 

Kvinneopprøret har fått sin selvsag
te status i partiet. Vi ønsker å bruke 
kvinneopprørets lærdommer, slik at 
homokampen for alvor kan settes på 
partiets dagsorden. Som et eget parti
lag kan vi få nye muligheter til å sette 
homokampen i fremste rekke, få and
re partimedlemmer til å ta stilling, få 
diskutert spørsmål som homoorgani
sasjonene jobber med. 

Det er mye ugjort i AKPs homopoli
tikk. AKP mener at homofile og les
biske vil være undertrykt så lenge 
familien. er den grunnleg- gende øko
nomiske og sosiale enhet i samfunnet. 
Og AKP har som det eneste politiske 
partiet i Norge framsatt spissformule
ringen «oppløs familien». Det er et 
svært viktig perspektiv for homofile 
og lesbiske. Men hva betyr det, som er 
ganske allment uttrykt i partiets prin
sipprogram? Partiavdelingens opp
gave er å utdype dette, utvikle en 
konkret politikk - som tjener både 
homser og lesber og kampen for et an
net samfunn. 

~Positiv interesse 
Noen nye er allerede blitt med i partiet. 
Og flere er vi sikre på at det vil bli. Det 
er ikke en fiks ferdig partiavdeling vi 
ønsker flere velkommen til. Mye må gå 
seg til under marsjen. Og det vil også 
være opp til nye medlemmer å bestem
me den videre kursen. Uansett tror vi 
at denne måten å jobbe på kan gi nytti
ge erfaringer til partiet som helhet. -

Talersp~rsmålet I. • mai 

søke å påvirke motsigelsene via de 
kanalene som fins. Men da må det væ
re armslag i partiet for å kunne drive 
slikt arbeid. 

I Oslo har opposisjonen i fagbeve
gelsen utviklet seg langt i bredden. Det 
finnes flere uformelle nettverk som 
favner mange forskjellige folk. Flere 
av disse er interessert i å delta sammen 
med oss I. mai. Da må vi for all del ik
ke drive dem tilbake til APs armer! Og 
her er vi ved sakas kjerne: Hvordan 
skal vi utvikle enhetsfronten videre 
samtidig som vi styrker partiet? Sigurd 
Allern og mange kamerater i AKP sy
nes partiet blir borte i 1. mai-bevegel
sen. Samtidig er det partiet som 
trekker størstedelen av lasset, tar ini
tiativ, bærer arrangementet reint 
teknisk, osv. Spørsmålet som reises, er 
hva vi får igjen. ' 

INNLEGG 
Sigurd Allern vil fortsatt 
diskutere talerspørsmålet 
1. mai. Etter min mening 
dreier motsigelsen seg bå
de om politisk taktikk og 
maktforholda i AKP, me
ner Arne Rolijordet (bil
det). 

Jeg mener vi får mye igjen. Det at vi 
viser at det går an å samarbeide med 
oss, gir oss økt tillit. I svært mange 
klubber og fagforeninger samarbeider 
vi daglig med uavhengige, SVere, og 
venstresosialdemokrater. Dette sam
arbeidet har vi greid å trekke inn i 
1. mai-bevegelsen. Dersom vi nå skul
le skjerpe hovedparolegrunnlaget, 
stille med partitalere osv. slik som i 
1970-åra, ryker · dette samarbeidet. 
Dermed ville også de faglige tilslut
ningene i kamptoget synke drastisk . 

Det er en myte at en del fagforenin
ger er sikre «AKP-fagforeninger». 
Alle steder må spørsmålet om tilslut
ning til kamptoget diskuteres og even
tuelt kjempes igjennom. 

Da vil jeg stille spørsmålet: Hva ville 
kamptoget i Oslo være verd uten fag
foreningsfanene? Hvor ville opposi-

OPPRØR 

sjonen i · LO gå uten sitt eget 
I. mai-tog? Hva er AKP verd hvis vi 
står på sidelinja i forhold til det opp
bruddet som nå utvikler seg i fagbeve
gelsen? 

Jeg mener at å gå tilbake til FFF
modellen (Faglig 1. mai-front) fra 
70-åra ville være ei dødslinje for parti
ets innflytelse i fagforeningene. Det å 
lage «AKP-tog» 1. mai, vil framstå 
som helt uforståelig både for de vi 
samarbeider med og for store deler av 
vår egne faglige kadre. Det ville gi høy
resosialdemokratene gratis ammuni
sjon. En slik taktikk vil effektivt ta 
knekken på store deler av «faglig-par
tiet» i Oslo. En slik taktikk ville i 
praksis orientere AKP vekk fra den or
ganiserte arbeiderklassen. 

Tvertimot er det slik at når vi står i 
spissen for en brei 1. mai-front, så 
øker vår prestisje og innflytelse.De 
som stemmer for tilslutning til Faglig 
Enhet, vet utmerket godt hvem som er 
drivkrafta bak dette arrangementet. 
Og jo flere klubber og fagforeninger 
som slutter seg til, jo lettere arbeids-· 
betingelser får våre kamerater på 
arbeidsplassene: 

Spørsmålet om 1. mai-taler må be
handles konkret ut fra den aktuelle 
situasjonen. Våren 1990 er det tariff
oppgjør. Med AP i regjeringsposisjon 
på høyresidas nåde vil vi gå inn i en ny · 
lønnslovsituasjon. Hvis LO-ledelsen 
da velger å beskytte AP-regjeringa, 
kan Samorg-opposisjonen vinne 
l .mai-avstemninga. Dersom LO
ledelsen mot formodning skulle bli 

Homo
konferanse 

Homoutvalget i AKP ar
rangerer konferanse 
for alle interesserte den 

21. og 22. oktober i Oslo. Fo
reløpige ideer til tema: 

1. Homopolitikk for år 2000 
Hvordan kommer kampen vår 
til å se ut i framtida? Vi vil prø
ve å vurdere framtidsperspek
tivene og starte og utvikle 
strategier for morgendagens 
homokamp. 

Noen stikkord: * Kan vi vente at utviklinga i 
retning mer åpenhet og libera
lisering fortsetter i Norge? * Hvordan blir de langsikti
ge virkningene av HIV-epide
mien? * Vil kamp mot rasisme og 
internasjonal solidaritet bli 
stadig viktigere for oss? * Hva kan ml-bevegelsen bi
dra med? 

2. Kan AKP bli partiet for 
revolusjonære/ sosialistiske 
lesber og homser? 

Mange lesber og homser i 
partiet finner det vanskelig å 
være homofil kommunist. Vi 
er kommunist i partiavdelin
ga/-arbeidet og lesbe/homse i 
homoorganisasjonene og 
-miljøet. Våre krav til partiet 
faller ofte på steingrunn; det 
er liten grunn til å være med i 
partiet fordi vi er lesbe eller 
homse. Hvordan skal vi få ho
mokampen til å bli en integrert 
del av AKPs politikk, eventu-
elt er det vits i å prøve? · , 

Andre ideer til tema mottas 
gjerne. Er det noen som har 
noe de vil bidra med sjøl , er det 
flott . De som er foteressert, 
og/ eller har ideer, kan ta kon-,, 
taktmed: 
Homoutvalget i AKP(m-1) 
Postboks 211, Sentrum , • 
0103 OSLO 1 , ,. 
Nærmere opplysninger om tid 
og sted kommer i OPPRØR. 

presset av grunnplanet til å ta opp 
kampen, blir utgangspunktet et helt 
annet. Den største taktiske vanskelig
heten ligger i en mulig situasjon der 
f.eks. Yngve Haagensen som LO
leder, raser mot regjeringas økonomis
ke politikk, men ikke gjør noe i 
praksis. 

Hvis vi får en Høyre/FrP-regjering, 
blir det neppe noen ny lønnslov. Da 
kan vi få en reprise av 1986-oppgjøret 
(streik/lock-out). Kanskje vil vi i en 
slik situasjon se konturene av en brei 
enhetsfront mot de reaksjonære? En 
enhetsfront som splitter AP i to med 
venstresosialdemokratene på offensi
ven mot Gro-fløyen? I 1990 er I. mai
feiringa 100 år. Hva med en stor felles 
markering mot Hagen og FMI? 

Mulighetene er mange og AKP må 
være i stand til å foreta de riktige tak
tiske og strategiske vurderingene. 
Etter mitt syn må vi gå inn for hoved ta-

. lere 1. mai som gjenspeiler den politis
ke kampen i arbeiderklassen. 
. Jeg vil derfor ha en taler som masse
ne oppfatter som «sin». Da blir spørs
målet om partibok underordnet. Det 
avgjørende er om vedkommende opp
fattes som massenes ledere lokalt eller 
sentralt. Årets hovedtaler i Faglig En
het, Andre Kaarød, tilfredstilte et slikt 
krav. Det samme gjorde Sigrun Mat
hiesen og Berit Knudsen. Dersom Oslo 
hadde ·vært Sarpsborg, ville Jon Mi
chelet også tilfredstilt et slikt krav. 
Men Siri Jensen og Sigurd Allern gjør 
det dessverre foreløpig ikke. 

ARNE ROLIJORDET 

.J 
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<<Utav det 
brennende 

huset)> 
«Ut av det brennende 

huset» er tittelen på et pro
sjekt AKP(m-1) har satt i gang. Føl
sen av at kapitalismen er et bren

nende hus, at samfunnsutviklinga· 
ikke kan fortsette som nå, brer seg 
blant stadig flere. Den ene prestis-

SOMMER 

jetunge rapporten etter den 
andre, med Bruntlandkommisjo
nens rapport som siste tilskudd, 

viser at den kursen de ind ustriali
serte landa følger, fører 

D et er ikke rart at mange er opptatt av å 
diskutere framtida. Prosjektet «Alter
nativ Framtid» som «Fremtiden i våre 
hender» har tatt initiativet til, er ett ut

trykk for denne interessen. Boka «Scenarier år 
2000», som kom ut i 1988 og var resultatet av a_r
beidet til ei tverrfaglig forskergruppe, er et annet. 

Men hva må gjøres med det brennende huset? 
er det nok med brannslokking og større e\\er 
mindre reparasjonsarbeider? er det i det hele tatt 
mulig å slokke brannen og reparere bygningen? 
eller må vi se å komme oss ut av det brennende 
huset, og bygge et helt nytt? 

AKPs syn er det siste. Men det betyr ikke at vi 
har alle svar fiks ferdige. Vi vet endel om hvordan 
grunnmuren til det nye huset må se ut. Forøvrig 
står mange spørsmål åpne. Og mye har skjedd si
den AKP formulerte sitt første prinsipp-program 
om sosialismen. En rekke nye, sentrale problem
stillinger er blitt reist av virkeligheten sjøl, som 
kvinneperspektivet og miljøspørsmålet. 

Modeller og rammeverk 
Med prosjektet «Ut av det brennende huset» øns
ker vi både å se mer helhetlig på modeller og 
rammeverk for et nytt samfunn, og utforme kon
krete forslag til alternative utviklingsveier på 
viktige samfunnsområder, som industripolitikk, 
helse- og sosialpolitikk, samferdselspolitikk osv. 
osv. Målsetninga med dette er på den ene siden å 
få fastere grunn å stå på i vår egen politikk og pro
paganda om at det ikke bare er nødvendig, men 
også mulig å erstatte kapitalismen med sosialis
me/ kommunisme. På den andre sida vil vi bringe 
fram kunnskap, ideer og perspektiver som kan 
tjene som innspill i debatten her i landet. Vi vil ik
ke sitte og ruge på kammerset med ideene våre, 
men komme ut tilfolk med dem. I fagbevegelsen, 
kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, blant ung
dommen, i den anti-rasistiske og anti-imperialis
tiske bevegelsen. 

Vi har også ei målsetting når det gjelder ar
beidsmåten til prosjektet. Debatten om framtida 
må ikke være forbeholdt et tynt sjikt intelektuel
le. Den offentlige debatten i Norge blir dominert 
av yrkespolitikere og eksperter. Vanlige mennes
kers kunnskaper, erfaringer og perspektiver blir 
gjort usynlige og ugyldige. Men vanlige folks 
kunnskap om virkeligheten og hverdagen er minst 
like nødvendige for å kunne skissere et virkelig al
ternativ til kapitalismen som spesialkunnskap fra 
bøker og utredninger. Derfor ønsker vi at de som 
deltar i selve prosjektet skal være folk med for
skjellig bakgrunn. Vi trenger intellektuelle med 
forsknings og utredningserfaring. Men vi trenger 
i minst like høy grad folk med kamp erfaring og 
praktisk erfaring fra en rekke forskjellige om
råder. Og vi trenger å finne frem til arbeidsmåter 
der begge gruppers sterke sider kan komme til ut
trykk. 

