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Valget 1991 
Dette nummeret av OPPRØR sendes ut 
bare noen dager før valget. Derfor prio
riterer vi debatten om valglinja i 1991. 
Alf Henriksen fra Borre og Svein Stens
dal fra Kongsberg forsetter debatten 
som startet forrige gang. 
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INNHOLD 
POLITIKK 
Lederen i dette nummeret har den spennende 
tittelen «AKP etter Kina» og er skrevet av Siri 
Jensen. 
Partiprofilen er Arnfinn Rørvik. Han er in
dustriarbeider på arbeidsmarkedskurs, men 
«han rør på seg». 

SE SIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
Hva er forskjellen på en arbeider som er 
kommunist og en som er sosialdemokrat? 
Hvorfor lar vi oss velge? Skal vi ta alt? AKP
ere har erfaringer med klassekamp, sosialde
mokrati og å bygge slagkraftige fagforenin
ger. Erik Ness legger fram noen av sine 
erfaringer. 
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EF-KAMPEN 
Siri Jensen stiller spørsmålet om vi kan vinne 
kampen mot norsk medlemskap i EF. 
- Bøllekursene er populære, men vi trenger 
flere AKP-jenter som kan være bølleledere, 
skriver Signe Blindheim. 
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REKRUTTERING 
AKP må bli større! Derfor settes det i gang en 
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Røde Fane er AKPs teoretiske tidsskrift. Er 
det en messe verdt, spør Helga Moss. 
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PAMPEKNUSERE 
Les om tilbudet til arbeidsfolk av begge 
kjønn: Pampeknuserkursene til AKP. 
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VALGET 1991 
Svein Stensaker fra Kongsberg og Alf Hen
riksen fra Horten har skrevet hvert sitt inn
legg om framtida til RV og Fylkeslistene. 
Debatten er i gang før 1989-valget er over! 
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RØD UNGDOM 
Lær mer om hva Rød Ungdom er og hva ung
domsorganisasjonen driver med! Les repor
tasjen fra sommerleiren deres, blant annet 
om skolepolitikk. 

ORGANISASJON/ 
ØKONOMI 
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Klassekampen har problemer, men salgsle
der Gunnar J. Furehaug er fornøyd med 
kampanjen som har pågått i sommer. Og nå 
settes høstoffensiven inn. · 
Det blir endringer i kontingentsystemet -
mer til distriktene. ' 
- Fagbevegelsen må bruke lokalavisene, skri
ver Erik Ness, som kommer med sine erfarin
ger. 
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DEBATT 
Er AKP et arbeiderparti? Ny proletarise
ringskampanje? Hva med kjente og ukjente 
AKPere som «stiger i gradene», klatrer i sy
stemet? Mange spørsmål - flere svar. 
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Pi TAMPEN 
- En million Jon Micheleter er Nils Rakne
ruds krav i dette nummerets petit. 
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Bildet av denne gruvearbeideren fra Kuzbas i Sovjet (hvor det nylig var store streiker) er tatt i 1931 av 
AnatolySkurikhin. Det er hentetfraboka «SovietPhotography, 1917-1940, The New Photojoumalism». 

-Entenmåjeg 
bytte jobb eller 
såmåpartiet 
endre karakter, 
sier Finn Olav 
Rolijordet i et 
debattinnlegg 
om AKP og ar
beiderklassen. 

Det at kjente partikamerater forla
ter arbeiderklassen, signaliserer 
til andre at det ikke er så farlig 
om du forlater din tidligere jobb 

til fordel for en jobb der du kan få utløp for 
«dine kreative evner», skriver Størk Han
sen fra Gjøvik på debattsida. Han sier det 
er en tendens til at partikamerater og pro
gressive søker seg oppover i systemet innen 
offentlig forvåltning. Størk lurer på om tida 
er inne til å diskutere en ny proletariserings
kampanje i AKP. 

Arbeiderstolthet er livsfarlig - for bor
gerskapet. Arbeidsfolk som har trua på seg 
sjøl, krever høyere lønn, streiker og okku
perer for å beholde arbeidsplassene, slåss 
for et arbeidsmiljø uten rasisme og porno . 
Ja, de er til og med i stand til å lage revolu
sjon! De er livsfarlige - for borgerskapet. 

- Pampeknuserkurset til AKP er et ti\
bud til arbeidsfolk utafor partiet - en skole 
for å styrke klassesolidariteten, lære seg 
«skulder-ved-skuldern-metoden, sier Tor 
Otto Tollefsen. Det er en gave som bare ar
beidere i AKP kan gi arbeidsfolk utafor 
partiet. 

Arbeiderklassen er stor. Den er både 
kvinner og menn. Skal AKP styrke arbei
derstoltheten, klassekampen, lage revolu
sjon, må det være mange arbeidere som er 
kommunister - mange menn og kvinner 
som er AKP-ere. 

Har arbeiderklassen stolthet, tør de å rei
se kampen for egne interesser. Kommunis
ter og arbeidsfolk har ingenting å tape når 
de mobiliserer fagforeninga og klubben for 
arbeidsplassene sine eller støtter dem som er 
trua på nabobedriften. Sosialdemokratiet 
derimot kan risikere at arbeiderklassen vin
ner kampen de starta - og mister trua på 
kapitalismen. Det er farlig det - for sosial
demokratiet og borgerskapet. 

- Etter min mening avgjøres ikke of
fentlig sektors skjebne av om vi har progres
sive etatsjefer, kontorsjefer, sosialsjefer, 
avdelingsledere, skriver Størk Hansen. Nei, 
den avgjøres av de tusener som ikke finner 
seg i raseringa av det sosiale sikkerhetsnet
tet. Det er i denne bevegelsen på grunnpla
net, på tvers av fagskiller det hele avgjøres. 
Det er her vi i AKP må være. 
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Faglig konferanse om EF 
Motstandsbevegelsen mot EF er kom

met i gang. Det er nå nedsatt et 
Opplysningsutvalg om Norge og EF. 

Det er foreløpig en komite av enkeltpersoner 
som i hovedsak har tilknytning til fagbevegel
sen. Rolf Utgård er en av dem: 

- Klarer Utvalget å få dratt i gang arbeidet 
mot EF, kan det bli noe å. la Folkebevegelsen. 

Et av de førstkommende prosjektene dette 
utvalget nå skal få i gang, er en Faglig kon
feranse om EF. Den er lagt til 23. og 24. sep-

tember i Oslo. Den er lagt til de seierrike 
dagene for 17 år siden da Norge sa nei til EF. 
Derfor er konferansen også et jubileum for 
folkeavstemminga i 1972. 

Konferansen vil ta opp tre temaer. Det førs
te er de politiske og økonomiske følgene av 
EFs indre marked og norsk tilpasningspoli
tikk til dette markedet. Det andre temaet er 
virkningen av skatte- og avgiftsharmoniserin
gen på offentlig sektor. Søndag vil konferan
sen diskutere arbeidsforhold og faglige 

rettigheter i EF sett i forhold til fagbevegel
sens stilling og arbeidstakernes rettigheter i 
Norge. 

Denne konferansen er en «åpen konferan
se» dvs. at det er meninga å få med folk som 
ikke nødvendigvis har tatt standpunkt enda. 
Med at den er åpen så er det også åpen invita
sjon, men arrangørene forbeholder seg retten 
til å redusere antall deltakere den enkelte for
ening har påmeldt, hvis det blir for mange. 
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Rekrullerinøs
~amøanien 
Partiet har lenge hatt behov for en 
egen presentasjonsbrosjyre. I dag 
er det sånn at partikontoret må sel
ge partiprogrammet til folk som 
ber om informasjon om AKP. Det 
har til nå ikke eksistert noen lett til
gjengelig sammenfatning av parti
ets politikk for gratis utdeling. 

I forbindelse med den kommen
de rekrutteringskampanja er' det 
vedtatt å produsere et hefte om par
tiet. Til gratis utdeling. 

Dette heftet er ment å inneholde 
et kapittel om partiets (bevegelsens) 
historie, presentasjon av de viktigs
te politiske arbeidsområdene (fag
lig, kvinne, miljø, rasisme, 
internasjonalt, etc.), litt om Klasse
kampen, Røde Fane og OPPRØR, 
samt informasjon om medlemskap 
i partiet og i partiets ungdomsorga
nisasjoner. 

Partisekretariatet har bedt enk
eltpersoner og partiets forskjellige 
utvalg om å bidra med stoff fra sine 
arbeidsområder. Fristen for inn
levering er satt til 1. september. 

Stoffet vil bli redigert av en re
daksjon, og layouten og illustrasjo
ner /bilder -laget av profesjonelle 
folk. Det vil samtidig bli gjort for
søk på å lage partilogo. 

Heftet er planlagt ferdig til ut
sendelse 12. september. 

PARTISEKRETARIATET 

Landbruk 
KP/RV utgir et landbruksblad ca. 
fire ganger i året. Et abonnement 
koster 60 kroner. Innlegg kan du 
sende til: 
Helge Christie, 
2540Tolga, 
telefon 064-96039. 

Abonnement kan også bestilles 
fra Helge. 

LANDBRUKSBLADET 
TIL I\V&Al<P 2/88 

DONDEAKSJONEN , 
I - : 

' NORD ØSTERDALEN 
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OPPSUMMERING 

Huset-konteranse 
Det planlegges en åpen konferanse 
om «Ut av det brennende huset». 
Foreløpig dato er satt til 10.-12. 
november. Nærmere beskjed vil bli 
gitt. 

AKP etter Kina 
Denne sommeren har AKP 

fått mye oppmerksomhet, 
bl.a. i Dagbladet. Bakgrun
nen er mangfoldig. En 

faktor har vært partiets offensiv både 
i jobbinga med Fylkeslistene og i for
bindelse med 1. mai. Jagland prøvde 
en offensiv ved å stemple oss som stali
nister og slå fast at AKP tjener Hagen. 

Samtidig pågår det en internasjonal 
ideologisk offensiv mot alt revolusjo
nært, det kommer bl.a. til uttrykk i 
forsøk på å omtolke den franske revo
lusjonen. Hendelsene i Kina har for
sterka denne offensiven, og i Norge er 
et visst skikt av intellektuelle spesielt 
rasende for at AKP ikke støtta Deng 
og tok et avgjørende steg i retning et 
nytt NKP, men tvertimot var blant 
dem som tok skarpest avstand fra mas
sakrene. 

Samtidig med disse politiske angre
pene på alt som smaker av revolusjon 
og sosialisme, er revolusjonære i og 
rundt AKP opptatt av hva sammen
bruddet i Kina betyr for vår teori, 
politikk og ideologi. På hvilke måter 
har vårt grunnlag vært prega av de 
samme feila som har leda opp til mas
sakrene på Tienanmen? Har vi for
svart deler av en teori som har gjort en 
slik utvikling mulig? Det er ei krise i 

kommunismen når sosialismen i et 
land med mellom en fjerdedel og en 
femtedel av jordas befolkning bryter 
sammen, uansett uenighet om tids
punktet for sammenbruddet. 

Det er ulike veier ut av ei krise. Vi 
kan holde krampeaktig fast i fort-ida, 
spesielt fristende fordi alt som heter 
borgere er på krigsstien. Vi kan gi etter 
for presset og bli sosialdemokrater. El
ler vi kan forsøke å tenke nytt, tenke 
gjennom hvor vi faktisk står og hva 
som må være vår plattform idag, både 
når det gjelder sosialismen og partiet. 
Et utgangspunktet for en slik gjenn
omtenkning må være situasjonen .i 
verden og Norge ved inngangen til 
90-åra. Krisa faller sammen med et 
tidspunkt med store endringer både 
nasjonalt og internasjonalt. Hva slags 
parti trenger vi? Vi har begynt å svare 
på dette spørsmålet; vi trenger et parti 
som er i stand til å forene arbeiderklas
sen og forene de ulike opposisjons
bevegelsene. 

Noen vil at vi skal ta oppgjør med 
trekk i den kommunistiske tradisjo
nen. Jeg er ikke så glad i det uttrykket; 
det smaker av tidligere sosialistiske 
lands fullstendig ensidige oppgjør med 
tidligere herskere. Først og fremst må 
vi stille oss fritt til å komme med våre 

Hva betyr sammenbruddet i Kina for 
· vår teori, politikk og ideologi, spør Siri 
Jensen. 

egne vurderinger, ikke forsvare over
grep. På sommerleiren holdt Kjersti 
Ericsson en innledning som mer la opp 
til å forstå utviklinga i Sovjet og Kina 
som en blanding av føydalisme og sosi
alisme, med både enhet, kamp og gode 
og dårlige kompromisser. (Kjerstis 
innledninger kommer som hefte). For
stå for å kunne gjøre det annerledes. 
Og for å se hvilke dårlige kompromis
ser som er blitt rettferdiggjort som 
kommunistisk teori og har fått prege 
vårt eget grunnlag og pralcsis. Vi har 
behov for ny diskusjon om partiets rol
le, forholdet parti/folk utafor partiet, 
parti/arbeiderklasse, partiets organi
sasjonsprinsipper, der mange kommer 
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er tøffe tider, også i 
Sandnessjøen. Arnfinn Rørvik er ar
beidsløs, men har ikke sunket inn i 
apati i godstolen, han «rør på seg», og 
prøver å rette blikket framover. Kirs
ten Smidesang er den andre voksen
personen i huset. Hun er enda i full 
jobb som lærer, og er hovedforsørger. 
Kvinnefronten og partilagskultur er to 
ting som har opptatt henne i det siste. 

Klondyke 
Arnfinn og Kirsten bor sammen i 
Sandnessjøen, en by i Klondyke-lig
nende vekst under oppbygginga av 
Nord-Offshore, et eventyr som varte 
drøye tiåret før alt var slutt. Arnfinn 
uttaler seg·om mye og gjerne. 

Han figurerer stadig i lokalpressa, 
seinest rundt 1. mai, der han krangler 
med Samorgformann G. Moen pga. 
sistnevntes angrep på Arnfinn, fordi 
han har stått på for å få Per Borten 
som 1. mai-taler til Leirfjord, ei bygd 
ikke langt fra Sandnessjøen. Moens 
angrep inneholdt mye grumsete bon
dehets. Arnfinn.smalt til med et glim
rende svar, der han pekte på nødven
digheten av en arbeider /bonde-allian
se, ikke minst i disse EF-tider. 

«Han rør på seg» 
Arnfinn deler skjebne med flere og 

flere her oppe: Arbeidslaus etter å ha 
fulgt Nord-Off fra fødsel til ruin og 
død. 

- Hva har skjedd med alle folka? 
- Av de 280 ansatte går halvprten 

ledig, på kurs eller sysselsettingstiltak. 
Resten er spredd for alle vinder, sør
over, til Sverige ... 

Arnfinn leder AKP i Sandnessjøen. 
Samtidig er han leder i Jern og Metall-

OPPRØR 

avdelinga på andre året. Dette er fore
løpig siste verset i ei vise som har 
inneholdt suspensjon og forsøk på 
eksklusjon fra klubben på Nord-Off. 
Han var for populær til at det gikk 
igjennom. 

Nedlegginga var ei trist affære. Be
visst styrt fra øverste hold, tvingi 
gjennom tross generalstreik og debatt
møter med statssekretærer og politike
re. I tillegg tapte de kampen om å bli 
oljebase for Heidrun-feltet. 

fram med sine erfaringer. Og på som
merleiren ble det slått fast at vi har 
behov for å styrke studiene. 