Sommerleirtema 
Vi ser fram til å ha «Ut av det brennende huset» 
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-rett i katastrofen. 

som sommerleirtema. Det vil gi oss som jobber 
med prosjektet mange nyttige impulser, og det vil 
forhåpentligvis sette fart i debatten om framtidas 
Norge, om sosialismens muligheter og proble
mer. Og dersom vi er heldige, får vi kanskje 
rekruttert noen nye prosjektmedarbeidere? Det er 
bare å melde seg for interesserte! 

-~-':,,:-< 

KJERSTI ERICSSON 
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Uansett hvordan du har tenkt til å tilbringe som
merleiren kommer du til å stifte bekjentskap 
med «det brennende huset,,. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 

OPPRØR 

Bertolt Brecht(l 898-1956), tysk forfatter og 
teatermann. Brecht gikk i sine verkerut 
motborgerskapets ,<trygge» verden og 
som alternativ satte han i sine tidligere ver
ker opp et sanselighetenskaos. Brecht 
utviklet seg til en engasjert dikter med ba
se i den mandstiske ideologien. 

BUDDHAS LIGNELSE 
OM DET BRENNENDE HUSET 
Gothama Buddha forkynte 
læren om Begjærets Hjul, som vi er bundet til 

og påbød 
at alle begjær måtte ta slutt, og at vi så 
uten ønsker skulle gå opp i Intet, som han kalte Nirvana. 
Da spurte en dag en av hans disipler: 
Hva er dette Intet, Mester? Vi så gjerne 
at alle begjær tok slutt, som du påbød, men si oss 
om dette Intet, som vi da skal gå opp i 
ligner det å måtte være ett med alt som er skapt 
som når man ligger i vannet midt på dagen med lett kropp 
uten tanker nesten, dovner seg i vann eller sovner 
og knapt vet hvor langt teppet rekker 
men synker hurtig - om dette Intet altså 
er et muntert, et godt Intet, eller om dette 
Intet ganske enkelt er Intet, tomt og betydningsløst. 

Lenge var Buddha taus, så sa han likegyldig: 
Det finnes ikke noe svar på ditt spørsmål. 
Men om kvelden da de hadde gått 
satt buddhaen ennå under brødtreet og fortalte de andre 

e som ikke hadde spurt, denne lignelsen: 
Jeg så nylig et hus, huset brant. Rundt taket 
slikket flammene. Jeg nærmet meg og så 
at det ennå var mennesker i huset. Jeg ropte i døren 
at taket stod i brann og oppfordret dem altså til 
hurtig å forlate huset. Men folk 
lot ikke til å ha det travelt. En av dem 
spurte meg med svidde øyenbryn 
om hvordan det var der ute, om det regnet, 
om det blåste, om det fantes hus i nærheten 
og så videre. De der, tenkte jeg 
må brenne ihjel før de slutter å spørre. Sannelig, 

venner, 
den som ikke kjenner marken brenne under føttene 
slik at han drar hvor som helst heller enn å bli her 
ham har jeg intet å fortelle. Slik talte Gothama Buddha. 

Men selv vi, som ikke lenger øver oss i tålmodighet, 
men i utålmodighet, og setter frem forskjellige forslag 
av jordisk art, og forkynner for menneskene 
at de skal kaste av seg sine menneskelige plageånder, 
mener at folk som ser kapitalismens bomber over verden 
og likevel kommer med lange spørsmål 
om hvordan vi tenker oss at det skal gå 
med deres sparebøsser og søndagsbukser 
etter en omveltning, dem 
har vi ikke stort å fortelle. 

BERTOL T BRECHT 
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'Hvordan skape et bedre liv? 
Av KJERSTI ERICSSON 

D enne artikkelen er en del av 
forberedelsene til hoveddis
kusjonen på årets sommer
leire: «Ut av det brennende 

huset!» -Vi trenger noen hovedpremis
ser å gå ut fra når vi snakker om en 
alternativ måte å organisere samfun
net på. Her er to punkter i et slikt 
rammeverk. 

1. Vi må allerede i utgangspunktet 
ha med oss det globale perspektivet. 

En modell for et sosialistisk Norge 
som ikke tar hensyn til at vi lever i en 
verden der det store flertallet trykkes 
ned i nød og elendighet, vil både være 
reaksjonær og en utopi i dårlig for
stand - umulig å gjennomføre. 

Målsettinga i et nytt samfunn i Nor
ge må være tosidig: * At folket i Norge skaper et godt liv 
for seg sjøl. 
* At det nye samfunnet også blir et 

bidrag til et bedre liv for flertallet på 
kloden. 

Energibruk 
La meg ta et eksempel: Energibruk. 
Det er en velkjent sak at kloden ikke 
tåler uendelig bruk av energi fra men
neskenes side (i hvert fall ikke de 
energiformene vi kjenner i dag). Bru
ken av fossile brennstoffer er allerede i 
dag et stort miljøproblem, innholdet 
av karbondioksyd i lufta øker stadig, 
og drivhuseffekten truer. Samtidig er 
bruken av energi svært ujevnt fordelt i 
verden, mellom de industrialiserte lan
da og de fattige landa. De fattige landa 
har behov for å øke sin energibruk. 
Men skulle de fattige landa komme 
opp på et nivå som land av Norges type 
har i dag, ville det få katastrofale mil
jømessige konsekvenser. Norge bru
ker f.eks. 300 ganger mer energi pr. 
hode enn de gjør i det afrikanske lan
det Mali. Da har vi to valg: Det ene er å 
si at vi i Norge har en slags «rett» til det 
høye energiforbruket vi har, og dette 
vil vi gi avkall på. 

Det andre er å si at i forhold til den 
totale energibruken kloden tåler, så 
har vi i Norge en uforholdsmessige stor 
andel. Både ansvar for miljøet og soli
daritet med den 3. verden tilsier at vi 
må skjære kraftig ned. 

Et sosialistisk Norge må sjølsagt vel
ge det siste alternativet. 

Bærekraftig 
Brundtlandkommisjonen har gjort 
noen utregninger av ulike alternativer 
tiår det gjelder utviklinga av energi
bruken i verden. Ett av deres alternati
ver (som de ser på som «bærekraf
tig»), er at verdens samla energifor
-bruk bare skal øke med 12-13 prosent 
fram til år 2020. Innafor denne ramma 
forutsetter de at de rike landa senker 
sitt energiforbruk med gjennomsnitt
lig 50 prosent, mens de fattige landa 
øker sitt med 30 prosent. Fortsatt vil 
altså den rike verdens energiforbruk 
ligge langt høyere enn den 3. verdens. 
Men sjøl en slik «konservativ» modell 
vil få store konsekvenser for sam
funnsplanlegginga på en hel rekke 
områder: * Det får konsekvenser for industri
politikken. Planlegginga av industri
strukturen må ses i forhold til behovet 
for kraftig senking av energiforbru-
ket. / 
* Det får konsekvenser for samferd-

. seispolitikken, transporten er en av de 
store energislukere i samfunnet vårt, 
og det området der energiforbruket 
øker raskest. 60 prosent av økninga i 
energiforbruket i Norge i fjor, skyldes 
trafikken. * Det får konsekvenser for byp!an
legging,lokalisering av arbeidsplasser 
og infrastruktur. I alt dette må det ten
kes energisparing. Svære kjøpesentra i 
utkanten av byen dit alle drar med bile
ne sine er f.eks. en langt mindre energi
sparevennlig løsning enn nærbutikker 
i boligområdene. Omfattende pend
ling er også et problem. * Det får konsekvenser for hvilken 

14 

- Når vi skal diskutere en alternativ måte å organisere 
det norske samfunnet på, trenger vi et slags rammeverk, noen hoved

premisser å gå ut fra. I denne artikkelen tar Kjersti Ericsson 
opp to punkter i et slikt rammeverk. 
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Kapitalistenes og ekspertenes «vitenskapelige» og_ 1<rasjonelle» tenke~åte har aldri hatt lokalbefolkningas behov som ut-
gangspunkt men derimot markedet: Hvordan omrpøre naturr~s_sur~er til !ø:msomme varer på et mi3!k~d, masseprodusere 
og «forbedre» produktene. For dem er en skog ikke en allsidig kilde tila få dekt mange av dagliglivets behov, men ut
gangspunktet for lønnsom tømmerproduksjon. FOTO: KLASSEKAMPEN 

type produkter som bør lages, og for 
hva slags forbruksmønster vi bør ha. 
Dette er bare ett eksempel på hvordan 
det globale perspektivet må være med , 
i tenkinga vår allerede i utgangspunk
tet. Men både hensynet til livsmiljøet 
på jorda og solidariteten med folkene i 
den 3. verden må være bygd inn som 
premisser i vår sosialismemodell. 

Hverdagsperspektivet 
Det andre viktige punktet jeg vil trekke 
fram, kan kanskje kalles «sektorper
spektivet» kontra «hverdagslivsper
spektivet»: 

2. En planmodell som har mest mu
lig rasjonell og effektiv «produksjon» 
i enkeltsektorer som mål, vil lett få 
ødeleggende virkninger, både forna
turen og menneskene. Det må tenkes 
helhet og samspill. En ny, sosialistisk 
modell må bygge på «hverdagssper
spektivet» i samfunnsplanlegginga. 
Den må se helhetlig på folks allsidige 
behov og ressurser, og kanskje ta lo
kalsamfunn som utgangspunkt,som 
«grunnenhet». -

La meg ta noen eksempler for å vise 
meg hva jeg mener: 

I boka «Staying alive» gir den indis
ke forskeren, Vandana Shiva, en 
grundig kritikk av hvordan jordbruk 
etter vestlige, kapitalistiske «rasjonel
le metoder» har hatt ødeleggende 
virkninger for folk og natur på den in
diske landsbygda. To måter å leve og 
tenke på har stått mot hverandre. 

Den ene landsbybefolkningas, sær
lig representert ved kvinnene, som her 
som så ofte ellers har hatt hovedansva
ret for å sikre familiens daglige livs
opphold. Deres utgangspunkt for 

forholdet til natur og ressurser har lo
kalbefolkningas behov. Disse behove
ne er allsidige, og naturresursene har 
derfor vært brukt på en allsidig måte. 
Skogene rundt landsbyene, med en 
blanding av mange slags tresorter, har 
gitt både mat og dyrefor, gjødsel, me
disiner, brensel og småtømmer. 
Kornsortene har gitt både matkorn og 
halm til dyrefor eller brensel. Krøtter 
har vært brukt til melkeproduksjon, 
gjødselproduksjon, og ikke minst som 
trekkdyr. 

Ei ku er ei ku 
Den andre er kapitalistenes og eksper
tenes «vitenskapelige» og «rasjonelle» 
tenkemåte. Deres utgangspunkt har 
ikke vært lokalbefolkningas behov, 
men derimot markedet: Hvordan om
gjøre naturressurser til lønnsomme 
varer på et marked, masseprodusere 
og «fQrbedre» produktene. For dem er 
en skog ikke en allsidig kilde til å få 
dekt mange av dagliglivets behov, men 
utgangspunktet for lønnsom tømmer
produksjon. Og ei ku er ei melkema
skin. Dermed raserer de den opprinne
lige blandingsskogen, og planter f.eks. 
eukalyptus, et tre som egner seg godt 
som salgstømmer på grunn av høye og 
rette stammer. 

Resultatet er for det første at lands
bybefolkninga fratas en viktig del av 
livsgrunnlaget sitt, og for det andre at 
den økologiske balansen i området 
forstyrres, jorda ødelegges og tørken 
brer seg. Den «lavproduktive» indiske 
kua erstattes med nye, «forbedrete» 
raser, som riktignok gir mer melk, men 
som også forbruker langt mer og finere 
for, som er ubrukelig som trekkdyr og 
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så utsatt for sjukdommer i det indiske 
klimaet at de omtrent trenger egen hus
lege. Men disse kyrne er svært effekti
ve på ett område: Nemlig når det 
gjelder å utkonkurrere fattigbønder 
som har tjent litt kontanter ved å selge 
melkeprodukter. 

Katastrofe 
Det er ikke vanskelig å se profittjaktas 
og vareproduksjonens ødeleggende 
virkninger i dette spillet. Men liknende 
katastrofer kan skje (og har skjedd) · 
også i sosialistiske samfunn. Planmåla 
-kan få en liknende effekt som profitt
jakta har fått her, dersom de lages 
sektor for sektor, med kvantitative 
mål, og av «eksperter» på toppen som 
ikke kjenner helheten i lokalbefolk
ningas liv og behov (eller ikke bryr seg 
så mye om dem). Ett eksempel er Kinas 
enorme satsing på kornproduksjon, 
med Maos ord «Ta korn som nøkkel
leddet» som rettesnor. Dette førte 
blant annet til at grasslettene i en del 
minioritetsprovinser ble pløyd opp . 
Økonomien til folkene her var bygd på 
husdyrhold. Graset var derfor en vik
tig ressurs for dem, og grasrøttene 
bandt dessuten jorda. Politikken med 
å pløye opp slettene for å dyrke korn 
førte både til at jorda ble ødelagt, og 
at minoritetsfolkenes kultur ble angre
pet. (Eksemplet er hentet fra Pål Stei
gans nye bok som kommer til høsten.) 

Effektivt jordbruk 
Fra vårt eget land har vi nok av eksem
pler på den ødeleggende virkninga av 
sektortenkninga. På 60-tallet var sen
tralisering og strukturrasjonalisering i 
skuddet. Folk måtte flykte fra utkan-

tene. Da som nå var Nord-Norge hardt 
ramma. Myndighetene i Norge gikk 
inn for «effektivt» jordbruk, og små
brukene i Nord-Norge var i myndighe-
tenes øyne langt fra effektive. , 

På slutten av 60-tallet utga Ottar 
Brox boka «Hva skjer i Nord-Nor
ge?». Han tok utgangspunk , ikke i 
hva som var fornuftig» og »rasjonelt» 
sett fra byråkratene i Oslo, men i hva 
som var fornuftig og bra sett fra per
spektivet til befolkninga i Nord-Nor
ge. Og i deres perspektiv var ikke 
«fiske» en sektor og «jordbruk» en 

· annen. Gjennom lang tid hadde de liv
nært seg gjennom kombinasjonsbruk 
- de var fiskerbønder som hadde fun
net fram til en levemåte som, passa i de 
omgivelsene der de levde. Men denne 
helhetlige levemåten ble revet opp, og 
grunnlaget for den rasert jo mer «ef
fektivt» fisket og jordbruket skulle 
være hver for seg. 

Hver gang en hjørnesteinsbedrift 
blir nedlagt fordi den ikke er «lønn
som» nok, ser vi den samme måten å 
vurdere på: De som har makta, er sjel
den interessert i hav det koster, sam-
funnsøkonomisk, sosialt og . 
menneskelig,å ødelegge et helt lokal
samfunn. 

Sosialistisk Norge 
I et sosialistisk Norge må planen ha det 
allsidige «hverdagslivperspektivet» 
som utgangspunkt, ikke mest mulig 
«rasjonell» og «effektiv» produksjon i 
enkeltsektorer. På denne måten kan 
planen forankres mer direkte i folks 
behov. Planmåla for en bedrift i et lo
kalsamfunn kan ikke bare være om 
den klarer å nå et eller annet kvantita
tivt produksjonsmål bestemt i Oslo. 
Måla må også dreie seg om hvordan 
bedrift tjener lokalsamfunnet: Om 
den gir arbeidsplasser for både kvinner 
og menn, om den står i en fornuftig 
vekselvirkning med resten av det loka
le næringslivet, om den bidrar til å ta 
vare på lokalmiljøet osv. osv. 

En plan med et slikt perspektiv stil
ler også krav til demokrati og maktfor
hold. En slik plan kan ikke utformes 
av en byråkratisk elite på toppen av 
samfunnet. Den krever at «masselin
ja» blir mer enn et slagord - nemlig en 
praktisk styringsform. 

En slik plan stiller også krav til men
neskesyn og kunnskapssyn. Når «ut
viklinga» kommer til det India 
Vandana Shiva skriver om, blir fattig
bøndene regna soin mindre enn null 
verdt. Og de blir sett på som fullsten
dig kunnskapsløse analfabeter. 

En sosialistisk planmodell etter · 
«hverdagsperspektivet» kan umulig 
lykkes uten at den klarer å gripe fatt i 
vanlige menneskers «hverdagskunn
skap». Men det betyr også et mennes
kesyn der vanlige folk nettopp er 
verdifulle og har viktige kunnskaper. 
Slik henger den ideologiske kampen 
mot kapitalismens menneskesyn nøye 
sammen med kampen for en økono
misk plan som virkelig kan tjene folks 
behov og ta vare på ressursgrunnlaget. 
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SOMMERLEIR 

AI{P /RV og miljøutfordringen 
Av KNUT HENNING THYGESEN 

K
unnskapen om miljøprobleme
ne må få større betydning for 
AKPs teori og praksis både på 
kort og lang sikt, og et viktig 

spørsmål i denne sammenhengen er hva 
slags samfunn vi egentlig tenker på, når 
vi propaganderer for et sosialistisk Nor
ge. Enkelte visjoner om sosialismen 
tegner bildet av et globalt overflodssam
funn , der det både er mulig og nødvendig 
med et stadig økende materielt forbruk 
ikke bare i den 3. verden, men også i de 
industrialiserte landa. Men bare det å 
bringe jordas fem milliarder mennesker 
opp på dagens norske forbruk av energi 
og naturressurser , vil øke de globale mil
jøproblemene kraftig og blant annet 
gjøre det nødvendig med storstilt satsing 
på atomkraft. Hvis forbruket i tillegg 
skal økes kraftig framover i takt med sta
dig økende behov, samtidig som jorda i 
neste århundre ikke vil ha fem, men ti 
milliarder innbyggere, har en virkelig 
satt kurs mot det økologiske marerittet. 

Et sosialistisk samfunn som tar miljø
utfordringene på alvor, må i stedet ta 
.konsekvensene av miljøproblemer ved 
utvinning, foredling og bruk av energi og 
andre naturressurser setter et tak på hvor 
høyt det materielle forbruket på jorda 
kan bli uten at den økologiske bæreev
nen blir sprengt. En må legge vekt på 
disse prinsippene: 

* Lavenergi 
Brundtlandkommisjonen anbefaler at 
industrilanda reduserer energiforbruket 
pr. innbygger til det halve innen år 2020. 
Dette er nødvendig for at landa i den 
3. verden skal kunne utvikles teknolo
gisk uten at det samlete energiforbruket 
på jorda blir for stort. Klimaet i Norge 
gjør at vi trenger energi til oppvarming 
om vinteren. Til gjengjeld har ikke vi 
samme behov for kjøling som i tropene. 
Det er derfor få argumenter for at Norge 
ikke skulle følge opp Brundtlandkommi
sjonens anbefalinger og kanskje gå enda 
lenger i sparing. 

* Fornybare ressurser 
Et viktig skille i miljøpolitikken går mel
lom fornybare og ikke-fornybare ressur
ser. Bruk av ikke-fornybare ressurser 
reduserer gradvis de reservene som fin
nes i naturen. Et eksempel er de fossile 
brennstoffene olje, gass, og kull, som 
dessuten gir forurensning når de brukes. 
For miljøet er det bedre å satse på forny
bare energikilder (solenergi,- vindkraft, 
bølgekraft og vannkraft). Disse tar ikke 
slutt og forurenser heller ikke, selv om 
f.eks. vannkraftutbygging kan ha andre 
miljømessige ulemper. Redusert energi
forbruk i Norge bør særlig skje ved å 
kutte ned på olje- og energiforbruket, f. 
eks. med 80 prosent. 

Dette må blant annet bety å redusere 
utvinningstakten i Nordsjøen og styre 
forskning og investeringer til «mindre 
lønnsomme», men mer ressursvennlige 
felter på fastlands-Norge. På statsbud-

Kunnskapen om miljøproblemene må få større betydning for AKPs 
· teori og praksis både på kort og lang sikt. Hva slags samfunn er det 
egentlig vi ønsker oss? Økt kjøpekraft er neppe et riktig måleinstru

ment for framgang og lykke for Norge 1989. Er det mulig for et 
kommunistparti og akseptere dyrere og færre forbruksvarer på be

kostning av andre verdier? 

Denne artikkelen er et ledd i de poli
tiske forberedelsene til årets sommer
leire. Sjøl skal artikkelforfatteren Knut 
Henning Thygesen være med på 
vandreleiren og ha ansvaret for et eget 
miljøpolitisk opplegg på turen. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 

sjettet satses det f.eks. like mye på solen
ergiforskning som omsetningen på en 
middels stor pølsebu. I Energi- og Sam
ferdseismeldinga går reruenngen 
Brundtland inn for å øke energibruken. 

Det må også bety en drastisk omlegg
ging av samferdselspolitikken med 
nasjonal satsing på kollektiv transport 
og planlegging for å redusere transport
behovet. 

* Gjenvinning 
I stedet for å la utrangerte produkter bli 
søppel, bør de gjenvinnes til nye råvarer. 
Dette er aktuelt bl.a. for metaller, papir, 
glass osv. Dermed kan en både unngå 
miljøproblemene økt råvareutvinning og 
avfallsmengdene fører med seg. Avfall 
er ressurser på feil sted! I dag brukes nes
ten ingen virkemidler i økonomien for å 
oppmuntre til gjenbruk, og ingen plan 
for å redusere avfallsmengden. 

Vi lever i et sløsesamfunn uten sam
menlikning i menneskenes historie. 
Norge ligger idag på bunnivå i europa 
når det gjelder satsing på avfall, og regje
ringen planlegger å øke avfallsmengden, 
medberegnet problemavfall. 

* Renseteknologi 
Kapitalismen møter ofte miljøkrav med 

' I 

å forskyve og kamuflere forurensninge
ne, få dem til å «forsvinne». Men de 
forsvinner selvsagt ikke. De globale mil
jøproblemene skyldes summen av ut
slipp, enten de kommer fra høye eller 
lave s,korstener. Selv om det er viktig å 
beskytte folk mot akutt forurensning, 
hjelper det ikke mot globale mit:r,:,,pro
blemer å fortynne utslippene med lenge
re avløpsrør, eller skjerme bo- områder 
ved å legge biltrafikken i tunnel. Et sosia
listisk Norge må i stedet gå inn for 
omlegging til de produksjonsprosessene, 
dyrkningsmåtene, trafikkløsningene 
osv. som fører til minst forurensning, og 
bruke den beste renseteknologien som 
finnes. Å kvitte seg med forurensende 
industri, dersom det ikke lar seg rense, 
bør også være parolen for et kommunist
parti. 

* Solidarisk 
miljøpolitikk 
I stedet for å eksportere en rekke miljø
problemer i Norge, må et sosialistisk 
Norge løse problemene i landet, eller 
greie seg uten produktene. Miljøimpe
rialisme som tjener på rovdrift av natu
ren i 3. verden-land og utflagging av 
norske fabrikker som forurenser i norge, 
sørger for å holde norge rent, men er 
grov forakt for natur og mennesker. 

Barnehage 
■ Barnehage med ansatt personell. Pris kr. 250,-. 

rn i ljøutford . 
ringen 

. ' ,~. 
:; ···~·,. 

Heftet 11Miljøutfordringen» kan du be
stille fra Studietjenester, telefon 
02-384250. 

* Vern av biologisk 
produktivitet 
Å bevare et mangfold av dyre- og plante
arter er både et etisk ansvar og nødven
dig for å sikre genreserver for framtidig 
utvikling bl.a innen bioteknologi og me
dis in. E sosialisti orge må sikre 
urørte naturområder mot tekniske inn
grep. For å sikre matforsyningsevnen må 
dessuten matjordressursene beskyttes 
mot nedbygging. Gen-teknologi, pro
duksjon av nytt liv, nye arter må aldri bli 
løsningen på miljøforurensning og rov
drift. 

* Naturen 
Å oppleve og ferdes i natur gir trivsel og 
økt kunnskap om naturen. Dette betyr 
mye for folks vilje til å verne miljøet. Et 
sosialistisk Norge bør legge stor vekt på å 
sikre folk gode muligheter for friluftsliv 
og kontakt med naturen. 

* Økt sjølberging 
I dag er økonomiens overordna mål å 
styrke konkurranseevnen med utlandet 
og tilpasse seg EF. Handelsbalansen går 
ikke opp fordi vi ikke eksporterer nok. 

En strategi for et rød-grønt samfunn 
må være å redusere importen av en rekke 
varer (og dermed redusere behovet for 
eksport) og overføre ressursene fra en del 

Navn: ... .......................... ................. '. ...... .. ... ... .. Antall voksne " 

Barn: Jente/gutt.. .................... år. Jente/gutt .. .. .... ............. år. 

Jente/gutt ...... .... .. .. ........ år. Jente/gutt.. .. .. .... ..... ... .... år. 

TROMØYA 9.-15. JULI 
Hovedtema: 

□ Teltplass □ lnneplass 

Ønsker fellestransport: 

eksportnæringer til satsing på hjemme
markedet. 

Det vil redusere ressursbruken til 
transport, vi får ikke så lett sårbare mo
nokulturer, det vil redusere rovdrifts
presset på norske ressurser. 

* Miljøvennlig 
matproduksjon 
Det må bli et nasjonalt mål å utvikle et 
moderne, mindre energikrevende, de
sentralisert fiske og jordbruk, blan
dingsdrift og biodynamisk produksjon. 

Det må bety økt intellektuell satsing, i 
stedet for nedbygging av utkant-Norge. 

* Strategier 
Miljøproblemene er idag det beste eks
emplet på at kapitalismen er et uegna 
system til å løse de problemer som verden 
står overfor. 

Miljøproblemene gjør at folk tenker 
revolusjonerende og forstår behovet for 
en revolsujonær forandring . At det ikke 
går an å flikke på problemene dersom en 
skal løse dem. 