En slik måte å forstå utviklinga på 
må også føre til at vi blir mer kritiske 
til hvordan vi sjøl er prega av ideologi
en og kulturen i vårt eget samfunn. 
Mangler ved demokratiet i AKP og feil 
vi har gjort skyldes ikke bare, negativ 
arv fra Sovjet og Kina, men påvirknin
ga fra vårt eget samfunn. Det er nyttig 
å prøve å se partiet i fugleperspektiv, 
som en del av dette samfunnet som 
samtidig slåss for å bryte med samfun
nets usynlige grunnpremisser. Det er 
en uhyre vanskelig oppgave, fordi de 
herskendes tanker er de herskende tan
ker. Og det er vanskelig å skape et parti 
der de undertryktes tanker, arbeider
nes, kvinnenes, skal være de ledende. 

I Dagblad-debatten blir det indirek
te klart hva vi kan være stolte av. AKP 
gjør det mulig å gå mot strømmen, å 
være revolusjonær i praksis. Vi gir 
folk et alternativ til det etablerte og et 
valg. Det provoserer og det er vi mest 
hata for. 

Debatten framover skal sikre at det 
også i 1990-åra skal være slik. Vi kom
mer tilbake til debatten i neste 
OPPRØR. 

SIRI JENSEN 

Arnfinn flørvik, 
industriarbeider 
øa arbeidsmarkedskurs 

Torsdagskafeen 
- Så hva står igjen? 

- Nei. Det viktigste er torsdagska-
feen. Der samles gjengen fra Nord
Off, det er det store støtte- og 
samlingspunktet for de arbeidsløse. 
Hva slags ansvar tar fagbevegelsen el
lers for de arbeidsløse medlemmene? 
Samorg-lederen har ikke vært på kafe
en en jævla gang! Det er for jævlig. Vi 
ser at grunnen raser under føttene på 
de arbeidslause etter kort tid. Derfor 
er torsdags-kafeen (i gamle-kantina på 
Nord-Off) så viktig. Et fellesskap der 
det diskuteres, der fortvilelse og håp 
får utløp. Og mulighet for trim og so
larium. 

-Arnfinn sjøl må ha mye å henge 
fingra i for å holde seg oppegående. 
Han går på kurs og bygger plastbåter. 
Håper at et firma skal etablere seg så 
han kommer seg dit han hører hjem
me: I prod4ksjonen. 

Kirsten og Arnfinn legger ikke skjul 
på at det har vært ei tøff tid, med svære 
belastninger på privatlivet. 

Om det og om mye annet uttaler 
Kirsten seg. Det får vi komme tilbake 
til i en annen sammenheng her i bladet. 

ROGER JOHANNESSEN 
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FAG BEVEGELSEN 

Sosial demo 
kommunister 

~tiet og 
SAMT ET 
PAR TRll{S 

Av ERIK NESS 

A
rbeidere som er kommunis
ter har valgt side, de har 
svart på spørsmålet: Hvil
ken side står du på? Vi 

forholder oss til folk, deltar sammen i 
den daglige klassekampen for lønna, 
arbeidsforholda og den politiske-kam
pen mot systemet. Vi skal verken fikse 
tinga, belære eller stå på utsida og pe
ke. Vi er kommunister, mener noe, 
diskuterer og jobber sammen. 

Hva er forskjellen på kommunister 
og sosialdemokrater i arbeiderklas
sen? For det første: Sosialdemokrater 
ønsker ikke klassekamp. Kamp svek
ker tilliten til makta i det samfunnet de 
forsvarer - kapitalismen. Hvis strei
ker og aksjoner er det som må til for å 
redde arbeidsplassene, vinne en lønns
kamp eller slå tilbake en usaklig oppsi
gelse, så velger en sosialdemokrat å 
tape. Årsak: De er livredde for en ar
beiderklasse som tar tinga i egne 
hender, som gjør noe. Hva kan skje 
neste gang? 

Mangel på demokrati 
Sosialdemokratiet ved roret i ei fag
forening betyr: Mangel på demokrati. 
Kunsten er å ikke slippe medlemmene 
til, ha makta for seg sjøl. De tinga som 
må gjøres, gjør de sjøl eller betaler no
en for å gjøre det. Da får ikke arbeider
klassen erfaring i å organisere. Vi 
ordner det for deg, er mottoet deres. 

Etterpå klager man på den treige 
medlemsmassen, at de heller vil se på 
TV enn å komme og høre på Leif Ha
raldseth på fagforeningsmøte. 

Forskjell&n mellom sosialdemokra
ter og kommunister er ikke teori. Det 

· · l'lt, tt.nen UUUl fOTno\-
der seg til virkelige ting: Borgerskapet 
og arbeiderklassen. Heldigvis er det ik
ke sånn at det er kommunistene på den 
ene sida og resten på den andre. Mange 
radikale og folk som sier de ikke er po
litisk interessert, står sammen med 
kommunistene i den daglige klasse
kampen. Det er mange som kaller seg 
sosialdemokrater, som er medlem av 
Arbeiderpartiet og som velger klasse
kamp og ikke samarbeid når det 
kommer til praksis. 

Respektable APere 
Mange av de fagforeningslederne jeg 
respekterer høyt, har partiboka til AP 
i orden. De har aldri jobbet sammen 
med AKPere, men de har et klasse
standpunkt og en praksis det står 
respekt av . 

Nettopp fordi klassekamp er praksis 
er det viktig at AKP er et parti av ar
beidsfolk, at vi er mange som er der det 
skjer - for å kunne styrke kampen i 
dag, gro fast og utvikle spirene i den 
arbeiderklassen som skal !~de et sam
funn der de sjøl har makta. 

Det er vår strategi med sosialistisk 
revolusjon som er grunnen til at vi må 

li flere AKPere på arbeidsplassene, at 
AKPere ikke må velge karrieren, at 
rekrutteringa må rettes spesielt inn på 
arbeidsfolk, at medlemmer av Rød 
Ungdom bør oppfordres til å begynne 
på yrkesskolen - bli arbeidere! 

Om å «ta» verv 
Det er en merkelig diskusjon i vår be
vegelse om vi skal la oss velge eller 

R 
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Arbeidere i AKP har erfaringer 
med klassekamp, veit konkret hva sosialde
mokratisk klassesamarbeid er. Vi har våre 
måter å jobbe på for at arbeiderklassen og 

fagforeningene skal bli sterke, sjølstendige 
og slåss når det er nødvendig. Problemet er 

at erfaringene i liten grad er skrevet ned. 
Denne artikkelen er ment som en oppford

ring til kamerater i partiet 
om å dele erfaringene sine. 
OPPRØRs spalter er åpne. 

Jobbinga i fagforeninga forlanger også at vi tar ordet i større forsamlinger. Alle 
har sommerfugler i magen når de skal gjøre det, men kanskje Erik Ness' tips er 
tilhjelpogsåfordeg? FOTO: KLASSEKAMPEN 

ikke. Mitt svar er at hvis vi ikke tar 
verv, kommer vi aldri til å spille noen 
rolle i arbeiderklassen. Arbeidsfolk 
godtar ikke at vi prater, og ikke tar an
svar. Vi kan ikke spille noen rolle i den 
klassen vi sier vi skal slåss sammen 
med og som til og med skal ha stats
makta i det sosialistiske samfunnet, 
hvis vi ikke tar verv. Men skal vi ta alt 
vi kan få? 

Opplagt ikke. Til det er vi alt for po
pulære på arbeidsplassene. Vi rekker 
rett og slett ikke over! Vi er nødt til å 
velge. Jeg har en tommelfingerregel 
som sier at jeg skal ta på meg verv som 
setter meg i kontakt med mange folk, 
som når ho.dene til mange folk og som 
kan sette igang folk til å gjøre ting sjøl. 

På store arbeidsplasser kan det bety 
at vi ikke kommer utenom maktposi
sjonene i klubbstyret. Eller vi kan 
jobbe opp studiearbeidet og utvikle 
folk til å slåss på den måten. Det av
henger ikke så lite åssen sammenset
ninga i klubben ellers ser ut. Å være 

studieleder i en klubb med en propp 
som klubbleder, er ganske håpløst. 

Kollektivt 
Ofte kan det være lurt å ta verv som 
·nestleder i stedet for leder. Det er nem
lig en tradisjon i fagbevegelsen om at 
lederen skal være leder, ha bukta og 
begge endene. Dette fører automatisk 
til passivitet i resten av et styret. For å 
styrke det kollektive ansvaret i et styre 
tar jeg heller en nestlederjobb og hjel
per en ferskere leder til å fungere, enn 
åta lederjobben. Kanskje gjelder dette 
spesielt under oppbygginga av en fag
forening eller klubb, der motsetninge
ne ikke har form av fronter. 

«Konsulenten> 
Tida er knapp for kommunister også. 
Det kan være en vanskelig å ha verv i 
partiet som krever mye av deg, og sam
tidig bruke mye tid på fagforeninga. 
Noe vi kan gjøre, er å være «konsu
lent», komme med tips og ideer, være 
med på å utvikle fagforeninga gjenn-

om å få folk som kan noe til å komme 
på møtene våre. Folk som kan noe om 
ting medlemmene trenger for å styrke 
praksisen, klassekampen. Lars Bor
gersrud med foredrag om arbeid i 
bedriftens styre og åssen bruke aksje
loven i praktisk faglig arbeid. Ypper
lig! Forretningsføreren vår foreleste 
om den nye ferieloven. Torstein Dahle 
innledet til diskusjon sammen med en 
LO-økonom. Møtet krevde spontant 
at Dahle skulle på Dagsrevyen! 

Studiearbeid 
Jeg var studieleder i fagforeninga mi. 
Utgangspunktet mitt er at studiear
beidet i fagforeninga er et redskap. Det 
er noe vi bruker for å dyktiggjøre med
lemmene i fagforeninga til å løse 
oppgavene sine. Hos oss er nøkkelen 
for å styrke foreninga, at klubbstyrene 
på bedriftene fungerer. De er små og 
uten den faglige tradisjonen som store 
klubber ofte har. 

Derfor arrangerte vi to Faglige 
Grunnkurs I. Dette er første del i AB
Cen om rettigheter og plikter, om 
overenskomst og vedtekter. Jeg tror 
alle som sitter i klubbstyrene har vært 
gjennom dette. Likeledes så vi at det 
v-ar et problem med møteledelse. Ås
sen foreta avstemninger? Åssen sette 
opp dagsorden? Hvorfor og hvordan 
skrive protokoll? 

På den verna bedriften vår, var ho
vedproblemet at de ikke kjente til 
retningslinjene for sånne bedrifter 
som er trukket opp av staten. Vi tilbød 
da et kveldskurs, og sammen gikk vi 
gjennom disse tinga som det er helt 
nødvendig å kunne for å få et klubb
styre på en verna bedrift til å fungere. 

Dessuten har forbundet en del kurs
tilbud der vi mobiliserer i forhold til 
hva vi tror er mest nyttig. F.eks. skulle 
det arrangeres et kurs på biloverens
komsten som klubblederne på to av 
bilverkstedene meldte seg på. 

Et par triks 
Alle har sommerfugler i magen når de 
skal ta ordet i store forsamlinger, og 
noen skvetter når det er flere enn to til 
stede. Jeg har i tillegg et problem at jeg 
bytter ord sånn at det blir en helt annen 
mening enn det som ·var meninga. Det 
hjelper meg å følge med i diskusjonen 
med kulepenn. Notatene mine ser jæv
lige ut, men inneholder minst like mye 
og er minst like pålitelige som referatet 
fra møtet. Det hjelper meg til å skille 
det som er vesentlig fra det uvesentlig. 
Jeg får et aktivt forhold til det som 
skjer. 

Når jeg så skal ta ordet, har jeg satt 
opp argumentene i punkter på et ark, 
og så beveger jeg meg nedover i argu
mentasjonen. Når jeg er på mitt frieste 
i store forsamlinger, legger jeg igjen 
arket, men har punktene skrevet i 
håndflata. Som regel slipper jeg å se, 
men det er en sikkerhet som gjør inn
legget mindre nervøst. Bare et fåtall av 
oss blir folketalere noen gang. Ganske 
mange av oss kan holde riktig gode 
innlegg og appeller bare vi forbereder 
oss. Siden jeg av og til roter meg opp i 
uforståeligheter, hender det ofte at jeg 
spør folk etterpå om de skjønte hva jeg 
sa. En tid hadde jeg et fast samarbeid 
med en kamerat som vurderte innleg
gene mine på klubbmøtene med 5-600 
arbeidere tilstede. Det var nyttig. 

E 
E 

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

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

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

sendes til : Røde Fane, Gøteborggate 8, 0556 OSLO 5 
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FAGLIG 
NYTT 
Hell sak I rett lid 
Det er nå Regjeringa driver og inn
lemmer Norge i EF. Tilpasningspoli
tikken til det indre markedet 
gjennomføres som en stille tilpasning. 
Terskelen til fullt EF-medlemskap sen
kes planlagt og systematisk og kan 
ende opp som en formalitet. Slik gjø
res EF-saken til et ikke-politisk spørs
mål - vi blir bare integrert i EF. 

Et medlemskap i EF er et angrep på 
vår nasjonale sjølråderett. Det vil styr
ke borgerskapet sine posisjoner og 
tilsvarende redusere arbeiderklassens 
og folkets sjølråderett. 

Klarer vi å vinne den kampen som 
nå foregår om EF, vil vi ha endra styr
keforholdet kraftig til arbeiderklas
sens fordel. Arbeiderklassen kom på 
offensiven etter folkeavstemrninga i 
1972. 

Det er mange forskjellige bevegelser 
som går imot EF-medlemskap. For oss 
er det en oppgave både å mobilisere 
disse forskjellige kreftene, og til å fore
ne dem i en felles kamp mot EF. 

Rolf Utgård er med i Opplysnings
komiteen mot EF. Til OPPRØR sier 
han: 

- Den faglige konferansen mot EF 
er retta inn på tillitsvalgte i fagbevegel
sen, da ikke bare LO. Foreløpig vises 
det stor interesse for konferansen. En 
del forbund både i og utenfor LO har 
sendt ut invitasjon gjennom sitt orga
nisasjonsapparat. Vi ser det som en 
anerkjennelse av dette arbeidet til 
Opplysningskomiteen når fagforenin
ger viser seg så positiv til konferansen. 
Riktignok kan konferansen bli topp
tung, men litt av poenget er å få for
bundene ut på banen. Vi skal forsøke å 
få forbundene til å politisere EF-saka. 

- EFs indre marked lokker kapita
len. Vil norsk industri vinne markeds
andeler, eller vil norsk industri bli 
knust i konkurransen med den europe
iske kapitalen? 

- I en undersøkelse kunnskapssen
teret DeFacto gjorde om subsidie og 
støttevilkårene for industrien i EF, 
fant de en god del skjulte subsidier. 
Myndighetene i Nederland f.eks. ut
nytta den store arbeidsledigheta til 
billig arbeidskraft og til spesielle sys
selsettingstiltak' for de arbeidsledige. 
Slik kunne de senke prisen til halvpar
ten av det ordinære. Disse opplysnin
gene skapte irritasjon hos de offent
lige. Rdar fra DeFacto og jeg blei 
innkalt til UD. Vi fikk forståelse av at 
det ikke var ønskelig med noe utspill 
om dette før valget. 

- Det er tydelig at myndighetene 
ikke vil politisere et eneste spørsmål 
om EF, de gjør det de kan for å unndra 
problemer offentligheta. Hva er kra
vene deres? 

- Kravet må være at myndighetene 
stopper alle utenlandske oppdrag i på
vente av en avklaring om skult støtte. 
Vi ønsker at arbeidet i Opplysningsut
valget vil knytte EF til subsidiefor
holda. Bedriftene her heime vil ha 
tilpasninger for å konkurrere på lik lin
je, eller de truer med utflytting. Vårt 
svar er å forlange forfordeling til nors
ke selskaper. Vi er for proteksjonistis
ke tiltak. Norge gjør ikke tilsvarende 
som i EF, hovedsaklig for å få «good
will» for gass-salg og for norske tilpas
ninger til EF. 

Ønsker du meir informasjon om 
Opplysningsutvalget eller om konfer
ansen så er adressa: 

Opplysningsutvalget 
om Norge og EF, 
Rådhusgaten 24, 5. etg. 
0151 Oslo 1, 
telefon: 02-33 40 76 
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AKTUELT 

l{an EF-kampen vinnes? 
~ 

Av SIRI JENSEN 

Først, hva er å vinne? Å hindre 
norsk medlemskap i EF. Samti
dig er det mulig å tenke seg en 

utvikling der Norge tilpasser seg til det 
indre markedet, til alle EF-direktive
ne, slik at Norge i praksis vil oppleve 
de fleste virkningene av medlemskapet 
uten å være medlem. Derfor vil kam
pen også hele tida stå om graden av 
tilpasning til EF. 

Et viktig skille vil være om Norge 
underlegger seg overnasjonale orga~ 
ner. Sjøl om vår handlerfrihet i praksis 
kan undergraves mye uten dette. 

Borgerskapet er kraftig på offensi
ven, styrkeforholdet mellom klassene 
taler mot at vi kan vinne. Regjeringa 
får gjennom politikken sin på tross av 
motstand, en effektiv maskin for ned
skjæring og innstramming. 

På den andre sida: Kampen mot EF 
fan forene mye av den opposisjonen 
som fins mot regjeringas politikk, 
forene de ulike bevegelsene. 

Både klassemessig og politisk favner 
EF-kampen vidt. Deler av borgerska
pet som er knytta til landbruk/ distrikt 
er mot EF, SP klart· mot EF, og det er 
også motstand i KrF. FrP er delt, og 
ikke bare på grunn av fri bevegelse av 
arbeidskrafta. For store deler av næ
ringslivet er de økonomiske konse
kvensene faktisk svært usikre. 

AP er splitta på spørsmålet. I dag 
har de en taktikk som nøytraliserer 
motsigelsene, men det er mulig for oss 
å aktivisere dem. 

Sjølråderetten 
Felles for motstanden mot EF er for
svaret av norsk sjølråderett. Uavhen
gig av hva en vil bruke den til, hva slags 
Norge en går inn for. Det betyr bl.a. 
retten til å forsvare bosetting i distrik
tene, velferdstaten, nasjonale virke
midler i miljøpolitikkken, en nasjonal 
industri, sjølstendig samarbeid med 
den 3. verden osv. Det er nødvendig 
med breiest mulige allianser. 

Opp mot dette står Solheims utsagn 
om at EF-motstanden må bygge på 
venstresidas verdigrunnlag. Med et 
slikt utgangspunkt er det umulig å vin
ne. 

APs taktikk 
Arbeiderparitet vet at de kan tape. 
Spesielt på en åpen debatt om EF- . 
medlemskap. De satser derfor på en 
aktiv tilpasningslinje, der spørsmålet 
om medlemskap holdes utafor: 

«Medlemskap er ikke aktuell poli
tikk, det det dreier seg om. er tilpas-

Borgerskapet er på offensiven og styrkeforholdet 
mellom klassene kan tyde på at vi vil tape EF-kampen. 

Men EF-spørsmålet kan også forene store deler av opposisjonen, 
skriver Siri Jensen, som mener det er viktig 

at vi driver fram en EF-debatt nå. 

«Kampen mot EEC kan vinnes» slo AKMED fast for snart 20 år siden. De hadde rett. Men kan vi nok en gang være med på 
å forene opposisjonen i kampen motsalg av Norge? FOTO: KLASSEKAMPEN 

ning». Og: «EF er en realitet, vi må 
tilpasse oss uansett». 

Dette er en bevisst og dyktig taktikk. 
Tilpasningspolitikken setter andre 
skiller enn medlemskap. Den blir i stor 
grad en fortsettelse av den regjerings
politikken AP har flertall for å gjenn
omføre; angrep på offentlig sektor, 
industripolitikken. Taktikken nøytra-

liserer motsigelsene i AP. Eller som 
AP sier sjøl, en opprivende debatt om 
medlemskap nå ville vanskeliggjøre 
den nødvendige tilpasninga. Folk ville 
bli klar over hvilken vei det bærer. 

uansett ulik taktikk. Det trengs klare 
standpunkter i alle slags organisasjo
ner, spesielt på alle nivåer i fagbevegel
sen. Det trengs debatter som tvinger 
sosialdemokratene til åta standpunkt. 

To tanker i hodet Samtidig må vi avsløre hvilken aktiv 
Vi må drive fram diskusjonen om EF. tilpasning som skjer. Direkte tilpas
Medlemskap er borgerskapets mål ning til EF-direktiver - som retten til 

åta patent på levende organismer, eller 
dårligere merking av allergi og kreft
framkallende stoffer, jmf. Klassekam
pen i juli. Og indirekte - som 
nedbygging av helse/sosial-sektoren 
og industripolitikse beslutninger, f. 
eks. i forbindelse med nedlegginga av 
Spigerverket. 

Hele tida må denne tilpasninga 
knyttes til konsekvensene av full til
pasning til EFs indre marked og 
EF-medlemskap. 

Mot sjebnetrua 
Tilpasningstaktikken virker også til å 
styrke det vi kan kalle sjebnetrua: Vi 
kommer inn i EF uansett. Det er ikke 
noe bra, men det fins ingen vei uten
om. Mot dette er det nødvendig å vise 
at det fins muligheter for en utvikling 
utafor EF. Miljøbevegelsen må sette 
opp sin visjon av et framtidig Norge, 
kvinnebevegelsen sin. Slik vil EF
kampen også åpne for diskusjon om et 
framtidig Norge som ikke er integrert i 
kapitalens Europa. Dette kan ikke bli 
noen del av grunnlaget for kampen, 
fordi det vil være ulike syn EF-mot
standerne i mellom. Men det vil være 
en viktig del av arbeidet med å mobili
sere aktivistene og bryte ned sjebne
trua. Dessto flere alternativer dessto 

- bedre. Sjølsagt må det også være plass 
til dem som vil ha det omtrent som nå, 
med handelsavtale. 

Norsk sjølråderett vil også nå stå i 
fokus i EF-kampen. • 

Utfordring 
EF-kampen er en utfordring til alle op
posisjonsbevegelser. Resultatet av 
kampen vil virke avgjørende inn på 
kampbetingelsene i framtida. Samti
dig kan kampen skape større enhet og 
erfaringer med · breit samarbeid på 
tvers av bevegelsene. Og gi muligheter 
for en seier. · : 

_,.. - Vi trenger flere bøllekursledere 
Bøllekurset er en av partiets størs

te utadretta suksesser. Det har 
blitt et viktig bidrag i kvinne

kampen på mange nivåer. Dette bl.a. 
fordi- kvinner får med seg et redskap i 
kampen mot undertrykking både indi
viduelt og kollektivt og fordi kursets 
politiske innhold setter kvinneunder
trykkinga i en samfunnsmessig 
sammenheng og ikke gjør spørsmålet 
om kjønnsundertrykkinga til et spørs
mål om å være «vellykket» eller ikke. 

Hele partiets oppgave 
Det å lede kurs er en oppgave for hele 
partiet - ikke bare jentene i partiet. 
Dette betyr at bøllekursarbeidet må ses 
på som en del av de enkelte partiavde
lingenes totale politiske arbeid. Det å 
lede bøllekurs må derfor ikke være en 
oppgave som kvinnelige partimed
lemmer gjør på siden av partiarbeidet 
ogi tillegg til alle andre politiske opp
gaver. Det må være rom i avdelingene 
til at jenter kan prioritere det å lede 
kurs. Guttas - og de jentene som ikke 
har lyst til å være bøllekursledere -
sin del av dette, er blant annet å være 

Over\_5 000 kvinner har del
tatt på bøllekurs fra det 
startet i 1984. Det er 150 
bøllekursledere på lands
basis. Det er mange, men 
likevel for få iforhold til 
etterspørselen på kurset. 

Hvis du vil delta på bøllekurs eller vil 
bli bøllekursleder kan du kontakte 
Signe Blindheim (bildet). 

FOTO: JØRN H. MOEN 

med å sørge for at bøllekursene blir kvinnekampen, prioritere politisk ar
avdelingenes kollektive arbeid. Det å beid i arbeiderklassen i avdelingene vil 
prioritere bøllekursene, prioritere få politiske konsekvenser for alle med-

OPPRØR 

lemmene i avdelinga. 
Det er morsomt, utfordrende og læ

rerikt å lede kurs. Du kommer i kon
takt med jenter fra forskjellige 
politiske miljøer, og får en ny og an
nerledes kontaktflate med kvinner. 
Kurset har plass til maksimum 20 del
takere, og dere er to ledere. Vanligvis 
kjøres kurset over en helg fra fredag 
ettermiddag til søndag ettermiddag. 

De fleste kursene avholdes på et bil
lig overnattingssted slik at deltakerne 
og lederne bor sammen hele kurset. 

Økende etterspørsel 
Det å lede kurs vil for mange være en 
annen form for politisk arbeid enn det 
vi tradisjonelt gjør. Du gir mye av deg 
selv i løpet av et kurs, men du får også 
mye igjen. Det er ganske slitsomt ålede 
kurs. 

Dette har vi tatt konsekvensen av, 
og anbefaler at en ikke leder mer enn to 
kurs i halvåret. De fleste bøllelederne 
har fra et kurs i året til to kurs i halvå
ret. Det som er viktig er at den enkelte 
leder ikke føler seg presset til ålede fle
re kurs enn det en sjøl kjenner at en 

makter. Mange av lederne ønsker pau
se i lengre perioder av gangen for ikke 
å bli utbrent. Dette sammen med økt 
etterspørsel på kurs, øker behovet for 
mange nye ledere. 

Det er bøllekursledere i alle fylkene 
med unntak av Hedmark. (Dette ·var 
en spesiell oppfordring til partiet i 
Hedmark ... ) I Oppland , Sogn og 
Fjordane, Buskerud og Finnmark er 
det svært få ledere. De som driver kurs 
i disse fylkene, trenger å bli flere. 

Behovet for ledere- er spesielt pre
kært i de største byene. Halvparten av. 
lederne i Oslo har pause til høsten av 
ulike årsaker, så her har vi et akutt pro
blem. (Dette er en alvorlig oppford
ring til partiet i Oslo ... ) 

Hvordan bli leder? 
For å bli bøllekursleder må du ha del
tatt på et vanlig bøllekurs før du 
kommer på et lederkurs. For å bli med 
på et vanlig kurs, kontakter du kvinne
ansvarlig i fylket ditt, eller: 

Signe Blindheim på telefon 
02-38 42 50 på dagtid. 

SIGNE BLINDHEIM 

Mandag 4. september 191 

www.pdf-arkivet.no (2020)



RØDE FANE /REKRUTTERING 

Røde Fane en messe verdt? 
Av HELGA MOSS 

Når Europas mest spennende 
dagsavis er i ø_konomisk kri
se og Nord-Europas beste 
bokhandel et truet, da er det 

ikke den beste tiden til å henlede opp
merksomheten på problemene til 
partiets teoretiske tidsskrift. Likevel 
føler vi oss forpliktet til å holde parti
ets medlemmer og sympatisører orien
tert om situasjonen for Røde Fane nå, 
slik at en mulig snarlig død ikke skal 
komme som noen overraskelse. Og -
for at de av dere som syns Røde Fane 
er et blad som det er verdt å yte en eks
tra innsats for, skal ha muligheten til 
det før det er for seint. 

Billig i drift 
Røde Fane er et blad som er svært bil
lig i drift. Vi tror vi trygt kan si at det 
ikke ville være mulig å utgi noe annet 
tidsskrift i Norge med så lavt abonne
mentstall og tilsvarende kvalitet og 
utstyr. Hemmeligheten bak dette re
sultatet ligger for en stor grad i betyde
lig gratisinnsats fra et lite antall 
mennesker. 

Helt gratis er jo Røde Fane ikke å 
produsere, og når abonnementstallet 
kryper ned mot 1000 ... Med 600 nye 
abonnenter ville vi kunne gjøre mye 
for å forbedre bladet. 

Hva slags tidsskrift 
I redaksjonen har det vært, og er det 
fremdeles ulike syn på hva slags tids
skrift Røde Fane ideelt sett bør være. 
Dette har imidlertid ikke representert 
noe problem i det redaksjonelle samar
beidet de siste årene. For vi samles alle 
under mottoet: Røde Fanes innhold og 
form er det muliges kunst! 

På sitt beste er Røde Fane et blad 
med mye å gi til politiske aktivister på 
venstresida. Det representerer en mu
. · · e e ·ge-..ftl:lelr.ti
ver på den norske klassekampen på et 

VERVEMATERIELL 
• Bli med i AKP(m-1) - studiesir

kel. 
• Hvordan drive studiesirkel -

veiledningshefte for sirkelledere 
i AKP(m-1). 

• Pål Steigan: på den himmelske 
freds plass - om ml-bevegelsen 
i Norge. 

e Plakat - «Bli med i AKP» 
• Løpeseddel 
• Presentasjonshefte om AKP 

Bestill hos: 
SIK Studietjenester A/S, 
Gøteborggt. 8, 
0566Oslo 5. 
Tlf: 02-38 43 56 I 38 42 50. 
Bestill i god tid. 

Mandag 4. september 1989 

Hvordan er situasjonen i partiets 
teoretiske tidsskrift Røde Fane? Ikke udelt 

god, skriver Helga Moss og 
skisserer opp hjelpetiltak. 

Redaksjonssekretær Helga Moss oppfordrer alle AKPere til å abonnere på Røde
Fane - det hadde reddet tidsskriftet. FOTO: BRITT SØRENSEN 

s so .LQl~ioeli~ andre enn 
intellektuelle. I diskusjonene som nå 

kommer om sosial ismens krise, repre
senterer Røde Fane muligheten til å 

utdype argumenter over flere spalte
metre enn Klassekampen og OPPRØR 
kan tilby. Røde Fane kan og bør være 
en felles referanseramme i alle viktige 
politiske og teoretiske diskusjoner i og 
rundt AKP og RV. 

Mye stoff 
I løpet av det siste halvåret har vi hatt 
en positiv økning i stoffutvalget vårt, 
og dermed muligheten til å konkretise
re og utvikle diskusjonene om bladets 
profil. Vi får etterhvert problemet med 
å velge mellom to gode artikler snarere 
enn problemet med å få nok stoff. 

I denne ønskesituasjonen er det vik
tigste løftet for Røde Fane det minst 
krevende for dere: Abonner! Hvis alle 
AKPs medlemmer og sympatisører 
hadde tegnet abonnement , ville våre 
økonomiske problemer vært løst. 