En troverdig politikk fra AKP og RV 
i miljøsammenheng krever at vi innar
beider miljøhensyn på alle politiske 
områder. Det er ikke nok at miljødelen i 
partiprogrammet er god. Flere målset
tinger i enkeltsaker kolliderer med vikti
ge miljøprinsipper. 

* Progressive inn i 
miljøorganisasjonene! 
Langt flere progressive bør delta aktivt i 
miljøvernorganisasjonene enn i dag. 
Særlig er det viktig å få med flere arbei
dere i miljøbevegelsen, som til nå har 
vært dominert av intellektuelle og stu
denter. Flere revolusjonære medlemmer 
i miljøvernorganisasjonene vil styrke i 
organisasjonene tallmessig, tilføre orga
nisatorisk erfaring og aktivisme og bidra 
til å utvikle organisasjonenes analyser av 
drivkrefter bak miljøproblemer og sam
funnsmessige forutsetninger for å løse 
dem. 

Samtidig vil AKP/ RV lære av miljø
bevegelsen og føre miljøkampen inn i 
fagbevevegelsen, kvinnebevegelsen, det 
anti-imperialistiske arbeidet og det par
lamentariske arbeidet. Det finnes mange 
gode eksempler på det allerede. 

AKP/RV må markere seg sterkere i 
miljøsaker. Mange AKP/RVere gjør en 
stor innsats for miljøpolitikken og er re
spektert for det i miljøbevegelsen. Men 
det er også skepsis til AKP/RV mot det 
som oppfattes som «kraftsosialisme»
holdninger. 

Miljøpolitikk i RV/ AKP har til nå 
vært «overlatt» til «de som har vært 
opptatt av det». ·1 stedet må det bli en del 
av alle felt i vår politikk. Mye tyder på at 
AKP/RV er i ferd med å forstå nettopp 
det. Rød/grønt-valgsamarbeid, økt vekt 
på teoretisk miljøarbeid (heftet «Miljø
utfordringen», Steigans miljøbok og 
prosjektet «Ut av det brennende hu
set!») viser økt forståelse for miljøkam
pen. 

Mye spennende arbeid og utfordrin
ger står foran oss. 

Ut av det brennende huset! 
Vil du diskutere helhetlige modeller og rammeverk for et nytt 
samfunn. Hva betyr miljøkravene for et sosialistisk sam
funn? 
Utforme konkrete alternativer i viktige politiske spørsmål 
som industripolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk 
og anti-rasistisk kamp. 

□ Nei □ Ja. Hvor mange plasser. .. 

Adresse .... ... ..... .... ..... .. .... ..... .. ... ..... .. .... ... ... .... ... ... .................... ...... ... .... .. ... . 

Postnr./sted: ... ........................ ... .. .... ... ... .... .... ...... .. .......... Tlf.: ...... .... ......... .. . 

Sendes til Sommerleir -89, Boks 211 Sentrum, 0103 Oslo 1. 
Tlf.: I02138 42 50, 

VANDRELEIR 
I JOTUNHEIMEN 

22.-27. juli 

Det vil bli EF-seminar og valgkamp-seminar. 

Pionerer 
■ Egen pionerleir på Rullesteinstranda for barn 

fra 8 år. d.v.s de som er ferdig med I. klasse 
Pris kr. 490,-. Pr. døgn kr. 75,-. 

■ Barn på 6-7 år, pris kr. 400,-. 
■ Pionerer, når foreldre ikke er med på leiren, kr. 700,-. 

Mandag 5. juni 1989 

Postgirorkontonr. :2 25 59 33. 

■ Pris for voksne: Kr. 900,-. Pr. døgn kr. 150,-. 
■ I telt kr. 800,-, kr. 135,- pr. døgn. 

■ Det er anledning til å delta på deler av leiren. 
■ NB! Begrenset med innep/asser! 
Påmeldingsavgift: Voksne kr. 100,-

Barn kr. 100,-. 

Forberedelsespapirer og praktiske opplysniger sendes etter
hvert. 

OPPRØR 

med vektlegging på økologi 
Pris: Voksne(inkl. tur-retur Oslo) : kr.1850,-

Barn: (innkl. reisetur-retur Oslo): kr.1650,-
Voksne kun med returreise: kr. 1650,-
Voksne kun med oppreise: kr. 1550,-
Voksne uten reise: kr. 1350,-

Du må ikke være mer enn i normalt god form for å bli med . 
Maks 30 deltakere. Påmelding hos Kirsti Blom, Breida
blikkvn. 16, 3133 Duken, tlf. (033)84862. 

Arr: AKP(m-1) 
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DEBATT 

Villgras og kunstgjødsel 
Av ERIK NESS 

0 
lav 0. Randen er med i 
AKPs lan. dbruksutvalg, er 
leder i Buskerud Bonde- og 
Småbrukarlag og driver en 

fjellgård i Hallingdal med 40 geiter og 
20 sauer. · 

- Bruker du kraftfor og kunst
gjødsel? 

- Ja, men så lite som mulig. Kornet 
er en begrenset vare og med transpor
ten av kraftfor til gården i Vats, 850 
meter over havet, er det sløsing å base
re seg på kraftfor. Grunnlaget for å 
drive fjellbruk er å utnytte ressursene 
på fjellet. Det betyr å bruke beitemar
kene her oppe. Skulle vi basert oss på 
kraftfor, hadde det vært mer fornuftig 
å flytte til kornbygdene på Østlandet. 

- Når det gjelder kunstgødsel,tror 
jeg at det er fornuftig å bruke det i et 
begrenset omfang. Økonomien pres
ser bøndene til størst mulig avlinger. 
Ingen kan påstå at man kan drive uten 
kunstgjødsel og få de samme avlinge
ne. Jeg bruker mellom 30 og 40 kilo 
kunstgjødsel pr. mål, mens forsøks
ringen oppfordrer til å bruke 65 kilo. 

Store avlinger 
Olav mener det er flere måter å øke av
lingene på. En er å øke arealet. Det er 
nok å taav. 

- Hvis vi hadde hatt et større om
råde som blei dyrka, hadde vi fått den 
avlingen vi trenger uten å tilføre mer 
kunstgjødsel, sier han. Arealet fins. 
Grunnen til at det ikke blir tatt i bruk , 
er styremaktenes politikk med å legge 
ned gårdsbruk. I 1988 var det mindre 
dyrka mark i Norge enn noen gang si
den de begynte å registrere i 1921. 
Statens politikk er derfor direkte mil
jøfiendtlig, fastslår Olav 0. Randen. 

- Ikke nok med det. Den såkalte 
miljøkampanja staten nå setter igang, 
vil drive gjødselforbruket ytterligere i 

Diskusjonen om økologisk jordbruk fortsetter. OPPRØR har snakket. 
med Olav O. Randen som er med i AKPs landbruksutvalg og er leder 

i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. 

Olav 0. Randen mener det umulig å få økonomiskforsvarlige avlingerutenbrukav kunstgjødsel. FOTO: GUNNAR GRIMSTVEIT 

været. I Hallingdal bruker bøndene i 
dag mindre kunstgjødsel enn planene. 
«Miljøkampanja» sin virkning er å 
oppfordre til større forbruk. I virkelig
heten er det Norsk Hydro som langt på 
vei bestemmer gjødselbruket. F.eks. 
blir gjøldselhåndboka fra Norsk Hyd
ro spredd på alle landsbrukskontorene 
i kommunene. 

Hvorfor redusere? 
Sterkt gjødselbruk henger sammen 
med en bestemt driftsmåte som øde
legger jorda: 

- Ensidig driftsopplegg der ett 
planteslag blir favorisert. Ensidig sat
sing på korn betyr at det ikke er husdyr 
i nærheten som produserer naturlig 
gjødsel, sier Olav. 

- Resultatet er at mikroorganisme
ne i jorda dør. Jorda blir mer utsatt for 
erosjon og avrenning. På Østlandet 
regner man med at det kan blåse og 
renne bort flere hundre kilo matjord 
pr. mål i året. I de fleste industriland 
ser vi at avlingsnivået pr. mål har stag-
1:1ert. _Det viser seg at over tid greier 
ikke Jorda å produsere hvis jorda blir 

for ensidig dyrka. Siste steget i denne 
prosessen ser vi i den tredje verden de1 
ørken er resultatet. 

- En annen viktig grunn tilåredu
sere kunstgjødselforbruket er råstof
fene som brukes til å proousere 
kunstgjødsel, er begrensa. Fosforre
servene i verden er tomme innen å1 
2030 og kalsium er det slutt på i 2050 
med dagens utvinningstakt. 

- Det betyr en regelrett kollaps i 
matvareproduksjonen om få tiår fordi 
vi ikke kan produsere kunstgjødsel, si
er Olav. Utvinningen av nitrogenet 
som brukes i kunstgjødsel er dessuten 
svært kraftkrevende. Denne krafta 
kunne heller vært solgt til Sverige og 
Danmark som bruker atomkraft og ol
je i produksjonen av elektrisk strøm. 

Økologi 
Olav forteller at det er økende interesse 
for økologisk jordbruk blant bønder. 
De reagerer sterkt når de ser at jord
bruket er i konflikt med naturen på 
grunn av en påtvunget driftsmåte. 

- Jeg leverte en grasprøve til un
dersøkelse for noen år siden. Forsker
nes analyse viste at det var 95 prosent 
ugras. Det forteller mest om forskerne 
og lite om graset.De har ikke greie på 
produksjon av villgras. 

- Vanlig grasproduksjon går ut på 
å pløye omtrent hvert femte år og så et 
begrensa utvalg frøsorter, mest timo
tei og hundegras. Jeg pløyer bare en 
gang. Så overlever de mest hardføre og 
tilpassa grassortene, forteller Olav. 

- Avlingene blir ikke fullt så store 
men de blir jevnere. Dessuten er bebo: 
vet for kunstgjødsel mindre og utgifter 
til maskiner og drivstoff redusert. Der
for er denne produksjonen lønnsom 
og mindre forurensende, sier Olav som 
også forteller at de har satt igang et lite 
prosjekt i forsøksringen for å finne ut 
mer om villgrasdyrking . 

Hva vil vi med bøllekursene? 
I Finnmark har vi holdt på med bøl

lekurs siden 1985. Det er stor etter
spørsel etter kursene, og vi har aldri 

trengt å verve eller mobilisere noen til å 
komme dit. De fleste kursene har gått i 
regi av Studieforbundet Ny Verden og 
AKP. Vi har hatt kurs for alle slags 
jenter. Vanligvis samler vi jenter fra en 
kommune. Det betyr at vi har jenter 
sammen som kjenner hverandre, og 
kommer til å fortsette å ha noe med 
hverandre å gjøre etter kurset. 

I Finnmark har vi norsk og samisk 
befolkning. Det fører til at undertryk
king og motsetninger finnes på mange 
plan. Vi har et meget kjønnsdelt ar
beidsmarked. Den tradisjonelle kvin
nebevegelsen eksisterer ikke utenom 
enkelte blaff i byene. AKP er spredd 
over hele fylket. 

Partiets rolle 
Vi har ingen avdeling som kan stå an
svarlig sammen med oss. Vi som 
holder kurs, føler oss som en slags sa
tellitter. Vi svever ut fra noe som er 
AKP, men samtidig er partiet veldig li
te nærværende og konkret. 

Vi befinner oss like langt fra Oslo, 
Klassekampens redaksjon og maktens 
sentrum, som de som bor ved Middel
havet. Men du verden, for noen kurs 
vi holder, og du verden hva som skjer i 
bygdene etter at kursene er over. Kur
set er blitt godt kjent, og veldig popu
lært. 

Vi har aldri aktivt gått inn for å ver
ve folk til AKP eller noe annet gjenn
om kursene, likevel har vi fått 
medlemmer. (Det er selvfølgelig på 
plasser hvor AKP i det hele ta(t fins). 
Men vi har fått forklart hva detre bok
stavene står for, for det er det mange 
som ikke vet. Vi legger aldri skjul på at 
dette er et kurs laget av AKP, og at vi 
som leder kursene er AKP~re. 
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INNLEGG 
Asta Haaland skriver i sin 
OPPRØR-artikkel om 
bøllekurs-revolusjonen 
at det viktigste å rekrutte
re jenter til AKP og 
Kvinnefronten, og få nye 
KK-abonnenter. Hanna 
H. Hansen (bildet) skri
ver her at hun er uenig i at 
bøllekursene skal drives 
på denne måten. 

Min påstand er at bøllekursene er 
det viktigste massearbeidet AKP dri
ver og har drevet i Finnmark noen 
gang. Jeg vil at kursene skal fortsette å 
være det. 