Ditt bidrag 
Dernest vil vi sette opp en ønskeliste 
som er lang og allsidig nok til at alle 
som enten synes bladet er uunnværlig 
eller har muligheten i seg til å bli det, 
skal få sjansen til å gi sitt bidrag: 

1. Skaff oss flere abonnenter. 
2. Bidra med arbeidskraft. Det kan 

være å oversette spennende artikler fra 
utenlandske tidsskrifter, å skrive and
res artikler på PC, sette deg på liste 
som bokanmelder (vi får inn en del an
meldereksemplarer), hjelpe til med 
layout eller å skrive egne rapporter, 
petiter eller dikt fra sin lille del av den 
norske virkeligheten. 3. Reaksjoner 
fra leserne i form av ønsker, tips og 
konstruktiv kritikk. 

Noen av disse jobbene krever at du 
bor i Oslo, andre kan du gjøre fra Kir
kenes. Syns du Røde Fane er Oslo
sentrert, er vi ikke uenige i det, men vi 
mangler kunnskap og kompetanse om 
mange sider v..ed norsk. virk.elignet.. 
Ring eller skriv, så kan vi dra nytte a v 
din kunnskap. 

Hvordan drive studiesirkel? 
Det er blitt arrangert studiesirk

ler i ml-bevegelsen i snart 20 år. 
I perioder har dette vært gjort 

systematisk etter prinsippet om at 
«hver person i laget sin sirkel». Den 
ene sirkelen avløste den andre. 

Dette er historie. Men denne histo
ria ga oss mange nye medlemmer -
nye medlemmer med god grunnskole
ring. Dette er noe vi savner i partiet i 
dag, og vi bør bruke de tidligere erfa
ringene våre til å forandre på dette. 

Den langsiktige målsettinga med 
rekrutteringsoffensiven i høst er at la
ga får sirkelarbeidet som en systema
tisk del av det utadretta arbeidet -
hvert lag sin sirkel hver høst og hver 
vår. 

I løpet av denne høsten må laga gjø
re erfaringer med sirkelarbeid slik at 
det kan bli rutine etterhvert. 

Tilbud til sympatisører 
Sirkelen er et tilbud til de vi jobber 
sammen med, og målsettinga er at vi 
skal gi dem: * Kunnskap om marxismen-leninis
men, kommunistisk teori og utvikling 
·av kapitalismen i dag. * Kunnskap om partiet, vår praksis 
og historie. * Erfaringer vi har gjort som kom
munister og mennesker. * Mulighet til å gjøre erfaringer i 
praktisk arbeid som for eksempel å 
jobbe med Klassekampen. * Få stilt på dagsorden: Hva vil du 
gjøre med framtida di? 

Hvem kan bli med? 
Hvem som helst, men først og fremst 
folk som vi har jobbet sammen med i 
organisert politisk virksomhet, fag
foreningsarbeid osv, som har litt 
kjennskap til hva vi står for og hva vi 
gjør. De må også være: * Villige til å delta på hele opplegget 

'l?-1;,, I\~ .•1, 
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og prioritere det og forberede seg. * Inneforstått med at de blir spurt 
om å delta i KK-salg og annet organi
sert politisk arbeid. * Klar over at målsettinga med sirkel 
er å rekruttere til partiet. 

Hvem kan lede sirke l? 
Ethvert partimedlem som selv har gått 
sirkel og som er villig til å: * Prioritere dette høyt ved å sette av 
tid til møtene, forberedelsene, utadret
ta politisk arbeid sammen med sirkel
deltakerne, sosialt og uformelt 
samvær med folka . 

Det er en fordel at to samarbeider 
om sirkelledelsen, gjerne en som er 
fersk partimedlem sammen med en 
med lang erfaring. Det er nødvendig at 
laget prioriterer sirkelen både med po
litiske innledninger og ansvar for 
framdrifta, sosial kontakt med sirkel
deltakerne og gjennom eksterne 
kontakter utenom sirkelmøtene. 

OPPRØR 

Dette er et nyttig hefte som 
alle lag bør skaffe seg i 
r ekrutteringsoffensiven. 

Heftet «Hvordan drive studiesir
kel», utgitt av AKP til verveåret 1987, 
er en oppsummering av de erfaringer • 
som er gjort med sirkelarbeid gjennom 
mange år i partiet. Det sammenfatter 
problemene, gir gode råd og tips· om 
hvordan man gjennomfører en vellyk
ka sirkel. 

Det er et nyttig veiledningshefte som 
kommer med praktisk forslag til opp
legg og kjøreplan for sirkelen, for 
eksempel: 
* Ha ofte møter, helst ukentlige. * Ikke for mange deltakere. * To og to samarbeider om sirkele

delsen. 
* Fast møteplan, dato, klokkeslett . * Praktisk politisk arbeid mellom 

møtene. * Ta opp partimedlemskap på et tid
lig tidspunkt i sirkelen. * Laget må stille opp. (La aldri sir
kelledere bli overlatt til seg sjøl!) 

BENTE HANSEN 

INTERNASJONALT 
Røde Fane nr. 3/ 89 kommer med 
stoff om APRA .- det peruanske 
sosialdemokratiske partiet - av 
den peruanske ml-eren Melancio 
Castro. Dette er et ledd i den inter
nasjonale ml-bevegelsens bestre
belser på å utveksle erfaringer og 
analyser om sosialdemokratiet. I 
samme nummer finner du en artik
kel av en filippinsk ml-er som stiller 
spørsmålet om det var riktig å boi
kotte valget som førte til Marcos' 
fall. Per Håkonsen skriver en artik
kel for å trekke lærdommer av 
iranske ml-eres erfaringer med fun
damentalistiske islam. 

RELIGION 
I siste Røde Fane skisserer Per Hå
konsen et alternativt scenario for 
revolusjon i Norge, et «kommunis
mens mareritt» hvor kristen funda
mentalisme og miljøbevegelse 
spiller en avgjørende rolle . 

- Vor soge er ikkje berre Wer
geland og Thrane, men også Hans 
Nielsen Hauge. ( ... ) Me må innsjå 
at me sjøl er kristne, like under 
overflata. ( .. . ) 

Sitata over er henta frå artikke
len «Kommunistar og Gud» av 
Bjørn Olav Utvik. 

RØDE FANE 
Telefon (redaksjonen): 
02-38 42 50 på tirsdager 
mellom klokka 12 og 15. 
Telefon (Økonomi/ 
abonnement): 
02-38 42 50 på torsdager 
mellom klokka 9 og 15. 
Adresse: 
Gøteborggata g, 
0566 Oslo 5. 

REKRUTTERING 

I 

Rekrutteringsoffensiven varer fra 
12. september 1989 til 28. februar 
1990: 
• Direkte rekruttering til AKP 
• Start sirkler så snart dere har tre 

personer klare - hvert lag sin sir
kel. 

• Tilby sympatisører støtterings
medlemskap i partiet. 

• Arranger åpne møter om AKP på 
sentrale steder. 

• Ta initiativ til bøllekurs og pam
peknuserkurs - samarbeid gjerne 
med andre lag. 

• Bruk Klassekampen systematisk i 
rekrutteringsarbeidet. 

Forberedelser 
• Marker partiet i valgkampen. 
• Sett av sirkelledere på forhånd. 
• Undersøk behovet for skolering 

av sirkelledere. 
• Legg plan for oppfølging av Klas

sekampen-kampanjen. 
• Bestill materiell i god tid. 
• Kontakt bøllekurs/ kast deg fram

på-kurs på telefon: 02-3943 94 
eller 02-38 42 50. 

• Kontakt parnpeknuserkurs/ stå-
sammen-kurs på telefon: 
02-712004. 

Innretting 
Gjør eksperimenter med lag: 
• . .. innretta på spesielle arbeids

plasser med både folk innafor 
og utafor arbeidsplassen -
både i privat og offentlig sek
tor. 

• . . . som organiserer kvinner på 
tvers av arbeidsplasstilhørig
het. 

Støtt ungdsomsorganisasjonene i de
res rekrutteringskampanjer. 

Målsetting 
1: Systematisk rekrutteringsarbeid 

skal bli en del av partilagas jevne 
utadretta virksomhet. 

2: Flest mulig med i partiet i kjølvan
net av valgarbeidet. 
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Tor Otto: Rimelig godt fornøyd... Tone Beate: Har fått mye å tenke på... Geir: Joda, det går som det skal. .. En farlig gjeng for pamper! Bakerst fra venstre: Bjørn Flatnes, Marianne Iversen, '. 
FOTO: TORE FJÆREIDE FOTO: TORE FJÆREIDE FOTO: KLASSEKAMPEN Nils Amund Raknerud. 

Gjengen bak «Stå Sammen»-kurset har nylig 
gjennomført sitt første lederkurs, med deltakere 
fra flere kanter av landet. Tone Beate 
Windingstad, Geir Christensen og Tor Otto 
Tollefsen utgjør arbeidsutvalget for 
«Stå Sammen»-kursene og OPPRØR 
har snakka med dem. 

OPPRØR: Omtrent ett år etter at det 
første prøvekurset gikk av stabelen, 
gjennomfører dere et lederkurs. Har 
det gått som dere tenkte? 

Geir: Joda, det går som det skal. ." . 
Tor Otto: Vi har gjennomført flere 

kurs siden starten enn vi egentlig plan
la, Geir, Sissel (Hallem) og jeg. Det 
sklei på en måte bedre enn vi hadde 
trudd. Og lederkurset nå representerer 
et stort hopp framover. Med omtrent 
15 ledere på landsbasis begynner det så 
smått å bli fart i sakene. Jeg er rimelig 
godt fornøyd! 

Tone: Dette går over all forvent
ning. Jeg fikk sjøl mye å tenke på når 
jeg deltok på mitt første Stå Sammen
kurs i fjor høst, og jeg syns det er gøy å 
arbeide med å bringe dette videre til 
andre! Har fått prøvd meg som leder 
noen ganger, men jeg lærer noe nytt 
hver gang! 
OPPRØR: Hva er så dette kurset godt 
for? Hadde vi ikke hatt mer bruk for 

et «avbøllingskurs» for menn? 
Tone: Spør heller hvem det er godt for! 
Dette kurset er lagd for arbeidere av 
begge kjønn. Klasse-stolthet og klasse
bevissthet står sentralt gjennom hele 
kurset. Men de gutta som deltar får 
kanskje med seg noe av det du etterly
ser. 

Geir: Erfaringa så langt er at kurset 
fungerer bra for menn. Flere deltakere 
sier de har forandra seg en del etter å 
ha vært med på dette; blitt mer lytten
de, mer oppmerksomme på menneske
ne rundt seg. Eller som en av dem sier 
det: «Jeg har senka støynivået litt, og 
blitt mer reflektert. Har liksom bedre 
tid til å la andre komme til orde, og det 
er ikke så viktig å ha helt rett hele tida 
lenger.» 

For slitne AKPere? 
OPPRØR: Så dette er altså et «bli
ny»-kurs for slitne AKP-menn? 

Geir: Nei, jeg bare peker på at det 

har den effekten, også. Kurset er jo 
lagd for alle, uansett politisk bak
grunn. 

OPPRØR: Aha! Et rekrutterings
kurs!? 

Tor Otto: Absolutt ikke! Kurset 
skal være et redskap for alle som kom
mer borti undertrykking av arbeids
folk, hvor det enn forekommer. Vi vil 
ikke love deltakerne at AKP er svaret 
på deres problemer, men vi gjør et pq
eng av at det er dette partiets politikk 
og analyser som ligger til grunn for 
kurset, og at kurset neppe kunne vært 
lagd av noen andre. Men samtidig er vi 
åpne på at også i AKP finnes det ar
beider-undertrykking, og at arbeidere 
er nødt til å slåss om makta i AKP som 
i samfunnet ellers. Også overlater vi til 
deltakerne å trekke egne slutninger. 

OPPRØR: Er ikke dette veldig de
fensivt? 

Tone Beate: Det synes jeg ikke. Sjøl 
fikk jeg en helt ny forståelse for det 

OPPRØR 

gamle begrepet «masselinje» når jeg 
deltok på kurset. Og der ligger fokla
ringa på hvorfor det ikke kan legges 
opp som et vervekurs, det ville nemlig 
være uforenlig med kursets målsetting 
om å få deltakerne til å stole på sine 
egne erfaringer og kunnskaper. Det 
må være deltakernes eget politiske 
valg som eventuelt fører dem til AKP. 

Tor Otto: Jeg er enig med Tone. Det 
handler om menneskesynet som kurset 
bygger på. Kursets spesielle «pedago
gikk» blir en del av den lærdommen 
deltakerne får med seg hjem. Det 
handler om å stole på kamerater, på 
styrken som ligger i samhold, og på at 
hver enkelt har noe verdifullt å tilføre 
et fellesskap. På et vis er det deltakerne 
som skaper kurset underveis. For oss 
som leder kurset handler det virkelig 
om å «stole på massenes skaperkarft». 

Spleisemetoden 
Geir: Vi har nevnt dett~ med klasse-

stolthet, klassebevissthet. Vi viser at 
det er arbeidsfolk som skaper verdie
ne, og at den forferdelige sløsinga med 
arbeidsfolks kunnskap og erfaring i 
vårt samfunn skyldes de rådende 
maktforholda. Deltakerne har alltid 
eksempler fra sine arbeidsplasser på 
hvor skeivt og gæernt det kan gå når 
bedriftledelsen planlegger produksjo
nen uten å spørre hva de som produse
rer, arbeiderne, mener. Så legger vi 
vekt på teorien om arbeiderkollekti
vet, den formelle og uformelle organi
seringa av arbeidere i et fellesskap . Vi 
viser hvilken ressurs som ligger i dette, 
og lanserer «spleise-metoden», et red
skap for å utvikle og styrke kollektivet. 
Derav: «stå sammen». 

OPPRØR: Hva med kvinneper
spektivet? 

Tone: De politiske innlegga i kurset 
bygger på AKPs klasseanalyse og teo
rien om de to spissene. Vi trur at 
kjønnsmotsigelsen ved siden av rasis-
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te Windingstad, Tor Otto Tollefsen. I midten til venstre: Arnfinn Rørvik. Foran fra venstre: Tore Fjæreide, John Peder Denstad, 
FOTO: OPPRØR 

men er blant de viktigste hindre for 
enhet blant arbeidsfolk nå. Kvinner og 
menns måte å tenke på og være sam
men på er to forskjellige verdener. Vi 
har tatt konsekvensen av dette når det 
gjelder sjølve gjennomføringa av kur
set og stiller krav om at kurset alltid 
ledes av en kvinnelig og en mannlig le
der. 

Herskerteknikker 
OPPRØR: Noen hevder at metodene 
dere lærer på kurset kan brukes som 
heskerteknikker? 

Tor Otto: Ja, det er riktig. Vi lærer 
bort noen måter å forsvare seg på som 
er ganske effektive. Men disse for
svarsteknikkene må brukes med 
fornuft. Vi går ganske enkelt ut fra at 
deltakerne vil bruke det de lærer i beste 
hensikt. Men alle forsvarsteknikker 
kan vendes til sin motetning og mis
brukes. Det gjelder jo all slags forsvar, 
og er ikke noe spesielt for de teknikke-

Mandag 4. september 1989 

ne vi bruker. Man kan jo manipulere 
en diskusjon ved å kalle enhver kritisk 
argumentasjon for «herskerteknikk», 
og på den måten gjøre påpekning av 
«herskerteknikker» til en ny «hersker
teknikk». Men kurset legger egentlig 
ikke stor vekt på teknikkene i seg sjøl, 
vi bruker mye mer krefter på hva slags 
undertrykking og manipulering vi kan 
forsvare oss mot. Teknikkene kan ikke 
løsrives fra denne ramma, like lite som 
man i andre sammnhenger kan unngå 
å skille mellom utbytting og under
trykking, eller mellom rettferdighet og 
urettferdighet. 

I det hele tatt. .. 
OPPRØR: Hvem harbrukfor kurset? 
Geir: Først og fremst: Alle som har 
ambisjoner om å bli bedre ledere, som 
vil bli inspirert og istand til å inspirere 
andre, foreksempel tillitsvalgte på lavt 
eller mellomnivå i fagbevegelsen, lags
ledere i AKP(m-1), grunnplansaktivis-

ter i solidaritetsorganisasjoner. Alle 
disse risikerer å møte et stivna og byrå
kratisk system som bremser aktivite
ten. Stå-Sammen-kurset lanserer 
motgiften. For det andre: Gamle, gar
va foreningsledere o.l. som oppdager 
at de befinner seg i det samme uføret 
som foreningsledere før dem: De har 
lært seg å «ordne opp» for medlemme
ne, lage bråk når det trengs, men ikke 
hvordan de skal mobilisere medlem
mene til egen innsats. Gjennom kurset 
får disse prøvd seg på en lederstil på et 
annet grunnlag. For det tredje: Kvin
ner fra arbeiderklassen som savner 
klasseperspektivet i kjønnskampen. 
For det fjerde: Mannfolk som ønsker å 
lære mer om det samme ... I det hele 
tatt! 
- OPPRØR: Hvordan blir man med 

på dette? 
Tone: Snakk med meg! Flere kurs er 

planlagt, og vi trenger flere ledere. 
Særlig jenter. 

OPPRØR 

John-Peder 
Denstadhar 
blitt mindre 

skråsikker, flin
kere tilålytte. 
Og er fornøyd 

med utbyttet av 
kurset. 

FOTO:TORE 
FJÆREIDE 

LÆRTE A LYTTE 
~deg er blitt flinkere til å lytte. Det kan høres ut som skryt, men 
Jeg synes jeg er blitt bedre til virkelig å høre meldingene. Har 
fått en annen tankemåte inn i bakhodet. Både herseteknikkene, 
metodene for å stå imot og 'spleisemetoden' ligger der. Jeg har 
fått et annet grunnlag for å gå løs på problemer og oppgaver.» 
Slik oppsummerer John-Peder Den
stad, for tida arbeidsløs partimedlem 
fra Trondheim, lederkurset for pam
peknusere. 

-Jeg traff utrolig mange fine folk. 
Gjennom å arbeide med hverdagspro
blemene til folk fikk jeg mye nyttig 
kunnskap og kom nært inn på folk. 
Treningen i å løse konkrete problemer 
sammen var en stor opplevelse. Vi 
måtte sette oss ned og virkelig lytte. Og 
metodene gjorde at det kom fram 
vinklinger jeg ikke hadde ventet. Som 
gjorde meg mindre skråsikker på at 
min løsning var den eneste rette. Opp
levelsen av samarbeid som skapte 
bedre løsninger enn det som jeg fikk til 
gir muligheter for en helt annen leders
til. 

- Metodene gjorde også at stivheten 
du møter med på et kurs sammen med 
nesten bare ukjente deltagere forsvant 
fort. Stemningen gjorde at fantasien 
slapp løs sammen med humoren. Det 
var også godt å være på et kurs hvor 
lederne ikke sto for alt, men hvor inn
holdet ble skapt av deltakerne etter 
hvert. 

- Hva har du brukt kurser/ aringe
ne til? 

- Til å gå løs på problemer på en an
nen måte. I en konkret situasjon er en 
ofte utålmodig og prøver å gå rett på 
detaljplanlegging for å komme igang. 
Bra å være utålmodig, men hvis en går 
for fort fram og kanskje ikke når målet 
blir det .destruktivt både for en sjøl og 
målet. A bruke tid på - sammen med 
de en skal løse problemet/ oppgaven 

og klare å finne en vinkel alle kan stå 
inne for betyr allverden. Oppgaven ble 
ikke overordnet selve prosessen, men 
sidestilt. Opplevelsen av et samhold i 
gruppa som gir positiv gjensidig av
hengighet av hverandre var stor. 

(Kun personlige påmeldinger mot
tas . Ektefeller kan ikke melde hver
andre på. Reds. anm.) 

Laget som ba 
om ekstra-arbeid. 
- Vi tente på kursopplegget og ønsket å 
gi tilbudet til arbeidsfolk i Trøndelag 
også. Derfor tok vi det opp i laget og 
ble enig om å be om å få «Stå-sam
men» kursene som vår spesialoppga
ve. To av oss har gått på lederkurs i 
Oslo og skal stå for ledelsen av det 
første Trønderkurset 17. til 19. 
november. Resten av laget skal være 
med å organisere kurset. Vi synes dette 
var egnet kollektiv oppgave for laget. 
Og tror at når vi har valgt det sjøl, fri
villig, betyr det skikkelig innsats. Vi 
har tenkt at dette skal være en fast del 
av lagets ansvarsområde. Vårt bidrag 
til å drive det politiske oppbruddet til 
venstre, sier John-Peder Denstad. 

- Hvordan passer dette for partipla
nen og distriktslede/sen? 

- Vi mener en slik måte å jobbe på 
passer til planen om å ansvarliggjøre 
og styrke grunnorgansasjonene. Det 
styrker selvstendigheten. Vi liker par
tiplanen med felles strategi, mens 
lagene får tid og rom for å finne sin 
plass. 

GEIR CHRISTENSEN 

www.pdf-arkivet.no (2020)



8 

Bordet 
fanger 
- Hvordan vi stiller 
oss til Fylkeslistene 
framover kan stille 
AKPs troverdighet på 
prøve, sier Svein 
Stensaker i dette in
tervjuet. Stensaker er 
industriarbeider og 
sitter i RV-styret på 
Kongsberg. 

Av ERIK NESS 

S
vein Stensaker som sitter i RVs 
styre på Kongsberg mener at 
AKPs troverdighet står på spill 
når vi velger hvilken front vi 

skal delta i ved kommunevalget i 1991 . 
· - Vi har to muligheter: RV eller Fyl

keslistene. Jeg mener at AKP må jobbe 
innafor Fylkeslistene hvis denne fron
ten fortsetter etter valget i år. 

-Det er sånn at bordetfanger. Hvis 
AKP har deltatt oppriktig i Fylkeslis
tene, må vi delta videre. Vi kan ikke · 
plutselig velge en annen front, andre 
samarbeidspartnere, ikke flytte rundt 
akkurat som vi vil, sier Svein. 

- Er ikke stortingsvalg og kommu
nevalg to forskjellige ting? 

- Det er ulike typer valgkamp, men 
det dreier seg om de samme politiske 
spørsmåla. For å få gjennomslag for 
vår politikk, må vi alliere oss med de 
samme folka. Hvem som er venner el
ler fiender har ikke endret seg. 

- Vi må ikke glemme at alle som job
ber innafor Fylkeslistene er progressi
ve folk, folk som tenker nytt. 

Forsvar 
dislriklS· 
Norgel 
Heftet «Alternativ framtid for Nord
Norge» koster 50 kroner og er basert 
på innledningene fra en konferanse 
om Nord-Norge som ble l!,rrangert av 
AKP(m-1) og RV høsten 1988. Bi
dragsytere er bl.a Per Borten, Dag 
Solheim og Bente Aasjord. 
Bestilling: Se annonse for Studietje
nester! 

Av ERIK NESS 
0 

Abruke media som en del av ar
beidet i fagbevegelsen er lite 
forstått. Det dukker opp en 

faglig nærradio en gang iblant. Det 
hender at 1vi slåss oss til en kommentar 
i lokalradioen til NRK, og en sjelden 
gang slipper vi til på TV. Det er synd 
at vi ikke utnytter radio og TV bedre. 
Det er sjelden det er noen som har mer 
å melde enn tillitsvalgte fra arbeids
plassene. 

Men først og fremst mener jeg vi har 
utnyttet for dårlig det som ligger rett 
framfor oss: Leserspaltene i lokalavi
sene. De aller fleste steder finnes det en 
lokalavis, og er som regel åpne for inn
legg. 

Lokalavisredaksjonene bør pleies. 
Lokalavisene har som regel dårlige 
kontakter på arbeidsplassene. Som re
gel har de bare formell kontakt med 
ledelsen. Det gir dem lite innblikk i hva 
som faktisk skjer. Dette dreier seg ikke 
først og fremst om lekkasjer. Seriøse 
journalister er interessert i seriøse 
kommentarer og vurderinger. De vil 
vite om de har truffet «planken». 

Velpleid 
Derfor er det lurt å vanke·mye i lokal-

Forskjellige typer valgkamp endrerik
k~ det. Nå går toget - og toget heter 
Fylkeslistene - ellers havner vi på et 
sidespor. . 

Sosialisme 
- Hittil har vi tona ned kontroversielle 
spørsmål i Fylkeslistene for å få enhet. 
Skal fronten fortsette videre, er det 
viktig at sosialismen blir diskutert i 
fronten, at det blir slått fast i program
met. Det er viktig at strategien og 
perspektivet ikke mangler. Det er bra 
at vi kan diskutere sosialisme med dem 
vi jobber sammen med om de mer 
dagsaktuelle politiske spørsmåla. 

- Det er lettere å propagandere sosi
alismen i RV, sier Svein. Der jobber vi 
med kjente folk. Det er trygge forhold 
for både uorganiserte og AKPere. 
Kanskje vel trygt. Jeg tror at AKP og 
RV har gått for lenge på de samme bei
temarkene. Det er sunt å utvide dem 
man jobber sammen med, bryne seg på 
nye folk. 

- Er det ikke mulig å utvikle RV i ste
det for å starte med noe nytt? 

- Det er mulig det, men det betinger 
at Fylkeslistene ikke fortsetter etter 
1989. Det er umulig kapasitetsmessig å 
jobbe både innafor RV og Fylkesliste
ne. Det er vanskelig nok i dag med to 
organisasjoner - RV og AKP . 

- Dessuten tror jeg Fylkeslistene 
kommer til å fortsette uansett og uav
hengig av AKP. Fylkeslistene er ikke 
navnet AKP stiller til valg under. AKP 
er viktige men har ikke makta. I Bus
kerud, som jeg kjenner best, vil Fyl
keslistene fortsette uavhengig av hva 
AKP gjør og sier. 

- Det betyr ikke at AKP ikke har 
vært helt avgjørende for danninga av 
Fylkeslistene. Det er alltid lettere å 
overta ennå sette igang, sier Svein som 
understreker at vi må høre hva RV sjøl 
mener. 

Valgdebatten 
OPPRØR er avisa for diskusjo
nen om hva som gikk riktig og 
galt ved årets valg. Det er der inn
legg om valglinja for 1991 bør 
stå. En spesiell oppfordring til 
partilaga om å bruke OPPRØR. 

REDAKSJONEN 

VALGET 1991 

Valget 1991: 
RV - ikke mini-SV 

0 

Arets valglinje med Fylkeslistene 
for Miljø og Solidaritet er jeg 
imot. Jeg er for å stille egne 

RV-lister ved valgene i 1989 og 1991. 
Egne RV-lister er hovedlinja, men det 
må være mulig å stille breiere lister 
hvor den lokalpolitiske situasjonen 
krever dette. 

Nei til mini-SV 
Den politiske situasjonen i Norge skri
ker etter ei sterkere venstreside og ei 
opptrapping av kampen mot våre tre 
store høyrepartier: FrP, Høyre og AP. 
Men jeg kan ikke se at bygginga av en 
ny reformistisk, parlamentarisk alli
anse er det riktige virkemiddel i denne 
kampen. 

Den politiske plattformen til en slik 
parlamentarisk allianse vil være som 
klippet ut av SVs program og SV er så 
vidt jeg veit allerede representert i de 
aller fleste kommunestyrer og fylkes
ting. 

Allianser 
Det er tvingende nødvendig at den 
utenomparlamentariske kampen trap
pes kraftig opp og at den revolusjonæ
re og progressive bevegelsen jobber 
svært aktiv i tverrpolitiske allianser 
mot EF, rasisme, miljørasering, ned
bygging av «velferdsstaten» og for 
kvinnefrigjøring, en fri og uavhengig 
fagbevegelse etc. 

Denne kampen er langt viktigere 
enn kampen i de parlamentariske or
ganer, og er det materielle grunnlaget 
for en parlamentarisk allianse på et 
høyere nivå enn dagens RV. 

RV - en allianse 
Rød Valgallianse er med alle sine svak
heter. og mangler en parlamentarisk 
allianse som har slått rot og vist evne til 
å vokse og blomstre i en rekke kommu
nestyrer og fylkesting. 

Rød Valgallianse er mot Fr P, Høyre 
og APs politiske hovedlinje og for fot
folks velferd. RV er mot rasisme og for 
internasjonal solidaritet. RV kjemper 
for et helt nytt økonomisk, økologisk 
og demokratisk samfunn. Bare et slikt 
sosialistisk samfunn av en helt ny type 
vil kunne løse de enorme problemene 
som velferdssamfunnet inklusive Nor
ge sliter med i dag. Denne alliansen må 
bygges videre ut. Opprørske grupper 
og enkeltpersoner må søkes trukket 
inn i RV. Politikken må videreutvik-

INNLEGG 
- Utgangspunktet mitt 
er at jeg er imot årets valg
linje og for å stille egne 
RV-lister i 1989 og 1991, 
skriver Alf Henriksen 
(bildet) i dette debattinn-

· 1egget. Alf Henriksen er 
kommunestyrepresen
tant i Borre og ble gjen
valgt i Arbeidsutvalget i 
Rød Valgallianse på siste 
landsmøte. 

les, samspillet mellom det parlamenta
riske og u~nomparlamentariske 
arbeidet og samspillet mellom RV og· 
AKPs politiske arbeid må styrkes. 
AKP(m-1) må i større grad respektere 
det indre demokrati i RV og det må leg
ges større vekt på å bygge kortsiktige 
og langsiktige allianser i og utafor de 
parlamentariske organer. 

Eksistensberettiget 
RV vokser fram og styrker seg i kom
mune etter kommune og har en bra 
politisk plattform. Men RV trenger 
flere ak,tivister og en bedre alliansepo
litikk. RV må · bli en bedre og mer 
troverdig veiviser ut av det brennende 
huset. RV må vi.dereutvikle sitt indre 
demokrati slik at RV i ett og alt blir en 
revolusjonær, rødgrønn parlamenta
risk allianse og et troverdig alternativ 
for den mest opprørske delen av norsk 
venstreside. Verden skriker etter et 
troverdig revolusjonært alternativ til 
profittkåt kapitalisme og økologisk 
sjølmord. Verden skriker ikke etter et 
mini-SV. 

Vi må bli flinkere til å bygge kortsik
tige og langsiktige allianser i og utafor 
de parlamentariske organene, men 
samtidig må vi bli flinkere til å videre
utvikle, konkretisere og markedsføre 
vår systemoverskridende, revolusjo
nære profil. Da må RV opprettholdes 
og styrkes som vår parlamentariske 
hovedlinje. 

Kommer Fylkeslistene for Miljø og 
Solidaritet inn på Stortinget ved årets 
valg - noe ferske galluptall gir et visst 
løfte om, må det presiseres at RV vil 

stille egne lister ved kommune- og fyl
kestingsvalget i 1991. 

Hva må gjøres? 
Det må straks igangsettes en grundig, 
demokratisk diskusjon om vår valglin
je i 1991. Diskusjonen må kjøres i 
OPPRØR, Klassekampen, Røde Fane 
og i AKP(m-1) og RVs organer. 