Pedagogikk 
Jeg ser det ikke sånn at det er kvinne
fellesskapet i seg selv som er det store 
med kurset. Det er jentenes opplevelse 
av fellesskapet som grunnlag for hand
ling som er det viktige. I fellesskapet er 
de i stand til å sprenge grenser, til å se 
nye sider ved seg selv og virkeligheten. 
Det er pedagogikken i kurset som gjør 
at jentene får denne erfaringa. Hvis vi 
skal ha kursene til å bli vervekurs, så 
må vi forandre pedagogikken i kurset. , 
Jeg mener det er i pedagogikken at 
kurset har sin styrke. Det er her det 
skiller seg fra andre kurs, og det er pe
dagogikken som gir kurset revolusjo
nært innhdld. Pedagogikken virker 
frigjørende, og det er denne opplevel
sen jentene reiser hjem med. Det som 
gjør det til noe mer enn en egotripp, er 

opplevelsen av at frigjøringa foregår i 
et fellesskap. 

I likhet med Asta Haaland tror jeg 
det er mange om ikke husker noe av 
innledningene etter kurset. Det de hus
ker, er den styrken de opplevde i å se 
andre kvinner vokse. Og de fikk bruke 
sin egen styrke. 

Samisk/norsk fellesskap 
Vi ser at kurset virker frigjørende. Et 
bevis på det er at vi i Finnmark har fått 
jenter fra den samiske og norske ver
den til å snakke sammen. Den enslige 
mora på trygd i Alta, føler plutselig 
fellesskap med den samiske småbruke
ren ute i fjorden. Før kurset ville de 
aldri trodd at de hadde noe å snakke 
om. I løpet av kurset opplever jentene 
at de har felles interesser, felles proble
mer, de opplever hvordan de kan være 
en styrke for hverandre, i stedet for å 
være fiender. Jentene opplever at 
kvinnefellesskapet bygger bruer over 
store avgrunner. De &er hvilken styrke 
de kan hente til sin egen kamp gjenn-
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om fellesskapet. 
Vi oppnår ikke dette fordi vi jobber 

spesielt med det, eller fordi vi sier det i 
innledningene. -Det skjer fordi kurset 
bygger på en pedagogikk som er revo
lusjonær og frigjørende. Vi tar ut
gangspunkt i undertrykking. Vi maler 
undertrykkingas ansikt på veggen, ber 
dem se den i hvitøyet, og gå løs på den. 
Derfor frigjør vi krefter. Vi gir under
trykkinga ansikt, navn, ord. Ikke bare 
kvinneundertrykking, men all under
trykking. Dette gjør vi_ ikke fordi vi 
skal ha flere medlemmer i AKP, vi gjør 
det fordi vi vil ha et annet samfunn, et 
samfunn hvor det ikke finnes under
trykking. For å nå dit, må vi lære oss å 
kjenne alle ansiktene til undertryk
king, og vi må lære å slåss mot den. 

Jeg vil at jentene skal reise hjem, og 
gjøre noe med den virkelig__heta de sjøl 
står midt oppe i. Kjempe m~de pro
blemene de har i sin hverdag. Jeg vil 
føle at jeg bedrar folk hvis jeg skal stil
le meg i gangen med verveblokka. Det 
er ikke til oss de skal komme med de 
nye kreftene sine, de skal bruke dem 
sjøl, sammen med andre. 

Jenter drivkrefter 
Det blir ikke revolusjon av at vi får en 
bråte jenter til å melde seg inn i AKP. 
Det som lager revolusjon er at jentene 
begynner å se på seg sjøl som drivkref
ter, noen som kan forandre på den 
virkeligheta de sjøl står oppe i, og gjør 
det. Ei jente som må ta kampen med 
mannen sin om at han skal passe unger 
en dag i uka for at hun skal komme seg 
på kurs, hun må ta den kampen. Hun 
som utsettes for hersketeknikker på 
jobben, og av den grunn ikke får brukt 
seg sjøl, og går med blikket senket, 
hun må ta den kampen. Hun som sitter 
i kommunestyret, og ikke tør å gå på 
talerstolen, hun må ta den kampen. 

Jeg vil ikke påstå at jeg vet mer om 
undertrykking, klassekamp og kvinne
kamp enn de jentene jeg får på kurs. 
Jeg har lest mer teori, jeg er kommu
nist, jeg har tatt et standpunkt til 
kvinnekampen. Men i forhold til man
ge av jentene som jeg har hatt på kurs, 
så har jeg sklidd gjennom livet med 
gullhår i ræva og sølvskje i munnen. 
Alle kommer til kurset med sine erfa
ringer, med sitt liv på ryggen. Hvor dan 
kan jeg sortere ut, og si at deg skal vi 
verve. Du skjønner så og så mye, mens 
du skjønner mindre, og du har de hold
ningene, så deg har vi ikke bruk for hos 
oss. 

Ikke misjonær 
I Finnmark er folk av god grunn skep
tiske til misjonærer. De har sett nok av 
at den norske staten, og de norske 
nordmenn kommer og trer ideologier 
og religioner ned over hodet på dem. 
Jeg vil ikke være misjonær i sameland. 
Mange får tillit til AKP gjennom kur
sene. Den tilliten får vi fordi vi ikke er 
misjonærer, men gir jentene styrke til 
å kjempe sin kamp. 

Jeg er ikke imot at folk blir med
lemmer av AKP etter at de har vært på 
kurs, men jeg er uenig i at kursene skal 
være vervekurs, og jeg vil heller ikke 
at vellykketheten av kursene skal vur
deres etter antall Klassekampen-abon
nenter eller denslags. Vi sier at 
bøllekursene er AKPs gave til kvinne
ne, i hvert fall sier jeg det til jentene på 
kurset .. Jeg vil fortsette å gi det til kvin
nene som en gave. Jeg gir ikke gaven 
bort for at de skal like meg bedre, eller 
stå i takknemlighetsgjeld til meg. Men 
for at de skal lære å bruke styrken sin. 
Jeg vil at vi skal fortsette å gi kurset 
som en gave, for bare på den måten 
kan vi høste tifold igjen. 

HANNA H. HANSEN 
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Bedriftsokkupasjon! 
Av ARNE BYRKJEFLOT 

I Trondhjems Kjemiske Fagforen
ing har vi hatt de to eneste be
driftsokkupasjonene i moderne 
tid. Først Svanen og så Evaco. 

Vår erfaring er at det er ingen spøk, 
men det er fullt mulig. 

Direktør Kvalheim junior brukte en 
hel ettermiddag på Trocadero for å 
forklare meg at framtida lå i hans mo
derne vaskeri, Svanen i Molde. 

Gorner mente at bare vi fikk se hans 
fabrikk i Tyskland så måtte vi forstå at 
det ikke gikk å drive slikt på Singsås. 

Men jentene på Svanen forsto ikke 
hvorfor hotellbyen Trondheim ikke 
kunne vaske sitt eget tøy, og Evaco
arbeiderne mente at når de hadde et 
produkt og et marked, så måtte det da 
gå an å produsere det på Singsås. 

I egne hender 
På Svanen prøvde vi alle muligheter 
før okkupasjonen. Hovedavtale , 
Norsk Kjemisk, Arbeidsmiljølov, ak
sjelov, lov om fusjonskontroll. Med 
full uttelling kunne vi maks fått utsatt 
oppsigelsene en måned. Ingen lov kun
ne hindre salget av Evaco til Tyskland 
(og det har vært mange forslag). Kje
misk og LOs internasjonale kontor 
greide ikke annet enn å fortelle oss at 
det ikke var organiserte ved Gorners 
bedrift i Tyskland (etter fire uker) . 

Arbeiderne hadde intet å tape. Uten 
kamp ble de arbeidsledige. Det verste 
som kunne skje etter en kamp, var og
så arbeidsledighet. 

Å stole på lovverk eller overlate sa
ken til Norsk Kjemisk var sikker ar
beidsledighet. 

Ufarlige trusler 
Gorners advokat i Norge har flere gan
ger truet med bruk av politi og erstat
ningssøksmål om ikke blokaden ble 
oppgitt. Trusselen om erstatning var 
aldri reell . Det er umulig å dømme ar
beidsledige kvinner på Singsås til 
erstatning av betydning. Politi kunne 
vært brukt før vi dro til Tyskland, men 
etter at Garner ble satt under et vold
somt press på hjemmebane, er dette 
blitt svært vanskelig. Det er nå gått fire 
uker siden hans aller siste frist uten at 
noe er skjedd. 

Avskjedigelsen som ble brukt mot 
okkupantene ved Svanen, var egentlig 
også ufarlig. Forbundssekretærens 
fantasier om at de førte dem inn i en 
egen kø på arbeidskontoret, og at de 
mistet arbeidsledighetstrygda var ikke 
sanne. 

Min feil var at jeg ikke forsto at den
ne trusselen skremte noen kraftig, og 
forklarte det. Å se hvilke trusler som 
er farlige, og hvilke som er ufarlige, 
krever en del erfaring. 

- I mi fagforening okkuperer folk bedriftene sine når de legges ned. 
Ja faktisk har vi denne våren hatt Norges to eneste bedriftsokkupasjo

ner i moderne tid. Og Evaco er fortsatt blokkert. Det skriver Ame 
Byrkjeflot, AKPer og leder av Trondhjems Kjemiske, i dette innlegget 

om erfaringene fra Svanen og Evaco. 

A stole på lovverk eller overlate saken til Norsk Kjemiskvar sikker arbeidsledighet. Derfor okkuperte Evaco-arbeideme 
bedriften. FOTO: KLASSEKAMPEN 

Det er rart det ikke er flere okkupasjo- større og større press, og okkupasjo- Uten kampen ville ingen visst at ar-
ner i Norge. Alle som har prøvd lov- nen blir enklere å holde. beidsplassene var nedlagt engang. 
veien og lobbyvirksomhet, har tapt Også Svanen kunne vært vunnet. 
kampen om arbeidsplassene. Jeg tror at om vi hadde holdt ut ei uke 

Evaco kan vinnes. Da okkupasjo- til, så ville situasjonen vært snudd. 
nen startet, var det ment som ei kort Samorganisasjonen hadde støtta, ord
markering. Nå er vi i en situasjon der føreren dukket opp på vaskeriet og 
det er dukket opp en ny interessent ville megle, de ti jentenes beinharde 
(Mosvoll Industrier), at LO har enga- kamp for industriarbeidsplassene i 
sjert seg ved Yngve Haagensen, og at Trondheim rørte folk ved hjertet. Men 
Næringsdepartementet er inne. Fort- Kjemisk Forbund gjorde jobben for 
satt er det Gorner som settes under arbeidsgiverne. 

Ingen anger 
Ingen angrer det de gjorde. Sjøl jente
ne på Svanen som gjennomlevde en 
uke med et utrolig press, (fire sjefer 
over seg, forbundets opptreden, avise
ne, usikkerhet, problemer i familien, 
redselen for framtida og et fullstendig 
tap), angrer ikke. Devilleikkeværtdet 

foruten, og er stolte over å ha gått i 
spissen. 

Kvinner 
Begge steder var det kvinnene som 
gikk i spissen, og de holdt best. Kansk
je fordi de var godt vant til å holde ut 
med umulige arbeidsgivere. De tenker 
så mye hovedavtale som tillitsvalgte 
ofte gjør på mannsarbeidsplasser. 
Kanskje fordi de var vant til å diskute
re mye mer mellom seg. Ut av kampen 
vokser det fram ledere som Åse Hernes 
på Svanen og Sigrun Mathiesen på 
Evaco. 

I slike situasjoner ser du forskjellen 
på «vårt» fagforeningsarbeid og for
bundet. Du trenger rådgivere som 
følger deg fra time til time og fra dag til 
dag, ikke en som skriver et brev og 
kanskje kan få til et møte om tre uker. 
Du trenger realistiske rådgivere som 
ser mulighetene (ikke bare probleme
ne), og først og fremst trenger du noen 
som står på din side fullt og helt. 

Foreningen tok mye av støttearbei
det og det økonomiske ansvaret. AKP 

Ame Byrkjeflot mener partiet, og ikke 
minst Klassekampen, besto prøven i 
Evaco- og Svanen-sakene. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 
mobiliserte støtte både direkte og ikke 
minst gjennom Klassekampen. Uten 
den avisa ville vi ikke fått saken ut over 
Trøndelags grenser . Svært mange av 
vå.e medlemmer var med på mønstrin
gene utenfor Svanen. Uten partiets 
internasjonale utvalg ville det ikke 
blitt noen tur til Tyskland. 

Partiet besto den prøven dette var. 
Og bra er det, for Evaco er ikke slutt 
og flere vil følge etter. 

Individuelt eller kollektivt ansvar? 
Det nye prinsipp-programmet si

er at rasismen brukes til å splitte 
det arbeidende folket, at rasis

men er en alvorlig trussel mot demo
kratiet, at kampen mot rasisme er «ein 
strategisk viktig kamp, både på kort og 
lang sikt. .. » (4.6). 

RV sitt program sier at «Raud Val
allianse ser det som svært viktig å 
kjempa mot både den statlege rasis
men og 'kvardagsrasismen'» (kap. 8). 