Vi må reise grunnleggende spørsmål 
som: Hvilken plass skal det parlamen-

. tariske arbeidet ha i kampen for et 
alternativt samfunn? Hvordan skal vi 
videreutvikle samspillet mellom den 
parlamentariske og den utenomparla
mentariske kampen? Hvor, hvordan 
og på hvilke premisser skal vi bygge 
politiske allianser? 

OPPRØR må ta et særegent ansvar 
for å synliggjøre og problematisere 
den aktuelle, lokalpolitiske, parla
mentariske jobbinga i og omkring RV 
gjennom å plukke en håndfull R V
kommuner og presentere disse i kritis~ 
ke, konkrete reportasjer. 

Slik vil valget av parlamentarisk lin
je ved valget i 1991 kunne tas på et 
bedre og mer materielt grunnlag enn 
dagens synsing og mening. 

Valg av parlamentarisk hovedlinje 
ved kommune- og fylkestingsvalget 
må vedtas av et ekstraordinært lands-· 
møte i RV våren/forsommeren 1990. 
Et slikt landsmøte må også vedta poli
tisk og organisatorisk . framdriftsplan 
slik at de politiske og organisatoriske 
forberedelsene til lokalvalget i 1991 
kan bli fullgode. 

ALF HENRIKSEN 
(Innlegget er redigert, Red.) 

Vi må bruke lokalavisene 

- Min erfaring er at Høyre-avisene er 
lettere å forholde seg til enn lokalavi
ser tilknytta AP, skriver Erik Ness. 

FOTO: KLASSEKAMPEN 

avisa, bli et kjent ansikt. I stedet for å 
sende et leserinnlegg i posten, går du 
ned i redaksjonen og leverer det. I ste
det for å legge det fra deg på et skrive
bord, gir du det til den sam·me 
journalisten hver gang. Målet er å bli 
kjent. Da er det lettere å bli kjent med 
en enn å spre seg. 

Hva får vi igjen? Først og fremst vil 
lokalavisa gi riktigere informasjon. 
Det er viktig i forhold til folka på job-

ben. Desinformasjon fungerer alltid 
dårlig. En «velpleid» lokalredaksjon 
vil ta inn stoffet ditt raskere. Ikke fordi 
de er smurt, men fordi skjønner betyd
ninga raskere. 

Når det virkelig skjærer seg, ar
beidsplassen er truet, eller du er truet 
f.eks . med eksklusjon er det et helvete 
hvis lokalavisa bare er bedriftens tale
rør. Det svekker enheten på jobben. 
En «velpleid» lokalredaksjon - gjer
ne redaktøren - betyr at du har en viss 
tillit i redaksjonen. Du slipper å bli dri
ti ut. På det beste kan lokalavisa bli en 
viktig støttespiller. 

Høyre ryddigere 
Ellers er det min erfaring at Høyre
avisene ofte er ryddigere å forholde seg 
til enn AP-avisene. Ledelsen i de sist
nevnte ser valgtaktikk og lojalitet til 
bedriftsledelse og lokale sosialdemo
krater som viktigere enn den journalis
tiske sida ved jobben. 

Lokalavisene, radio og TV er en 
måte å nå dem som ikke er med i fag
foreninga eller klubben. Men je_g 
skriver sjelden i lokalavisa av reint 
propagandistiske hensyn. 

Til medlemmene 
Jeg skriver for å nå medlemmene i 

OPPRØR · 

klubben eller fagforeninga. De leser 
lokalavisene, ofte også oppslag, sirku
lære og skriv, men leserspaltene er det 
sikreste. Da får jeg oftest reaksjoner. 
Leserinnlegg er dessuten like greit å 
skrive enten man har et tillitsverv eller 
ikke. Dessuten er det en god skole å 
skrive leserinnlegg. Man bør være 
kort, ha poengene klare. På mange 
måter likner det på å ta ordet i en de
batt eller holde en appell. Å skrive 
leserbrev som slår og fanger oppmerlc
somheten gir trening som er nyttig når 
vedtak skal formuleres på kort tid på 
et møte. 

Leserbrev har en annen side som jeg 
bevisst benyttet meg av da jeg tilhørte 
opposisjonen i klubben på Kaldrfes. 
Presset fra det etablerte fagforenings
apparatet var til tider sterkt for å få 
meg til å gi etter på egne standpunkter. 
Det kunne være i lønns.forhandlinger 
eller i perioden med nedlegging av 
skipsbyggeriet. Å markere standpunk
tene .sine offentlig fungerer som en 
lynavleder. Det er mye vanskeligere å 
gå tilbake på et standpunkt som er of
fentlig forfektet. Leserbrev kan bru
kes som en metode for å kjempe imot 
skifte av standpunkter der herskerme
kanismene i fagforeninga er sterke og 

blir brukt mot deg.Det er en måte å 
binde seg opp på. 

Binde opp 
Det samme gjelder i forhold til be
driftsledelsen. Markering av stand
punkter i lokalavisa har noe av den 
samme effekten som å ha et klubb
møtevedtak bak seg. 

Ved å ha et klubbmøtevedtak bak 
seg eller offentlig kjente standpunkter 
i saker, er linjene klare og· det «usyn
lige» presset blir mindre, kampen 
reinere og lettere åta. Med andre ord: 
Leserbrev er ikke bare viktig som pro
paganda og nyttig læring, men kan 
være en viktig taktisk metode. Eller: 
Det kan være en anledning å «selge» 
seg sjøl, gjøre seg kjent sånn at en blir 
valgt til verv en ønsker. Ypperlig hvis 
en er ny på en plass og ukjent. Kobla 
med mye løpeseddelutdeling og Klas
sekampen-salg· i porten er det reine 
reklamekampanja. Er det grunn til 
det, så skjell ut direktøren i lokalavisa 
og underskriv med navn og arbeids
nummer. Da er du garantert å få opp 
tempoet i diskusjonen på jobben, mas
se klapp på skulderen. Har du flaks, 
får du en tur på teppet for å forsvare 
ytringsfriheten. Så flaks har aldri jeg 
hatt! 
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Hva skjer med skolen? 
S

osialdemokratiet har stått i 
spissen for at linjeskillene i Øen 
videregående skolen skal fjer
nes. På gymnaset har det tid

ligere · vært linjedelt: Naturfag, · 
samfunnsfag og språklinje. Man valg
te en linje som var satt sammen av flere 
fag. Tilsammen ga det kompetanse til 
fag på universitet og høyskoler. 

Weierød-modellen 
I dag er noe som heter Weierød-model
len innført. Man kan velge fag på kryss 
og tvers av linjene. Elevene er sjøl an
svarlige for hvilken fagkombinasjon 
de blir sittende igjen med. 

Økt valgfrihet blir innført i store de
ler av skolesystemet. Flere av partiene 
går inn for kompetansegivende valg
fag i grunnskolen. Det betyr at det skal 
innføres valgfag som · er tellende for 
seinere utdanning allerede i grunnsko
len. Dette er ille! 

Grunnskolen har nok med å lære 
elevene grunnleggende kunnskap. Det 
er blitt klaga mye over den synkende 
kvaliteten i basisfagene. Grunnskolen 
trenger mer penger for at alle elevene 
skal få skikkelig kunnskap i basisfage
ne. 

Innføring av kompetansegivende 
valgfag rammer arbeiderklassens un
ger og jentene i første rekke. Jenter 
velger oftere «mykere» fag, fag som 
ikke er høyt kompetansegivende for 
videre utdanning. 

Siling 
Unger fra arbeiderklassen velger andre 
fag enn unger fra velstående hjem. 
Borgerunger har som regel press på seg 
hjemmefra for å få kunnskap til å «bli 
noe». 

Valgfriheten gjør at det blir elevene 
~om sitter igjen med ansvaret for å ha 
valgt feil valgfag. Men i virkeligheten 
et det m)'rtdighetene som hadniif ørt et 
utspekulert silingssystem av elevene. 
På overflata ser det ut som elevene er 
ansvarlige. Det er vanskelig i anklage 
noen andre. Gjennom den økte valg
friheten siler elevene seg sjøl til hvilken 
plass de skal ha i samfunnet. 

Vi veit at klassebakgrunn og økono
mi, om du er jente eller gutt, er avgjø
rende for de valgene man tar. 

Raseringa av utdanninga rammer 
ofte jenters utdanningsmuligheter 
rørst. Ett eksempel på det er den nye 
opplæringsplanen for helse- og miljø-

- Vi må skjønne hva slags samfunn 
vi har for å forstå hva slags skole vi har. Karoli

ne Stensdal, sentralstyremedlem i Rød 
Ungdom, holdt innledninga om_skolepolitikk 
på Rød Ungdoms sommerleir. OPPRØR tryk
ker et redigert utdrag av innledninga, og vi 
har også fulgt gruppediskusjonen etterpå. 

- Kompetansegivende valgfag i grunnskolen betyr at det skal innføres valgfag 
som er tellende for seinere utdanning. Dette er ille, mener Karoline Stensdal. 
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fag som er kommet på yrkesskolen. 
Utdanninga av hjemmehjelpere, bar
nehageassistenter og seinere hjelpe
pleiere er slått sammen til ett fag. 

Byggefelt-fag 
Fagplanen sier man på tre år skal lære 
å kunne stelle alle typer sykdommer og 
mennesker (unge og gamle), i alle slags 
typer hjem (privat, institusjon, syke
hus, barnehjem ... ). Dette er som om 
man skulle utdanne folk til å jobbe på 
et byggefelt der faget het «byggefelt» 
og alle skulle kunne alt: Snekring, ma
ling, elektrisk, muring. 

For å innføre helse- og miljøfag
planen som prøveprosjekt, ble det 
argumentert med at det kjempefint for 
distriktene. De ville ikke ha råd til å 
ansette så mange i helsesektoren. Da 
ville hver ansatt kunne litt om alt - og 
dekke de fleste behov innafor helse
sektoren. 

For et syn på folk! Folk i distriktene 
trenger altså ikke faglærte folk til å 
pleie seg? 

Det er stor splittelse i borgerskapet 
om hva som skal skje med norsk ut
danning. Denne raseringa av den 
offentlige skolen som statsborgerska
pet er for, går deler av borgerskapet 
imot. De ønsker at det offentlige skal 
ha ansvaret for utdanninga, og at flest 
mulig skal l)a ei skikkelig utdanning. 
Det er folk i Næringslivets Hovedor
ganisasjon (NHO) som har hevdet 
dette. 

NHO etterlyser en debatt om den 
økende valgfriheten i norsk skole, og 
at linjeskillene gradvis forsvinner. De 
ser på dette som en negativ utvikling. 

Offentlig skolesystem 
Sannheten om den offentlige skolen er 
at den raseres . Det klages med rette på 

- at utdanninga 
0

ikke holder mål. Løs
ninga blir da krav om privatskoler. Å 
gjøre skolen dårlig blir et argument for 
private skoler. 

Det er viktig å kjempe for et offent
lig skolesystem som er for alle. Alle 
skal ha rett til utdanning - uansett 
kjønn,, økonomisk eller geografisk 
bakgrunn. 

Å utvanne kunnskapen arbeider
klassen har, .er en slu måte borgerska
pet bruker for å svekke arbeiderklas
sen og arbeiderklassens kamp. Kamp 
for en bra offentlig skole er klasse
kamp. 

- Skolen er hjernekrymping 
Av ERIK NESS 

Ito dager fulgte OPPRØR på Rød 
Ungdoms sommerleir på Nærsnes 
ved Slemmestad. Det var en leir 

spekket med politisk program, kultur
verksted, valgkampverksted, leiravis, 
dekknavn, Kalid Salimi og Jon Miche
let. Vi valgte å lytte til gruppediskusjo
nen etter Karoline Stendals innledning 
om skolepolitikk. 

- Naturfag, religion og samfunns
fag vil være helt annerledes under 
sosialismen. Ikke først og fremst mat
te og norsk. Det er nyttig å kunne 
skrive og lese, sa Pilen. Han var på sin 
tredje leir denne sommeren. Dette var 
den beste. Bedre enn både Rød Front 
og Nei Til Atomvåpen. _ 

- Det viktigste under sosialismen 
er å få folk til å tenke sjøl, mente Hjør
dis. Det er hjernekrymping under 
kapitalismen. 

- Jeg tror jeg ville vært elektriker 
uansett kapitalisme eller sosialisme, si
er Pilen. Det er bra om en elektriker · 
kan både svakstrøm og sterkstrøm. 
Dessuten er det ganske fancy å lære om 
han som gikk på vannet, apostlenes 
hester og sånt. 

- I all hovedsak er skolen kunn-
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skapsformidlende, prøver gruppelede
ren å stramme inn. Jeg er for litt 
gammeldagse puggemetoder. Det er 
den eneste måten å lære på. Det er vik
tig å kunne ting, lære å skrive sitt eget 
språk. 

- Det er viktig at man får spesial
kunnskap, at utdannelsen ikke vannes 
ut. Derfor er det viktig at fagene på yr
kesskolen har et høyt nivå. Så kan 
elektrikeren med sterkstrøm lære seg 
svakstrøm. Så kan tømreren lære seg å 
mure,sier Jimmy. 

Er valgfrihet bra? 
Diskusjonen om valgfrihet i skolen er 
vanskelig. På den ene sida er det bra å 
kunne mye, både være elektriker, tøm
rer og drive med hester. På den andre 
sida har vi et samfunn der faget er en 
viktig beskyttelse for arbeidsfolk. Mu
lighetene åpner tankene om hva slags 
samfunn vi kunne hatt, hva sosialis
men kan bety. Men kampen om skolen 
i dag, er en forsvarskamp. Det er dette 
som gjør diskusjonen om skolen så 
viktig og interessant. Og vanskelig. 
Det er bra å kunne velge, men er det 
brll i dag? 

- Se på skolene i ulike land - og 

du kan finne ut mye om samfunnet i 
landet, hvem som har makta, åssen 
folk har det. Kampen om skolen dreier 
seg om framtida, skyter Claus inn. 

Pilen gir seg ikke, og mener at man 
må kunne få lære mange rare ting i 
ungdomsskolen. Og når man har valgt 
stell av hester må man også kunne kre
ve å få en vettug utdannelse. 

- Hvorfor skal man alltid «bli 
noe», forresten? Jeg er for at folk skal 
lære noe, men hjelpemann på søplebil 
er en grei jobb. 

Private skoler 
Om det var ulike syn i gruppa om det 
var bra med mange fag å velge mellom, 
var motstanden mot private skoler en
hetlig. Torstein Dahle hadde vært på 
leiren tidligere i uka og budskapet var 
mottatt og forstått: 

- Norge har råd til offentlige vel
ferdsgoder! Klasseskillene skal ikke 
styrkes! Nei til private skoler og snik
privatisering av de offentlige skolene! 

Er valgfrihet i skolen bra? Diskusjo
nene gikk høyt om det temaet. Full 
enighet om et nei til private skoler 

var det derimot. 
FOTO: ERIK NESS 

OPPRøR 
/ 

,;,; ., ' -

Intervjuet med Tony hamres ned i leir
avisa AFF ARR( o-g). FOTO: ERIK NESS 

13årog 
kommunist 
Sommerleiravisa på RU-leiren he

ter AFFARR(o-g). Det betyr 
Avisa For Fremming Av Røde 

Revolusjoner (og grønne). De har in
tervjuet Tony fra Oslo som ikke er 
medlem av Rød Ungdom. 