I forslag til valgmanifest for RV 
1989 står det under kapitlet om statlig 
rasisme at «Flyktningene må skjules 
for myndighetenes forfølgelse». 

Her er det mange fine ord og tydeli
ge oppfordringer. Mange partimed
lemmer og sympatisører har tatt disse 
signalene alvorlig og skjuler asylsøke
re. Noen steder vandrer de fra hjem til 
hjem i en fast og gjenntatt rekkefølge. 
Andre steder bor de fast hos en fami
lie. 

Hvem, hvor lenge? 
Men hvilken hjelp og oppfølging får 

andag 5. juni 1989 

INNLEGG 
Å skjule flyktninger, er 
det et individuelt eller 
kollektivt ansvar? Det 
spør «Liselotte» om i 
dette innlegget. Hun 
skjuler sjøl flyktninger. 

disse «trygge husene»? Har den sen
trale partiledelsen eller RV sitt lands
styre tenkt over hvem vi skal skjule, 
hvor lenge vi skal skjule dem, hvilken 
form for hjelp familiene og flyktninge
ne kan få? 

Og mens dette utredes, hva gjør vi 
med dem som allerede ligger i skjul? 

En kommunistisk arbeidsstil er en 
kollektiv arbeidsstil. Det har vi alle 
lært. Når du blir spurt om å gjemme en 

flyktning, får du som regel et par da
gers tenketid før du svarer. Du rekker 
ikke å trekke inn laget ditt. Har du 
flaks, får du diskutert det i styret først. 
Men vanligvis må du selv treffe av
gjørelsen, og den treffer du ut fra de 
tre punktene jeg startet med. Og du 
oppdager at nå er flyktningen ditt an
svar. 

Det er ikke enkelt å få et menneske i 
huset som ligger skjul. Familien vår 
har nå hatt en kurder i fem måneder . 
Han og vi regner med at det vil vare i 
flere måneder ennå. 

Vi har måttet hanskes med depresjo
ner, fysiske sykdommer, til dels store 
kulturelle konflikter uten hjelp. Eller 
vi har selv måttet gå på byen for å finne 
hjelp. Hvem kan vi stole på? Vi må 
hanskes med ensomhet, hjemlengsel 
og kjedsomhet. 

Økonomiske problemer 
Og vi har et kjempestort økonomisk 
problem. Folk fra den 3. verden spiser 
ikke kneippbrød med brunost og hav-
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regraut tre ganger om dagen. En 
voksen mann spiser mye. Han skal ha 
klær, han skal ha lommepenger (til 
trikk, til kaffe, til å kjøpe tyrkisk avis, 
til å føle seg som voksen). Han skal ha 
pe_nger til norskkurs. Som dagens si
tuasjon er, står vi alene med disse 
problemene. 

En asylsøker er et voksent menneske 
som har hatt harde påkjenninger i sitt 
eget land. Han er livredd for å bli tatt 
og sendt tilbake.Han har en posisjon i 
vertsfamilien som er mer utrygg enn 
den familiens barn har . 

Det er rovdrift på folk. Det er en sik
ker måte å slite ut en familie på, å 
skrape velviljen og forståelsen tynn 
som silkepapir. Det er å legge stein til 
byrden hos asylsøkeren. Jeg er sikker 
på at det rundt omkring finnes folk 
som har de samme problemene som vi 
har. At de har løst noen av dem på en 
glimrende måte. Vi har løst andre på 
en glimrende måte - tror vi. Jeg kun
ne ønske meg· at de erfaringene ble 
systematisert. 

«Trygt hus» 
Som et «trygt hus» for en asylsøker, 
kunne jeg ønske meg at partiet tok 
grep om arbeidet. Vi har bruk for: 
• En vennekrets som regelmessig 

stakk innom for å prate, for åta han/ 
henne med seg ut på diskotek, kino 
osv. 
• En idebank, en navnebank, du kan 

konsultere når du har problemer. Lege 
- tannlege - psykolog- tolk - sosionom. 

• En sikret økonomisk støtte. 
Jeg ser problemene med ressurser og 

sikkerhet og mye annet. Men proble
mer er til for å løses, og dette partiet 
har klart bragder før . 

Mange mennesker ligger i skjul, og 
flere vil det bli . At situasjonen er kom
met som julekvelden på kjerringa, er 
ikke noen unnskyldning for ikke å job
be med problematikken nå. Ellers 
sliter vi ut folk, mister tillit i asylsøker
kretser og arbeidet mot rasismen i 
Norge vil lide et stort tilbakeslag. 

«LISELOTTE» 
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STUDIE 
aNYTT 
EF-bene 
Det første heftet i en serie om EF hand
ler om institusjonene, de enkelte 
medlemsland og sjølråderetten, og 
gjennomføring av det indre marked in
nen 1992. Heftet har studieplan. Det 
koster 25 kroner. 

Familien 
Bente Volder har skrevet et hefte som 
tar opp to problemstillinger: Kvinnen i 
familien - vår tids slave?, og Hvor 
mye koster gratisarbeidet? 

Heftet koster 20 kroner. 

Påtvers 
«Kvinnene i arbeiderklassen. Kvinne
organisering på tvers.» Av Siri Jensen. 

Heftet koster 20 kroner. 

Miljø 
«Miljøutfordringen» heter heftet som 
er laget av RV/ AKPs arbeidsgruppe 
for miljøpolitikk. 

Det drøfter blant annet spørsmåle
ne: Hva trenger folk i Norge: Økt 
livskvalitet eller økt forbruk av natur
ressurser? Sosialisme - et tryllemid
del mot miljøproblemer? 

Heftet koster 60 kroner. 

AKP-historie 
Boka til Pål Steigan, «På den himmels
ke freds plass», koster 30 kroner og er 
på 290 sider. 

Partiskolen 
Trinn lA: Marxistisk filosofi (kr. 80). 

Trinn IB: Politisk økonomi 
(kr. 90). 

Trinn 2A: Imperialismen (kr. 130). 
Trinn 20: Krig,fred, væpna revolu

sjon (kr. 70). 

Siste nvtt 
Jon Ivar Elstad legger nå siste hånd på 
verket med arbeidstittel «Den norske 
samfunnsformasjon». Kommer i mid
ten av juni. Boka kommer på ca. 100 
kroner. 

Dahle-videoen 
En og en halv times foredrag av Thor
stein Dahle. Dette er en oppdatert 
versjon av foredraget Thorstein Dahle 
holder om norsk økonomi. Videoen 
koster 250 kroner. 

Bestilling 
Heftene,bøkene og videoen kan bestil
les fra: 
Studietjenester 
Gøteborggata 8 
0566 Oslo 5 
Telefon: 02-38 42 50 
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Jenter 
i AKP! 

Bøllelederkurs arrangeres 
25. til 27 .august 1989. 
Deltakere må selv ha deltatt 
på bøllekurs før de deltar på 
lederkurset. 
Lederkurset avholdes i 
Oslo-området. 
Kontakt: 
Signe Blindheim, 
tlf. arbeid: 02 - 38 42 50 
eller 
Vigdis Vollset, 
tlf. privat: 02 - 38 52 98 

STUDIER /KK-KAMPANJE 

Klassekampen i tal 
Av GUNNAR}. FUREHAUG 

E 
i kampanje er ferdig, og er også 
oppsummert i Klassekampen 
(13. mai). Her vil vi nøye oss med å 
presentere tal og statistikk - til 

Avisstatistikk for 
Klassekampen 

ABONNEMENTSTATISTIKK DAG+ LØRDAG 
6. februar 1989 

ANTAL-;.:L:_ _____________________ _ 
7600 

Dag Uke 
Oslo 2456 911 7500 
Østfold 

opplysning og ettertanke. 

Tabell 1 og 2: 
Abonnementstal for Klassekampen ved kam
panjestart (6. februar) og kampanjeslutt 
(12. mai). 

Som mange av dykk kanskje veit: Vi verva 
godt over 1 500 abonnentar i kampanja, men 
fekk altså ein knapp auke på 350. 

Dette synleggjer: * Det vi får inn sildrar fort ut igjen. * Vi må ha konstant høg verving for å unn
gå å gå ned. * Skal vi radikalt auke abonnementstalet 
må vervetakten også auke betrakteleg. 

Tabell 3: 
Abonnementsstatistikk dag + laurdag, 1987, 

Akershus 
Hedmark 
Oppland 
Buskerud 
Vestfold 
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland 
Hordaland 
(m/Bergen} 
Sogn og 
Fjordane 
M1reog 
Romsdal 
S1r-Tr1ndelag 
Nord-T rtndelag 
Nordland nord 
Helgeland 
Troms 
Finnmark 

182 56 
628 296 
130 68 
108 66 
167 105 
193 102 
208 80 
46 35 
90 47 

240 132 

473 243 

132 66 

154 71 
457 244 
116 54 
182 98 
116 36 
265 124 
114 31 

7400 ~---\---------~---------------, 

7300 ~---\-----.a----------A-+-----------------, 

7200 ~--'~--\-----1+-~~~'-\----------rr---------:-----1 

7100 i::::..-.....:_----\--J,.:.~~~-l-l'------\--'-----------ih,,,l~""t--f-----1 

7000 ~-+--,,-----.i-----!Jl.-~.,__-\.------~-----+f-----.._;---i 

6900 i=-~-i-:----=-W:..--+----1----+-+--------t 

6800 ~--1-l--L--1---+--!-----i------1---=---l---t--.,--------, 

6700 ~~::----\<--------1rl-------!ø.:........:r---1~L__-+---------, 

6600 ~-------------',c:_____:'t--171----r---------, 

6500 i=----------------;---7'--------, 

• li\ 
t: ' " 

I ' , \ I 

" 
, 

I 

I 
I 

Svalbard 1 
, 

1988, 1989. 
Denne grafiske framstillinga viser kor vi 

ligg etter kvart rekningsutkøyr. Rekningsut

Jan Mayen 0 
Utlandet 43 

2 
0 

111 
6400 L-~~--r~--.-~~-.--.--,--~--.--,---.--....---r-,---r-,--r--r-,----.-r~ 

\..,_, 

Totah 6501 2982 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
køyra er kvar 14. dag - 6 laurdagsabonnen- Tabell 1 
tar tilsvarar eit dagabonnement. Som de ser: 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Sommaren er ei vanskeleg tid. De ser sikkert 
også at vi ligg bra høgt oppe ved kampanje
slutt 12. mai. Men den 23. mai skal godt 400 
abonnentar stoppast pga. manglande beta
ling. Kva med ein liten ekstrainnsats no i mai 

Avisstatistikk for Tabell 3 REGNINGSUTKJØR PERIODER 
Klassekampen 12. mai 
1989 Dag Uke 
Oslo 2521 970 

og juni? Østfold 195 58 
Akershus 633 305 

FYLKE I% AV MALSETTING Resultater i prosent FYLKE I% AV MALSETTING 

Tabell 4, 5 og 6: 
Viser det fylkesvise kampanjeresultatet frå 
vårkampanja 1988, det tilsvarande for 1989, 
og til slutt summen av desse to. Vi ser her at 
det var jamt over andre fylker som gikk i mål 
i år enn i fjor. Oslo har to gode år bak seg -
Vestfold eit godt og eit svært godt. Vi ser og 
at dei fleste fylkene gjerdet jamt bra over tid. 
Men vi har også ein knippe med fylker som 
må ta ut litt ekstra/ kanskje treng ekstra 
hjelp/kanskje bør få justert målsetjinga si. 

Til slutt: 
Ein del folk har lurt på kor mange heilt nye 
abonnentar vi plar å få. Stort sett er dette 
vanskeleg å svare på; i år har vi gjort det slik 
a t vi ka n gje ein omtrenteleg svar. I perioden 
6. februar til 16. mai fekk vi ca. 750 nye abon
nentar. Av desse knapt 230 i Oslo. 