- Er for sosialismen, men egentlig 
er det kommunismen jeg er for. Det er 
jo lengre fram, men det er et samfunn 
med likhet. Det blir flere som styrer. 
Det er folket som bestemmer. Rett
ferdighet. Jeg ser på kommunismen 
som før fordi det ikke var kommunis
me i Kina da massakren skjedde. Det 
kan nok hende at ungdommer ser på 
kommunismen som voldelig etter det 
som hendte. 

- Blir kommunismen aldri pro
blemfri? 

- Konflikter vil det alltid være. 
Tror ikke det var sosialisme i Kina hel
ler, for sosialisme må jo bety demokra
ti. Hvis massakren ikke hadde skjedd, 
hadde det kanskje vært sosialisme -
det kunne blitt diskusjoner og større 
demokrati ut av studentbevegelsen i 
Beijing. Men makthaverne følte seg 
nok truet. .. 

(o-G) 

H<OIRIE](l!Jfi\/il)E[N 

~~ i~~•J;f;\u 
HO~E W:: UIJOE:U 

«Avisa For Fremming Av Røde Revolu
sjoner (og grønne).» 
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Ringing på stopplister gamle abonnentarerein godt innarbeida metode. FOTO:OLEJOHNAANDAL 

Haustoffensiv 
Den 16. september 
starter haustoffensi
ven for Klassekam
pen. - Vi har truffe 
planken og veit kva 
som skal til for å verve 
abonnentar, skriv 
Klassekampens sals
leiar. 

Av GUNNAR]. FUREHAUG 

P
å eit år har vi no hatt tre abon
nementskampanjer for Klas
sekampen; ei dreve via avisa, 
ei via partiet, og no sist i som

mar: Ei gaveabonnementskampanje 
dreve av og gjennom partie(. Og den 
16. september skal vi starte opp den 
årlege haust-offensiven. 

Dette verkar usedvanleg stramt, 
men det må leggjast til at det berre var 
gaveabonnementskampanja, som i 
skrivande stund har gitt oss nesten 
1400 nye abonnentar, som har vore 
ekstraordinær. Det må og gjentas at 
grunnen til denne ekstra kampanja 
ikkje skuldast negativ opplagsutvik
ling, men svikt i annonseinntekter, og 
ein opplagsauke som ikkje ein gong er 
i nærleiken av å kompensere for dette 
og eit generellt auka utgiftsnivå. 

80-talsrekord 
Abonnementstalet pr. 20. august er 
det høgste vi har hatt på 80-talet for til
svarande tidsrom. Då er ikkje dei 1400 
gaveabonnementa rekna med. Men 
det må leggjast til: Sjøl om vi ikkje fø
rebels tel framgang i tusen, og heller 
ikkje alltid i hundrer, så er våre behov 
at vi på relativt kort tid tel ein opplag
sauke som ligg nærare 1000 enn 100. 
Ser vi meir enn eit år framover vil også 
dette bli for lite. 

Er det mogleg å få til ein slik auke? 
Ja, forutsatt at langt fleire KK-vener 
byrjar åta del i regelmessig ringing til 
gamle og moglege abonnentar! 

Truffe planken 
Stort sett veit vi kva som skal til for å 
verve abonnentar: 
Dette er vi «best» til, men det er meir å 
hente her; i løpet av ei kampanje klarar 
vi sjeldan å ringe gjennom meir enn 
50-70 prosent av navna vi har (alle 
gamle abonnentar bør ringes to ganger 
i året i 3-4 år). For å utnytte stoppliste
ne betre treng vi fleire ringere, og fleire 
som hjelper til med å ajourføre listene 
(leite telefonnummer mm.). * Vestfold-modellen. 
Denne modellen med innsamling av 
navn og ringing til samtlege, var ein 
suksess. I Vestfold samla <lei inn godt 
500 navn. Det tilsvarar 10000 på 
landsbasis. Dei fleste fylkene bør klare 
å «kopiere» Vestfold. 

* Sentralt oppsatte lister. 
Dette har vi fått litt erfaring med. Vi 
har samla inn navn på, sendt brev og 
avis til, samt ringt til ca. 1500 kommu
nepolitikere og folk som stod på stor
tingsvalglister. Ei gruppe som er 
vanskeleg å finne heime, men som ut
gjer eit viktig potensiale; mellom 10 og 
15 prosent slår til på eit abonnement. 
Etterkvart vil vi også prøve ut eit ut
valg av faglege tillitsvalgte, lærere, 
kulturarbeidere. Også her vil behovet 
for navneleitere og ringere være bort
imot uendeleg. 

Konklusjoner 
Det er mykje seigt arbeid som skal til 
fort at Klassekampen sitt opplag skal 
stige - men det er mogleg! 

Vi har eit stort, uutnytta abonne
mentspotensiale både på våre eige 
stopplister, og blant det store skiktet i 
Norge vi kan kalle samfunnsinteres
serte og/eller politisk interesserte 
mennesker. 

For å klare å utnytte dette treng vi 
fleire som hjelper til med å lage navne
lister, leiter telefonnummer mm., men 
fyrst og fremst treng vi mange fleire 
som ringer til moglege _abonnentar re
gelmessig. 

Partiavdelinger og partidistrikta må 
bidra til at dette skjer, men utfordrin
ga går til alle KK-vener som les dette; 
kanskje vil du ringe regelmessig? I så 
fall: 

Kontakt salgsavdelinga på telefon 
02-64 93 20 for ein prat. 

Denne boka gir ei innføring i samfunnsøkonomi, klasseforhold og politisk system i det moderne Norge. 
Den analyserer motsetningene i samfunnet, beskriver de viktigste utviklingstrekkene de siste tiåra, og gir 
perspektiver på hva slags samfunn som er i emning framover mot århundreskiftet. Boka er lettlest, godt 
organisert og illustrert med figurer og tegninger. 
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NA er den kommet! 
Ja, jeg bestiller eks. av «Det norske samfunnssystemet 

i slutten av 20. århundret». Pris: 120,- + porto 

Navn: ............................................................... . 
Adresse: ........................................................... . 
Postnr.: ................ Poststed: ............................... . 

Bestillingen sendes til: 
STUDIETJENESTER 
Gøteborggt. 8 
0566Oslo5 
Telefon-(02) 384250 

OPPRØR 

Omlegging 
av kontingent

systemet 
r~ 

Det nye kontingentsystemet som ( ) 
innføres rra i høst har som ho
vedhensikt å omfordele midler 

fra sentralstyret til distriktsstyrene. ~ 
Omlegginga er et ledd i det langsiktige ,-_, 
arbeidet med satsing i fylkene. Etter ~ 
det nye systemet vil de fleste distrikt 
som har ansatte og kontor øke sin del( 
av kontingentinntektene med fra \ 
50 til 100 prosent. Dette forteller Kåre 
Karlsen, økonomiansvarlig i AKP, til 
OPPRØR. 

- Vi hører at sentralstyret (ST) sli
. ter med trang økonomi. Hvordan kan - ,,,.."" 
dere da gå innfor et system som vil gi 
dere enda mindre inntekter? · 

- Vi krever at distriktene skal være 
gjeldfrie i forhold til sentralstyret før 
de får øke sin andel. Når gjelden inn
fris vil det gi oss noen penger i kassa 
med en gang. Videre har vi bygd inn i 
kontingentsystemet at både partiav, 
delinger og distriktsstyrer (DS) skal 
forskuttere evt. kontingentgjeld fra 
medlemmene. Med andre ord, at sen
tralstyret i framtida skal få kontingen
ten til rett tid. 

- Men når en større del av inntek
tene går til distriktene i framtida blir 
vel resultatet likevel konkurs for ST 
om et år eller to? 

- Jeg tror ikke det går an å se så 
enkelt på det. AKPs inntekter kommer 
først og fremst fra medlemmer og ven
ner av partiet. Hvis partiet fungerer 
dårlig, går inntektene ned. Nå har 
mange partilag problemer. Distrikts
styrene (DS) er nøkkelen til å forandre 
på denne situasjonen. 

Håp? 
Hvis vi kan få sving på partiarbeidet 
gjennom å kanalisere mer midler til DS 
kan du nesten se på det som en investe
ring for framtida: Vi håper resultatet 
blir at vi øker de samla inntektene, slik 
at heller ikke ST får mindre enn før . 

- «Håper», sier du. Det var ikke 
mye å byggeframtida på ... 

- Litt mer enn håp er det. I partiets 
økonomiarbeide har det hele tiden lig
get en innebygget motsigelse: Partiav
delingene og DSene har skaffet det 
meste av inntektene, mens ST har 
brukt størsteparten av dem. Dermed 
har det lett blitt til at lavere organer i 
partiet ikke har sett betydninga av inn
tektsarbeidet. 

- Når DSene nå får egne store ut
gifter, er det klart at dette vil virke til å 
skjerpe forståelsen for inntektsarbei
det. 

Partiets eksistens og aktivitet er helt 
avhengig av medlemsoppslutning, ik
ke minst gjelder det den regelmessige 

innbetalinga av kontingent. 
Vi satser nå hardt på å bedre kontak

ten mellom de ulike ledd i partiorgani
sasjonen. Utgivelsen av OPPRØR er 
en del av denne satsinga. Bedret kon
t~kt mellom ST og DS en annen. Og -
ikke minst - satsinga på DSene har 
som hovedformål å styrke kontakten 
mellom DS og laga, samt øke DSenes 
kapasitet til å gi hjelp til laga. Alt dette 
øker også evnen vår til å drive et bra 
økonomiarbeide. . 

- Men - det vil ikke skje aill'oma
tisk, derfor legger vi i det sentrale 
økonomiutvalget stor vekt på å moti
vere og hjelpe D Sene med å d rive 
økonomiarbeidet. 

Bråstopp 
- Men hvordan går det med kontin
gentkampanja som ble startet i vår?
Kampanja i juni gikk rimelig bra, og 
reddet oss over sommerferien. Men så 
var det bråstopp med innbetalingene. 
Tabellene over kontingentgjeld fra 
forrige OPPRØR står omtrent urørt. 

- Vi har heller ikke noe fond som 
gjør at vi kan klare oss sjøl om inntek
tene uteblir en tid. Derfor må med
lemmer, partiavdelinger og distrikts
styrer fortsette å betale ned på 
kontingentgjeld. Valgkamp eller ikke 
valgkamp - penger må vi ha! 

Samtidig vil innbetaling av kontin
gentgjeld legge grunnlaget for at di
striktet kan gå over på det nye 
k_ontingentsystemet - og trappe opp 
det lokale arbeidet - allerede i høst. 

Aktuelt fra Studietjenester 
Partiskolens studiebok trinn 2B; 
«Det norske samfunnssystemet i 
slutten av 20. århundret ....................... kr 120,-
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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. 

DETTE NUMMER 
Debatten i dette nummeret av OPPRØR er først 
og fremst retta mot spørsmålet om AKP som et 
arbeiderparti. «Styrke arbeiderinnrettinga og 
bygge arbeidsplasslag» står det i partiplanen, og 
Finn Olav Rolijordet har valg dette som tittel på 
sitt innlegg. Han mener AKP er et fremmedele
ment i arbeiderklassen. Størk Hansen er i sitt 
innlegg inne på å sette i gang en ny proletarise
ringskarnpanje. I tillegg tar Demojens opp 
hvordan vi skal forholde til rasistene - en disku
sjon som også går i Klassekampen. 

Styrke arbeider-innrettinga 
og bygge arbeidsplasslag 

Partiet og 
• rasismen 

0 verskrifta stammer fra partiplanen. 
Men, kamerater, hvorfor må vi styrke 
arbeiderinnrettinga? Er den for dårlig? 

Eller hva med arbeidsplasslagene? Etter å ha 
jobba med partibygging i 15 år burde vi vel ha de 
arbeidsplasslaga vi trenger? Eller det helt andre 
folk og klasser vi har tenkt på i vervinga vår? 

Kritiske spørsmål innledningsvis, men da har 
vi i hvertfall fått markert utgangspunktet. Jeg 
jobber i industrien og mine nærmeste partika
merater gjør også det. Vi har et felles problem -
AKP som parti er et fremmedelement i arbeider
klassen, partiet klarer ikke å gro røtter, spre seg, 
vår politikk gjenspeiler seg ikke i mine arbeids
kameraters hjerter og hoder. Kort sagt: Det er 
noe som ikke stemmer - AKP har ikke blitt noe 
arbeiderparti! 

Vi har diskutert dette en del lokalt. Hvorfor 
er det så vanskelig for oss å rekruttere blant ar
beidsfolk? Småborgerskapet i partiet har alltid 
hatt svar: Sosialdemokratiet er ikke avslørt i ar
beiderklassen, konjunkturene er dårlig for en 
revolusjonær. I det hele tatt er det imot alle odds 
at vi er AKP. Og vi har vært enige, vi arbeidera, 
biti tenna sammen og gått mot strømmen. Slik 
har AKP fått en god del respekterte arbeiderle
dere på lokalt nivå. 

Men nå må tida ha kommet til å se annerledes 
pel dette. i står ved inngangen til 90-åra. Høy ar
beidsløshet blir permanent. EF-tilpassinga vil gi 
oss nye utfordringer. Rasismen øker. Alle de 
etablerte partiene mister terreng. 

Vi har vært med på å bygge opp en ny valg
front som vil gi store resultater på sikt. Bort med 
misfosteret RV. Nå må vi gjøre noe med partiet. 
Partiplanen sier i avsnittet om å utvikle og styrke 
den revolusjonære fortroppen at AKP skal være 
et kommunistisk parti med et helhetlig politisk 
syn osv .. . Jeg synes det er like viktig å slå fast at 
AKP skal være et arbeiderparti, og at dette betyr 
mer enn ord om arbeiderklassens ledende rolle. 

Her er noen kriterier jeg mener kan ligge til 
grunn: 

• Flertallet av medlemmene må tilhøre arbei
derklassen. 

• Ledelsen på alle nivåer må bestå av et flertall 
arbeidere. 

• Alle store arbeidsplasser må ha et AKP-lag. 
• Partikulturen bygger på å verdsette alle. 
• Partidemokratiet: Tyngdepunktet ligger i 

grunnorganisasjonene. 
• Sympatisørene organiseres - med vekt på 

arbeiderklassen. 
• Klassekampen blir et talerør og organisator 

for partiet. 
• Ressursene våre (ansatte) brukes innretta på 

arbeiderklassen. 
Alt dette vil føre til at også partiets politikk 

gjenspeiles av hvilken klasse som har makta i 
partiet. 

Jeg skal prøve å utdype to av disse punktene: 
1. Vi må ha lag på de store arbeidsplassene. 
Dette er helt essensielt etter min mening. Det 

vil bety at vi er der arbeiderklassen er. Det betyr 
at vi er i arbeiderklassen. Partiet sentralt og lo
kalt må lage seg en plan over hvilke arbeidsplas
ser vi skal ha lag på. Så må en spørre: Hvordan 
få det til? Tidligere gikk dette greit. Proletarise
rinsgkampanja førte folk ut i industrien. Fikk vi 
tre eller flere kamerater på en plass, så oppretta 
vi lag. I dag kan vi ikke gjøre sånn. Vi har få ung
dommer som kan søke seg på en plass det jobber 
en AKPer fra før. Få eller ingen partikamerater 
ønsker å proletarisere seg. Det går heller den 
andre veien. Men vi har mange plasser hvor det 
jobber en eller to AKP-ere. Hvordan bygge et 
lag rundt disse? Spørsmålet synliggjør at det blir 
hele partiets oppgave, lokallaget og DS fordi 
skal det bli et lag på denne arbeidsplassen, må vi 
rekruttere der. Hva betyr ikke det av utfordrin
ger for lokallaget! Hvordan rekruttere på fa
brikken/sykehus~t? 

La oss nå si at vi gjennom godt, gammaldags 
arbeid har rekruttert to gjennom en sirkel. Skal 

vi opprette et lag med 3-4 medlemmer? I hvert 
fall ikke uten en analyse av det nye lagets arbeid. 
Her kort skissert: 
• Det bør finnes et omland på tre ganger lagets 

størrelse. 
• Vi bør spille en aktiv rolle i fagforeninga. 
• Vi bør ha en viss rolle innafor arbeiderkol

lektivet. 
• Partiet utafor arbeidsplassen bør være godt 

kjent og respektert. 
• Partiet utafor er en støtte - i ryggen, ikke 

bør på skuldra. 
• Klassekampen må spille en viktig rolle inna

for sjiktet av tillitsvalgte. 
2. Klassekampen blir et talerør og organisator 

for partiet. 
Jeg mener at KK er en dårlig arbeideravis, 

men tross alt den beste. KK har liten innpass på 
, arbeidsplasser i dag. Dette må vi endre på. Vi må 

gjøre KK uunnværlig for de fleste tillitsvalgte. 
Vi må gjøre KK kjent og kjær blant de på gølvet. 
Uten KK som ei arbeideravis med relativt stor 
utbredelse innafor arbeiderklassen, vil ikke par
tiet gro røtter, vår utmerkete politikk blir bare 
kjent blant de få. I dag digges avisa av kulturfolk 
og intellektuelle. Hvor mange faglige tillitsvalg
te kasta seg på telefonen i sommer og sa: Her er 
500 kroner! Avisa må klare seg! Sannelig et tan
kekors. 

Jeg vil derfor avslutningsvis legge fram et krav 
fra mitt helt lille, private arbeideropprør: Det 
må ansettes en person i Faglig Utvalg om har 
ansvaret for arbeiderkorrespondanse og kon
takten mellom Klassekampen, Sentralstyret og 
Faglig Utvalg. 

Dette er tanker som har utvikla seg hos meg 
de to siste åra og ingenting er fastlåst. Jeg tror at 
vi trenger å utvikle denne diskusjonen i hele par
tiet. Personlig føler jeg partiets mangelfulle 
arbeiderinnretting på kroppen på den måten at 
enten må jeg bytte jobb eller så må partiet endre 
karakter. 

FINN OLA V ROLIJORDET 

Det har nå i flere år vært skrevet mang
foldige artikler og vært en del diskusjo
ner om rasismen i Norge. Den siste tids 

rasistiske voldsbølge med kuliminasjon i dob
beltdrapene i Oslo 29.7. har nå kalt fram den 
nakne angsten for framtida hos både innvandre
re og tenkende norskætta folk og setter nye krav 
til mottiltak. For aktive antirasister har den satt 
skarpt lys på: 

l. Hvilke metoder vi skal bruke for å få folk 
over på innvandrernes og vår side og 

2. Hvilke metoder vi skal anvende for å be
kjempe aktive og voldelige rasister. 

I Klassekampen har det i det siste gått en dis
kusjon mellom Knut Øygard (KØ) fra Interna
sjonale Sosialister og forsker ved NUPI Tore 
Bjørgo (TB) om pkt. 2 - hvilke metoder for å 
bekjempe den aktive rasismen. TB sier at fysisk 
konfrontasjon med rasistene er en farlig vei, det 
må overlates til politiet (bruker Arendal som be
legg for at det kun fører til mere voldsbølge). KØ 
mener bl.a. at det er fare for at den aktive rasis
men blir mer stuerein hvis den ikke også blir 
møtt fysisk . 

Dette er en diskusjon som partiet som parti nå 
må organisere (uten å glemme innsatsen til man
ge enkeltmedlemmer og spesielt RU). 

Jeg mener vi må klare å jobbe på to fronter 
samtidig: 

1. Vi må være med på å bygge en breiest mulig 
allianse med folk fra Antirasistisk Senter, SOS
rasisme, fagbevegelsen, For et Fargerikt Felles
skap, kvinnebevegelsen, de politiske partiene 
osv. En front som kan snu bredsida til mot Fol
kebevegelsen mot Innvandring (FMI) , Stopp 
Innvandringen, Arne Myrdal og C.l. Hagen. 

Ny proletariseringskampanje? 

2. For det andre mener jeg vi trenger et appa
rat som kan slå ring om innvandrerne på en 
direkte, fysisk måte. Jeg mener som TB at dette 
burde være politiets oppgave.Men sett i forhold 
til den svært restriktive asyl- og flyktningepoli
tikken samt henleggelse åv alle anmeldte saker 
om rasisme ser det foreløbig dårlig ut med hjelp 
derfra (bomber og geværskudd blir til guttestre
ker) . Det blir en vanskelig jobb å balansere med 
dette. Men all erfaring fra Europa tilsier at hvis 
rasistene får lov til å samle seg fritt og marsjere i 
gatene (Arendal blir en annen skål som jeg lar 
ligge her), så øker volden og utryggheten. 

Ide siste åra (80-åra) har jeg merket en klar 
negativ utvikling i klasseinnn;tninga til parti
et. Det finnes mange forskjellige trender -

en er at mange kjente partikamerater forlater 
arbeiderklassen til fordel for mer attraktive job
ber innen småborgerskapet. Pål Steigan blir 
forlagsredaktør, Tron Øgrim skribent, Tellef 
Hansen konsulent, Håkon Høst journalist, etc. 
etc. 

Det finnes sikkert vettuge forklaringer for 
hver og en av våre partikamerater som har for
latt arbeiderklassen til anct're grupper, sånn som 
mulighetene til å få tilbake sine tidligere jobber. 
Det er trenden jeg mener bør diskuteres. Det at 
kjente partikamerater forlater arbeiderklassen, 
signaliserer til andre at det er ikke så farlig om 
du forlater din tidligere jobb til fordel for jobb 
der du kan «få utvikle dine kreative evner». Mitt 
spørsmål i denne forbindelsen er om det politis-
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ke diskusjoner og vedtak som styrer disse beslut
ningene, eller er det individuelle oppfatninger 
hos den enkelte som avgjør? 

En annen trend som blir mer og mer gjelden
de, er tendensen til at flere og flere partikamera
ter og andre progressive søker seg oppover i 
systemet innen offentlig forvaltning. Det er en 
god del folk som søker slike jobber i den trua at 
de kan klare å påvirke systemet. Etter min opp
fatning er dette tull . Det er umulig for enkelt
personer å forandre råttenskapen innafor 
systemet. Hver og en kan sikkert vise til enkelt
saker de påvirket i positiv retning. Men min 
påstand er at de mer eller mindre blir gisler for 
systemet. I mange tilfeller blir de kanskje den 
proppen som aggresjonen fra tredjeparten retter 
seg mot. Bordet fanger . 

Det er nok av eksempler på folk med ærlig, 

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

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 0556 OSLO 5. 
Telefon: (02)384250, torsdag 12-15 

positivt pågangsmot som har møtt veggen og et
terhvert skiftet standpunkt til det håpløst reak
sjonære. Etter min mening så avgjøres ikke 
offentlig sektors skjebne av om vi har progressi
ve etatsjefer, kontorsjefer, konsulenter, sosial
sjefer, avdelingsledere etc. etc. Nei, den avgjøres 
av de tusener som ikke finner seg i raseringa av 
det sosiale sikkerhetsnettet. Det er i denne beve
gelsen på grunnplanet, på tvers av fagskiller, det 
hele avgjøres. Det er her vi i AKP må være. et er 
på tide med litt ideologisk opprustning av hjer
necellene til noen og enhver. 

STØRK HANSEN 
(PS: La nå ikke dette bli en diskusjon om en er 
nødt til å være arbeider for å være ren og rød 
kommunist. Det mener ikke jeg. Det er mange 
eksempler på det motsatte. Men det har stor be
tydning hvor du står og spør: For hvem er dette 
bra, hvem tjener dette?) 

BLI ABONNENT 

Vår styrke må i dette stykket først og fremst 
være vårt antall i forhold til dem. Partiet må nå 
prioritere den antirasistiske kampen organisato
risk. 
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Neste OPPRØR 
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purre lokalt. 
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RØDT KORT 

Rill løp
TSG molCIH 
Tove Strand Gerhardsen 
prøver å slå CIH i valg
kampinnspurten. Hun er 
hakk i hæl! Målet er å slå 
ned på -alle sosialhjelp-

mottakere som får ei 
krone eller to mer enn 
hun unner dem! 

Utsiktene til å komme i 
mål før Hagen er store. 
TSG tok dramatisk innpå 
da hun fjernet mulighete
ne for å anke til fylkes
mannen. 

På forsommeren ryk
ket TSG inn på CIH da 
hun på forsommeren 
sendte fylkeslegene et di
rektiv. Det påla fylkesle
gene å bryte loven dersom 
kommunene ikke ville 
bruke penger på å gi om
sorgslønn til heldøgns
pleiere med ansvar for 
voksne, psykisk utvik
lingshemmete. Direktivet 
kom ikke tilfeldig: Det 
var dagen etter offentlig
gjøringen av ankeresulta
tet fra fylkeslegerti Moss! 

Kommunenes nyvun
nete frihet er frihet til 
hvilke lover som skal bry
tes . Vi tror TSG vinner! 
Hun er kjapp! 

Tove Strand Gerhard
sen - hun med tonen til 
Einar men politikken til 
Carl - er hermed tildelt 
OPPRØRs Røde Kort. 

RØD ROSE 

Kirsti 
Vi håper halvparten av 
det vi hører om vandrelei
rens fortreffeligheter, de 
gode politiske diskusjo
nene og den gode stem
ninga, er sant. Da er vi 
nemlig overbevist om at 
kommunisme er mulig 
bare «forholda legges til 
rette». 

Planlegger, politisk og 
sosial tilrettelegger, Kirsti 

Fjellrose til Kirsti. 

Blom, tillegges nå for 
andre året på rad æra. 
For å si det rett ut: Det 
begynner å nærme seg et 
massekrav fra vandreleir
entusiaststammen at 
Kirsti skal hedres. 

For å unngå krav om 
statue og navnet inn i par
tiets vedtekter («- og 
Kirsti Bloms sommerleir
tenkning»), kan vi beroli
ge entusiastene: En rød 
rose er sendt - med stor 
glede! 

Beskjedenhet 
Selv om vi oppnår en kolossal framgang i vårt arbeid, gir 
dette ingen som helst grunn til at vi skal bli innbilske og 
hovmodige. Beskjedenhet hjelper en fram, mens inn
bilskhet fører til at en sakker akterut. Dette er en sannhet 
vi alltid må ha i tankene. 

{Mao Zedong, 15. september 1956) 

~ 
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En million Micheleter 
En uhyrlig påstand vil mange mene. Et 

vanvittig krav. Og hvem er nå «vi» i 
denne sammenhengen? 

« Vi» er mange forskjellige grupper, eller 
bedre: Kategorier av folk. «Vi» er vanlige 
arbeidsfolk som trenger en talsmann som 
ikke gjør oss til syndebukker, men retter 
søkelyset mot systemet. «Vi» er pasienter 
og ansatte på Ullevål sykehus. «Vi» er an
ti-rasister. « Vi» er vi, helt enkelt. 

Tanken bak denne provoserende over
skriften er imidler tid ikke å produsere et 
valgkampinnlegg for 1 mill. * første
mann på Oslo-lista. Tinget rommer som 
kjent ikke så mange. Og om det hadde vært 
politisk mulig, så hadde det likevel vært en 

håpløst uoverkommelig oppgave å opp
drive et sånt enormt antall av arten. 

På samme måte som Jon M.s slagord om 
at vi trenger en million innvendrere provo
serte fram rasisten i mange av oss (og fikk 
den fram i sollyset så den sprakk?), så vil jeg 
med min parole jage sekterismen ut i dagen, 
så den blir synlig, og så vi kan få tatt rotta 
på den. 

For blant oss som har stilt oss bak Oslo
lista - og som bør gjøre hva vi kan for å få 
Jon M. på tinget denne måneden - så hører 
jeg så mye sekterisk grums at jeg får mark 
av og til. 

Og så er det mye jeg ikke hører, og det er 
også til å få mark av. 

For hvor blir det for eksempel av protest
brølet mot Bengt Calmeyers uttalelse om at 
Jon M. er en PR-kåt bajas? 

Nei, brøl fikk vi i stedet fordi Jon lot seg 
intervjue i Kriminaljournalen! 

Si meg: Er det noen som mener at han 
burde være takknemlig for at han ble satt 
opp på Oslo-listetoppen og holde seg i ro 
fram til valget? Gå i kloster på Larkollen til 
det hele liksom er over? 

Og er det noen som mener at Kriminal
journalens lesere er en egen kategori folk -
av uinteressante velgere? 

Nei, stå på du, Jon. Og la oss andre stå 
på/or Jon! 

NILS A. RAKNERUD 

KK 
20 

Klassekampens sjuende nummer som ble gitt ut på den
ne tida i 1969, var et spesialbilag om valget. Innfalls
vinkelen til den begivenheten var ikke den samme 

som nå: «Arbeids/ olk bør boykotte høstens stortingsvalg!» 
preget førstesida. Vi sakser litt fra den saken: 

ARBEIDSFOLK BØR BOYKOTTE 
HØSTENS STOR TINGS VALG! AR 

«Sosialismen kan aldri seire gjennom et parlamentsvalg, 
den kan bare komme som et et resultat av arbeiderklassens 
egen revolusjonære kamp. Men ved høstens Stortingsvalg 
finnes det ikke engang et parti som kan bruke parlamentet 
som talerstol for klassekampen og sosialismen, det finnes 
ingen kandidater som kan avsløre borgerskapets diktatur 
over det arbeidende folket.» . :·~~---~'-- ~:::.::::::. "' [lilll lJ [Jijl .. 

---~:~11{ ~l~JmJJi1 ·i~~-~ --. 
tr·· -!~;~;--~: -~~tltilf~-t~~1r~;:1 
i..... -- - - , ....... ~~~--- · ,. - · -

Avvis <<arbeider>►partienes støtte til 
monopolkapitalens NORDØK-planer! 

T or, ,L '1 NIN< BAil! ,I , ONA 0 

• .. . .-.· ... " ... "': =. ' .. 
- -· ... -~ 

I september 
1969kom 

det sjuende 
nummeret 
av Klasse

kampen. Vi 
tarenkikk 

20årtil
bake. 

Og videre: 
«Dette viser tydelig at SF, DNA og NKP-ledelsen ikke er 

en støtte til arbeids/ olks revolusjonære kamp, men en 
hemsko for dem. En stemme til DNA er i virkeligheten en 
støtte til monopolkapitalisme og imperialisme. En stemme 
til SF er en stemme til de sosialdemokrater som kastet ut 
SUF og venstrefløyen, det er en støtte til de krefter som defi
nitivt gjorde SF til et et småborgerlig statsparti. En stemme 
til NKP er i dag en stemme til Reidar T. Larsens revisjonis
tiske linje, den motarbeider de sanne marxist-leninistene i 
partiet.» 

Akk ja, tidene forandrer seg. I dag topper Larsen Fylkes
listenes liste i Østfold - selv om hans posisjon også denne 
gangen skapte strid ... 
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