Og kva skal vi ellers trekke ut av alle desse 

Hedmark 
Oppland 
Buskerud 
Vestfold 
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland 
Hordaland 
(m/Bergen} 
Sogn og 
Fjordane 
M1reog 
Romsdal 
S1r-Trtndelag 
Nord-T rtndelag 
Nordland nord 
Helgeland 
Troms 
Finnmark 
Svalbard 
Jan Mayen 
Utlandet 
Totalt 

tala? Det får vi korne attende til. Tabell 2 

146 
113 
177 
242 
229 

60 
106 
231 

491 

136 

170 
{;05 
125 
186 
128 
295 
118 

1 
0 

50 
6858 

59 Finnmark 148 
72 Nordland N 141 
99 

112 
92 
36 
51 

123 

Sogn og Fjordane 137 
Vestfold 131 
Oslo 122 
Rogaland 103 
Ser-Trøndelag 96 
Nord-Trendelag 94 

268 Troms 86 
Hordaland 83 

63 Oppland BO 
72 

269 
55 

101 

Møre og Romsdal 71 
Akershus 71 
Østfold 69 
Vest-Agder 69 

44 Aust-Agder 60 
145 Hedmark 60 

31 Telemark 60 
2 
0 

106 

Buskerud 56 
Helgeland 52 

3133 LANDET 100 

Tabell 4 

av målsettinga: 88 89 
Vestfold: 200 Finnmark 148 60 
Aust-Agder: 167 Nordland N 141 77 
Vest-Agder: 145 Sogn og Fjordane 137 79 
Buskerud: 127 Vestfold 131200 
Telemark: 114 Oslo 122110 
Oslo: 110 Rogaland 103 67 
Østfold: 100 Ser-Trendelag 96 89 
Troms: 90 Nord-Trøndelag 94 35 
Ser-Trendelag: 89 Troms 86 90 
Sogn og Fjordane: 79 Hordaland 83 59 
Nordland Nord: 77 Oppland BO 72 
Helgeland 77 Møre og Romsdal 71 58 
Oppland: 72 Akershus 71 65 
Rogaland: 67 Østfold 69 100 
Hedmark: 67 Vest-Agder 69 145 
Akershus: 65 Aust-Agder 60 167 
Finnmark: 60 Hedmark 60 67 
Hordaland: 59 Telemark 60 114 
Mer, og Romsdal 511 Buskerull '!i6\ll 
Nord-Trøndelag 35 Helgeland 52 77 

Landet ialt 95 LANDET 100 95 

Tabell 5 Tabell 6 

AKP / RV-lotteri 
Vi RVere og AKPere driver også 

i år valgkamp. Det nye er at vi 
driver gjennom en breiere valg

front, Fylkeslistene for Miljø og Soli
daritet. I denne valgfronten vil vi også 
jobbe for å sikre en skikkelig valgøko
nomi. Det vil bli lotterier og innsamlin
ger for å sikre Fylkeslistene sin 
økonomi i hvert enkelt fylke. 

sjonell ledelse. Lotteriet er en del det 
planlagte økonomiarbeidet som gjør 
at ledelsene i RV og AKP har materiel
le forutsetninger for å spille den viktige 
rolla i klassekampen de faktisk gjør. 

Motild mot 
avis-krise 

Valgøkonomi 
AKP/RV-lotteriet er ikke et svar på 
pengeproblemet til Fylkeslistene. Vår 
rolle i fronten er å drive økonomiar
beid i fronten etter frontens eget 
opplegg - sjølsagt. 

AKP og RV er organisasjoner som 
spiller en rolle - etter vår mening vik
tig rolle - i valgarbeidet. På den 
måten kan vi si at AKP og RV bruker 
penger på valgarbeid. 

AKP /RV-lotteri 
Men dette er ikke et valglotteri. Det er 
AKP og RVs lotteri for å styrke AKP/ 
RV. Det er inntekter som er nødvendi
ge for å drive «butikken». 

Fylkene får fortjenesten av alle lodd 
de selger sjøl, dvs. 14 kroner pr. lodd 
som koster 20 kroner. 6 kroner pr .lodd 
går til gevinster og administrasjon. 

AKP og RV sentralt får inntektene 
av salg de sjøl organiserer, f.eks. i-legg 
i Klassekampen, ved å sende brev til 
folk osv. 

Inntektene 
Når det gjelder inntektene til RV og 
AKP sentralt, er disse en del av forut
setninga for drifta av RV og AKP. Det 
er penger som går til å holde apparatet 
igang, sørger for at det fins materiale, 
kopimaskiner, at vi kan ha en pro fe-

Fylkene har bestilt lodd, og har lagt 
et løp der salg av lodd er en forutset
ning for den videre drifta og utbyggin
ga av partiet og det parlamentariske 
arbeidet lokalt. Det er bare trukket fra 
det koster å drive lotteriet. 

Dette gir fylkene muligheter til å 
styrke profesjonaliseringa av AKP og 
RV. Hvis AKP i et fylke selger lodd for 
30 000 kroner kan enhver partilagskas
serer regne ut at det skal ganske mye 
kontingent til for å gi et fylke så mye å 
rutte med. Disse penga betyr at man 
kan velge å kjøpe fri folk til en dags 
jobbing for partiet i uka. Det gir mu
lighet til økt reising, nytt teknisk utstyr 
der man prioriterer det. 

Rød Ungdom vil også selge lodd. 
Inntekta går i sin helhet til Rød Ung
dom. Der partiet ikke selger lodd, eller 
blir fort kvitt sine, oppfordrer vi parti
medlemmer til å ta et tak for RU. Det 
er en fattig organisasjon - med store 
mål. 

Partiprofilering 
I denne valgkampen treffer vi mange 
folk, folk vi aldri har jobbet politisk 
sammen med. Mange av disse nye ven
nene våre har stor sans for AKP og 
RV. Mange av dem vil svært gjerne gi 
et bidrag hvis de bare blir spurt. Dessu
ten har loddsalg alltid vært en viktig 
politisk metosie å komme i kontakt 
med folk på. A selge AKP /RV-lodd er 
altså en viktig politisk oppgave i for
holdet vårt til folk. Mange av dem vi 
jobber sammen med, vil jo til og med 

OPPRØR 

I 

Gaveabonnement på Klasse
kampen til 2 000 av høstens 
velgere - dette vil bli et sen

tralt element i AKPs og Klassekam
pens satsing framover mot valget. På 
denne måten skal nye velgere trekkes 
til Fylkeslistene og partiets egen pro
fil markeres sterkere og nå fram til 
flere i samband med valgkampen. 

Men disse gaveabonnementene 
blir ikke noe Klassekampen generøst 
øser ut av sitt overskudd. Snarere 
tvert imot. 

Det dramatiske fallet i avisannon
sering siden i fjor sommer har ført til 
krise i de fleste avisenes økonomi. 
Nationen overlever på store lån fra 
landbruksorganisasjonene, A-pres
sen arbeider for å få LO til å bevilge 
150 millioner og sjøl Aftenposten 
førtidspensjonerer og søker om stat
lig støtte. Heller ikke Klassekampen 
har gått fri, og etter et underskudd på 
ca. 600 000 i fjor har ubalansen i øko
nomien økt ytterligere utover i 1989 
og nå passert millionen. 

Omfattende mottiltak er nå tvin-

ha med i partiet! Så hvorfor ikke selge 
noen lodd til dem i første omgang? 

Praktiske opplysninger 
Loddene er klare i midten av juni. Før
stegevinsten er en Kina-reise som ifjor. 
Det er også andre fine gevinster: En 
datamaskin (640 kB), et førtitalls 
kunstgjenstander, videospillere, mi
krobølgeovner, store billedverk og 

gende nødvendig, og de 2 000 nye 
gaveal;>onnementene vil her være et 
avgjørende bidrag. Men da må også 
disse gaveabonnementene betales, 
og til den oppgaven trenger vi hjelp 
fra alle gode krefter- det betyr deg! 

Lørdag 10. juni vil Klassekampen 
sjøl bringe en grundigere gjennom
gang av de økonomiske problemene 
og mottiltakene. Men for deg som 
ikke orker å vente så lenge, trenger 
noe å pusle med og bruke feriepenge
ne på, så kan du henvende deg til 
følgende kontaktpersoner: 
Gunnar Furehaug 
eller 
Roger Johannesen 
Klassekampen 
Salgsavdelinga 
telefon 02 - 64 93 20 
eller 
Frode Bygdnes 
Partikontoret 
telefon 02 - 38 42 50. 

FOR SENTRALSTYRET i AKP(m-1) 
ARNE LAURITZEN 

atlas, bok- og tegneseriepakker. 
Som ifjor vil det bli anledning til å 

gi penger direkte uten å kjøpe lodd. 
Var det ikke en romersk keiser som sa 
at «penger lukter ikke»? Penger fra 
loddsalg eller penger til innsamlinga er 
like nødvendige for å drive politisk ar
beid. 

Lykke til! 
ØKONOMISANSVARLIG 

Mandag 5. juni 1989 
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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. 

Uttalelser fra 
RV-landsmøtet 

OPPRØR trykker ber en del av ut
talelsene fra RV-landsmøtet tid
ligere i år. 

stopp miliømordet 
A ll utslipp og transport av spesialavfall fra 

produksjonssted må forbys. Kun sikre 
transporter til godkjent destruksjons-/ 

gjenvinningsanlegg skal tillates. Avfallet skal 
dermed oppbevares på jordoverflaten i sikret til
stand som til tillater kontinuerlig visuell oppsyn 
såvel som nødvendig kjemisk kontroll. Bedrif
ten/produsenten skal sørge for og betale for det 
nødvendige tilsyn i samarbeid med SFT /fylkes
mannens miljøavdeling/kommunale miljøin
stanser. 

Alle konsesjonssøkende og konsesjonsbelag
te bedrifter skal ( etter lov om forurensning) 
underlegges lokalt baserte kontrollkommisjo
ner. Disse kommisjonene skal bestå av represen
tanter fra: 

• lokalmiljøet (naboer, velforeninger osv.) 
• politiet (lensmannsetaten) 
e miljøvernmyndigheter (SFT, MVA, MYK, 

osv.) 
• verneombud- ti\itsvalgte - bedriftsledelse 

Kontrollkommisjonens arbeid skal ikke er
statte arbeidet til Statens Forurensningstilsyn, 
men skal være et supplement til denne instans 
virksomhet. Kontrollkommisjonens arbeid skal 
være et tiltak for å stimulere til lokal demokra
tisk kontroll over miljøfarlig industri. 

Nei til forsering 
av OL-prosiektet 

arbeidsprosjekt for et miljøvennlig OL. Natur
vernforbundet må sikres midler til dette arbeidet 
og innflytelse i OL-komiteen. 

Nei til salg av Norge 
Landsmøtet i Rød Valgallianse sier et klart 

nei til EF, og tar på det kraftigste avstand 
fra regjeringas forsøk på å føre Norge inn 

bakveien inn i EF gjennom et overnasjonalt EF
TA og tilpasning til det indre marked. 

Vekk med 
arbeidsløsheten 

Samfunnet roper etter arbeidskraft til bolig
bygging, barnehager, sjukehjem, utbyg
ging av kollektivtrafikk og helsevesen. Den 

rekordhøye arbeidsløsheten er et resultat av en 
bevisst raseringspolitikk fra regjeringa og av ka
pitalismens brutale profittjakt. Landsmøtet i 
Rød Valgallianse krever en snuoperasjon i norsk 
økonomi som får hjula igang - styrking av 
kommuneøkonomien og utbygging av velferds
godene, opp med reallønna og økt boligbygging. 

(Vedtatt oversendt landsstyre 
- ikke stemt over) 

El revo1us1onær1 
og sosialistisk parti 

Landsmøtet vil oppfordre AKP(m-1), Rød 
Valgallianse, uorganiserte sosialister og 
andre sosialistiske grupper til å starte de

batten med det siktemål og danne et revolusjo
nært og sosialistisk parti. 

Tida er ikke inne for splittelse, fraksjonisme 
og opprettholdelse av stalinistiske og reforistis
ke dogmer. Tida er inne for å samle seg om det 
beste i RVs og AKP(m-l)s politikk, og arbeide 
for et sterkt og slagkraftig alternativ til venstre 
for AP/SV. 

DETTE NUMMER 
Vi trykker i dette nummeret en del utta
lelser fra RV-landsmøtet. NKS fører 
Stalin-debatten videre, og de setter også 
spørsmålstegn ved «det naudsynte byrå
kratiet». Les også meldingene fra redak
sjonen nederst på sida! 

Det «naudsynte» 
byråkratiet 

Kapittel 5 i AKPs prinsipp-program frå 
198'4 programfesta at «Eit byråkrati vil 
vera naudsynt under sosialismen». Dette 

synet er ikkje endra i det nye prinsipp-program
met (PP-88). 

Denne linja bygger på eit feilaktig statssyn. 
Staten under sosialismen og den kapitalistiske 
staten er kvalitativt ulike, dvs. dei bør vera det. 
Det avgjerande er klasseinnhaldet. Den kapita
listiske staten er skapt for å regulera og opprett
halda den kapitalistiske produksjonsmåten og 
det borgarlege klasseherredømet. Den sosialis
tiske staten må skipast for å tryggja og utvikla 
proletariatets diktatur. For å byggja opp ein so
sialistisk stat på arbeiderklassens premiss, må 
den kapitalistiske staten knusast. 

Byråkratiet er borgerskapets - og dermed 
mindretallets - administrasjonsform. Det er 
ein administrasjonsform som ikkje er rasjonell, 
men som likevel tener borgarskapet av di det bi
drar til å tilsløra makttilhøva. I eit sosialistisk 
samfunn er arbeidarklassen den herskande klas
sen. Han vil ikkje vera nøydd til å skjula makttil
høva av di han er i fleirtal. For å sikra at 

arbeidarklassen held på makta, må ein ikkje 
byggja opp eit unødvendig administrasjonsap
parat kring dei ekspertane det sosialistiske 
samfunnet openbart treng. Eit slikt byråkrati vil 
bli ein arnestad for kontrarevolusjonær tenk
ning og praksis. 

Linja kring det «naudsynte» byråkratiet i 
prinsipprogramma er ikkje eit grunnlag som ein 
kan nytta til å mobilisera arbeidarklassen til re
volusjon på. Det peikar ikkje ut ein farbar veg 
mot det klasselause kommunistiske samfunnet. 
Denne linja avvikar frå leninismen på eit vesent
leg område: Herskarane skal bli ansatt. Den 
leninistiske modellen byggjer på atdei som sty
rer, skal bli valt. Vidare skal de kunne bli atten
dekalt, og dei må rotera mellom administrasjon 
og produksjon. Dei som styrar, må aldri få privi
legiar i høve til vanlege arbeidsfolk. Den rengjin
ga som AKP her har foretatt av marxismen
leninismen, er i strid med arbeiderklassen sine 
interesser både før og etter den sosialistiske re
volusjonen. 

VEDTAKFRA 
NKS SI'M' LANDSMØTE 

Om Stalin-debatten 
talin har vorte drøfta ein del i ml-rørsla i det 
siste. NKS meiner dette ordskiftet er sers 
viktig. 

Opportunistar og revolusjonære har opp 
gjennom tida skilt lag på spørsmålet om Stalin. 
At eit slikt historisk skilje finst, har det vore sem
je om i vide krinsar av norske revolusjonære. 
Men i den siste tida har ymse røyster teke til orde 
for at det ikkje er rett å skilje slik i dag. 

Me kan ikkje sjå at ordskiftet om Stalin i ml
rørsla har drege fram noko nytt som har endra 
den prinsippielle sida av spørsmålet. Derimot 
harme sett sers mange freistnader på å vri seg 
unna spørsmålet. 

Ordskiftet har og vore prega av tradisjonell 
borgarleg humanisme og fanatisk svartmåling 
av den fyrste arbeidarstaten. Diverre har sers få 

gått mot dette. 
Landsmijtet til NKS ser byggjinga av denf.yJs

te arbeidarstaten som eit så viktig spørsmål at ei 
revolusjonær rørsle lyt taka standpunkt til det, 
utan å verta historielag av den grunn. 

Då kjem ein ikkje utanom spørsmålet om Sta
lin, som i tre tiår gjekk i brodden for å byggja og 
verja arbeidarstaten. Og trass i at ein finn mange 
lyte ved oppbyggjinga, er ein nøydd til å stilla 
spørsmålet som skil opportunistar og revolusjo
nære: 

- Skal revolusjonære taka makta over staten 
og nytta dei midla som trengst for å halda på ho 
og byggja staten ned, eller skal ein av humane» 
omsyn lata det vera? 

VEDTAKFRÅ 
NKS'7. LANDSMØTE Regjeringa ønsker å forsere OL-utbygginga 

for å holde arbeidsledigheten nede i 
bygg/ anlegg på indre Østlandet. En forse

ring betyr uforsvarlig saksbehandling, fritt fram 
for kapital- interessene og kollisjon med miljø
verninteressene. RV mener at en forsering må 
unngås. Videre støtter vi Naturvernforbundets 

De som slåss mot rasisme, mot distriktsrase- ------------------------------------
ring, mot miljømordet, for kvinnefrigjøring, 
for internasjonal solidaritet, mot kapitalisme og 
for sosialisme fortjener et slikt alternativ. 

DEFA 
JA FOR FANEN! Jeg vil abonnere på Røde Fane. 6nummerprårfor 180 kr.: 

navn .......................................................................................................... . 

addresse ..................................................................................................... . 

sendes til: Røde Fane, Gøteborggate 8, 0556 OSLO 5 

AKP(m-1) 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO5." 
Telefon : 02-38 42 50. 
Kontortid: 10-15, torsdag 10-18. 

RØD VALGALLIANSE 
oks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 

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

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 

Leserundersøkelse 
Sammen med dette nummeret av OPPRØR fin
ner du et skjema som er en leserundersøkelse. 
Vær snill: Hjelp deg sjøl med å gjøre OPPRØR 
bedre! Fyll ut skjemaet, mas litt på andre for at 

de skal gjøre det samme - og send skjemaet til 
redaksjonen. 

REDAKSJONEN 

OPPRØR kommer! 
Neste nummer av OPPRØR sendes ut mandag 
den 31. juli. Dette er en melding til dere som har 
et ansvar for å spre avisa lokalt. 

Men det er også en melding til dere som ikke 

BLI ABONNENT 

får avisa, og som skulle hatt den. Nå veit dere 
når dere kan begynne å purre lokalt. 

REDAKSJONEN 

OPPRØR distribueres gratis til medlemmer av AKP(m-1), RU og NKS, og medlemmer 
av Støtteringen. D Jeg vil abonnere på Opprør. 85 kroner for et år med 11 nummer. 
□ Jeg blir med i Støtteringen for AKP(m-1). Send meg girohefte med månedstalonger 
pålydende: □ kr. 30 □ kr. 50 □ kr. 100 □ kr. 150 □ kr. 200 eller på kr. ... 
Jeg vil betale □ månedlig □ hvert kvartal □ hvert halvår. 
Jeg vil betale over □ bank □ post 
Navn: ................................................................................................... . 

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

Postadr. : ............... .......................... Telefon: ................................. " ..... . 
OPPRØR, Steingata 10, 3250 Larvik, postgiro O 82 30 3119 44, telefon 02 - 38 42 50. 
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RØDT KORT 

DKNA 
Rødt kort tildeles denne 
gangen Det Kongelige 
Norske Arbeiderparti for 
grenseløs arbeiderforakt. · 

Det er partiet som vil 
nedlegge Spigerverket. 
Det er partiet som lar trå
lerne tømme havet sånn 

DKNA - ved en-av dem. 

at sjarkfiskerne møter 
«svart hav». Det er parti
et som snikinnmelder 
Norge i EF og vil nedlegge 
det norske landbruket. 

DKNA er partiet som 
stenger Norge for men
nesker på flukt. 

Vi beklager, Kong 
Olav, at vi blander konge
ligheten inn i DKNA
navnet. Egentlig er det vel 
en fornærmelse vi kunne 
spart deg for. Men det gir 
oss sjansen til å si at det 
var OK at du ikke ville 
fortelle DKNAeren, He- · 
len Bøsterud, hva du 
lovet den unge jenta fra 
Afghanistan. Det ville ik
ke vi gjort heller! 

RØD·ROSE 

Arne 
Vi må innrømme det: 
Denne gangen har vi lurt 
ansvarlig redaktør i OPP
RØR og nestleder i AKP. 
Åssen skulle vi ellers fått 
gitt Arne Lauritzen den 
røde rosa? 

Vi likte det godt da 
Dagsrevyen zoomet inn 
Aksel og Arne i Spiker
suppa 1. mai i år. Vi likte 
det godt da han var med å 
sette opp mur foran Oslo 
Børs for noen år siden. Vi 
likte det godt da han var 

streikeleder i Moss enda 
lenger tilbake. Og han 
veit vel egentlig godt at vi 
synes det er godt å se han 
i aksjon, hvis han tenker 
seg litt om. 

Men det sliter å gå i 
spiss. Alltid å skulle stille 
opp, alltid ha ansvar. Ar
ne er nestleder i et parti 
med store mål. Kanskje er 
det derfor vi alltid har 
stilt så store krav til våre 
ledere? Når ga du lagsle
deren din en rose sist? 
Arne får i hvert fall en 
velfortjent en nå. 

Armeen må slutte seg sammen folket 
til enhet, slik at folket ser den som sin 
egen arme. 

(Mao Zedong, mai 1938) 

NKPisering 
Ja, de sier det, de unge: Dere er blitt så sidrompa, møte

mennesker - mista grepet om gata. Når var du på akk
sjon sist? 

Jeg som både har kasta tomater på den amerikanske am
bassaden, vært med på to boikotter av valg- i 1969 og 1971. 
Var det du eller jeg som nekta Taiwan å propagandere at det 
var to Kinaer? - i 1976 var det vel, i Chateau Neuf. Eller som 
spraya maling under Entebbe-filmen? - sånn at det ihvert
fall ble en pause, til vi blei hivi ut. 

- Ja, men når var du og de andre AKPerne på akksjon 
sist? 

Jeg prøver meg med om hun ikke så Aksel, Jon og Arne på 
TV-en første mai? AKP-lederne i første rekke i å mobilisere 
mot Hagen. De var veljkke de eneste AKPerne der? Den slo 
sånn passe bra an, selv om jeg ikke fikk fred før jeg måtte inn
rømme at det var to år siden jeg sist gikk i en demo. Selv om 
jeg måtte innrømme at første mai i Oslo var en ting, Arendal 
var en annen. 

De river og røsker i sjela di disse ungdommene. Hvis du tør 
å snakke med dem, gå på møter sammen med dem, delta i 
miljøaksjoner sammen med. Det er som sjela undergår en 
slags fysikalsk behandling. Du blir friskere. Rødere. 

Jeg har en kamerat som virkelig var livredd at han skulle 
bli en sånn raring som en NKP-er på jobben. Han har solgt 
Friheten i førti år. Eldre og eldre. Seig som klister, men han 
står på aleine . Folk på jobben lo av han, ble det sagt, selv om 
jeg nok trur respekten overdøver latteren. Kameraten min var 
bekymra for partiet, synes vi blei rarere og rarere. Vi kunne 
bli sånne rare gubber som NKPeren. Så gikk han ut. 

Jeg har en annen kamerat som sier at løsninga for å unngå 
at AKP blir gubbeparti, er at vi går bort til de unge, radikale 
- de utålmodige o·g motkulturelle. - Ei dødslinje, sier den
ne kameraten, å plukke en og en R.Uer inn i AKP. 

Det blir ikke AKP radikalt av. De må komme i flokk, og 
det gjør de ikke før vi har jobba mye og lenge sammen med 
dem. Vi må vise oss. tilliten verdig. 

Det er mange som er bekymra for generasjonsfenomenet 
AKP. Vi i 30-45 års-alderen. Vi har mye å være stolte av, 
Klassekampen, tilliten i arbeiderklassen, i kvinnekampen ... 
Men er det ikke litt treigt? 

Vi har et Rød Ungdom og et NKS som ikke er like stort som 
gamle SUF(m-1), men som er like friske, radikale og røde. 
Når du ser på TV eller leser i avisa om miljøaksjoner, skjul
en-flyktriing eller aksjoner mot FMI, så ikke bare tenk Blitz 
og Bellona. Tenk Rød Ungdom og NKS - for de er med i 
spiss. Og de er sammen med «opplandet» sitt på akksjon . . 

Tenk: Hva kan Rød Ungdom og NKS gjøre med deg og oss 
i AKP? Svarer vi riktig på det spørsmålet, vinner vi 48 000 og 
den andre halvedelen av kongeriket - ungdommen. 

Da er det ingen grunn til å frykte marerittet: Å bli «stein
gammal», men ikke noe eldre enn de andre i partilaget. 

Når leste du sist Rebell? 
BERN HARDT 

Storkapitalen rasjonaliserer bort 
arbeidere -Jern & Met-pampene 
undertrykker motstanden 

KK 
20 
AR 

I juli 
1969kom 
det sjette 

nummeret 
av Klasse

kampen. Vi 
taren kikk 

20 årtil
bake. 

Klassekampens sjette nummer kom i juli 1969, og fil
men «The green berets» sto i fokus. «Stopp fascist
,filmen» var kravet på forsida. Det var som mange vil 

huske store demonstrasjoner mot filmen - blant annet 
utenfor Rosenborg kino i Oslo. 

Siden dette var sommeren før et valg var sjølsagt også 
marxist-leninisters stilling til parlamentarisk arbeid viet 
bred plass. Ikke noen brede allianser i det herrens år 1969: 
«Boikott høstens stortingsvalg!» var oppfordringa fra 
SUFs sentralstyre. Supplert med: «Fram for arbeiderklas
sens kommunistiske parti - væpna med marxismen-lenin
ismen - Mao Tsetungs tenkning!». 

Nummeret er ikke spekket med gode nyheter, det var 
agurktider også for 20 år siden. Vi tar med noen av titlene: 
«Menstad-slaget: Arbeiderne jagde streikebrytere - staten 
svarte med militærmakt» (bakgrunnsartikkel), «SF og 
NKP støtter nordisk monopolkapital» (kommentar), «12 
mann oppsagt på Larvik Karosserifabrikk - Jern & Met 
støtter bedriftsledelsen». 

Ellers merker vi oss at sporvognkonduktør Henry Stok
mo holdt foredraget «Rasjonalisering under kapitalismen 
- økt utsuging av arbeidsfolk» på et møtte arrangert av 
Oslo/akershus SUF 4. juni 1969. Det er trykt i sin helhet. 

Prisen var stadig overkommelig - 1 krone i løssalg, 8 
kroner for et halvårsabonnement og 15 kroner for Klasse
kampen et helt år. 
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