
Debatt 
Dette nummeret av OPPRØR er pre
get av de mange pågåertde debattene i 
partiet. Les for eksempel Tor Otto 
Tollefsens (bildet) syn på Stå Sam
men-kursene. 
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INNHOLD NA F RER ALLE 
POLITIKK 
Fornying og bygging av partiet er tema
et for dette nummerets leder. 
Tor Otto Tollefsen, medansvarlig for Stå 
Sammen-kursene , kan du bli bedre kjent 
med ved å lese partiprofilen. 

SE SIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
«Hvor går arbeiderklassen?», spør Fro
de Bygdnes. Han peker på at industrira
seringa har svekket fagbevegelsen. 

SE SIDE 3 

KVINNEKAMPEN 
Hvilke kjøreregler skal vi ha i pornode
batten som går i partiet? Eli Aaby 
legger fram forslag til «trafikkregler». 
Bølledebatten går videre - Jane Nord
lund svarer på Hanna Hansens tidligere 
innlegg. 

SESIDE4 

AlllUELT 
Tromsø AKP /RV har fått nytt partikon-

...toz:_ _ et "by 
Den 17.-19.november avholdes det et 
stort solidaritetsseminar i Oslo. En av 
innlederne, Ebba Wergeland, spør om 
solidaritetsarbeidet har blitt tannløst. 

SE SIDE 5 

MILJØKAMPEN 
- Kan hende det gjelder å redde vår jord. 
Pål Steigan, miljøbok-aktuell på nyåret, 
gjør Rudolf Nilsens ord til sine. 

SESIDE 6 OG 7 

AKTUELT 
Arne Lauritzen har trukket seg som or
ganisatorisk leder på grunn av helsa. 
Men etterfølgeren Erik Ness har ikke 
snakket med Arne om sjukdom, men om 
hva han mener om AKP etter å ha jobba 
på heltid for partiet i nesten 10 år. 

SE SIDE 8 

VALG 
Valgdiskusjonen går videre. RV avholdt 
to konferanser - i Oslo og i Bodø - i 
midten av oktober. Berit Jagmann og 
Aksel Nærstad oppsummerer hva som 
kom fram i kvinne- og valgtaktikkdisku
sjonen. 

SE SIDE 9 

KLASSEKAMPEN 
Klassekampen har forandret utseende. 
Hvorfor har layoutansvarlig Bjørgulv 
Braanen og resten av redaksjonen gått 
inn for «Magasinet» - og svart logo ... ? 

SE SIDE 10 

DEBATT 
- Skal Klassekampen være avisa til et 
arbeiderdominert AKP eller skal den 
være hele venstresidas blekke? Det er 
Finn Olav Rolijordet og Oppland DS som 
spør. Sigurd Allern i Klassekampen sva
rer. 

SE SIDE 11 

VEIER TIL OSLO 
' 

«Ut av det brennende huset»-konferanse i Oslo 1.-3. desember 

-
Pål Steigan holderen av hovedinnledningene på ,,Ut av det brennende huset»-konferansen. Han er også aktu
ell med miljøbok, den kommer på nyåret. 

Omlegging av 
klassekampen 
- Vi har like mange nyhetssi
der som tidligere, bedre 
utenriksdekning og vi har 
gjort kulturdekninga breie
re. Den nye redigeringa av 
Klassekampen er en klar for
bedring, mener Bjørgulv 
Braanen (bildet), layout
ansvarlig i avisa. 

Klassekampens nyvinning 
«Magasinet» er plassert bak 
midten på sider som tidligere 
var tilfeldig redigert. 

- Hensikten med «Magasi-

net» er å styrke den politisJ<e 
innrettinga på kulturstoffet 
og ta tak i viktige ideologiske 
diskusjoner. Samtidig vil vi 
gjøre sidene mer tilgjengelig 
med å flette inn lettere stoff, 
forteller Braanen. 

Men alle er ikke like fornø
yd. Finn Olav Rolijordet 

_ hevder at han og andre i Opp
land slett ikke har bedt om 
noe kulturmagasin ... 

SE SIDE 10 OG 11 

I den politiske debatten drukner ofte 
de store linjene i detaljspørsmål. 
Derfor arrangerer «Ut av det bren
nende huset»-prosjektet som AKP 

har tatt initiativet til, en stor, åpen kon
feranse der spørsmålet om hvordan 
framtida skal utformes, står på dagsor
den, sier Kjersti Ericsson. 

Pål Steigan skal holde den første av de 
to hovedinnledningene. Den er et samar
beid med Torstein Dahle og Knut Hen
ning Thygesen. 

- Jeg nekter å diskutere miljøkampen 
som et spørsmål om å prioritere miljøet, 
sier Pål ti-I OPPRØR. Får ikke ml-beve
gelsen miljøet som en del av grunnlaget, 
har den utspilt sin rolle og forbigått av ti
da. 

Det holder ikke å slå fast at der mar
kedskreftene styrer, går det ur over de 
svake - menneskene og naturen. Er det 
mulig å utvikle en planøkonomi der folket 
styrer? Kjersti Ericsson skal holde den 
andre hovedinnledninga og har i samar
beid med Erling Folkvord utforsket alter
nativer til en planøkonomi styrt av et 
byråkratisk herskersjikt. 

Mange seminarer 
- Vi håper å få til 11 seminarer som spen
ner fra innledning av Kristin Risan om 
erfaringer fra samisk kultur og livsform, 
til seminaret med Helge Høivik om data
nettverk i Norge, Larsens Tavle, til bruk 
for fagbevegelsen og enkeltpersoner. 

- Denne konferansen er en stor satsing, 
og viktig for alle som stiller spørsmål om 
hvilken vei vi skal ta inn i framtida. Husk 
dagene I. til 3. desember. Akkurat da fø
rer alle veier til Oslo, sier Kjersti. 

SE SIDE 6 OG 7 
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Melding om 
Kina-deballhellel 
Av forskjellige grunner er «Kina
debattheftet» ikke blitt ferdig til 

1 
planlagt tid. Arbeidssituasjon og 
hensyn til andre oppgaver som også 
er satt opp, gjør at ferdigredigerin
ga av heftet nå neppe vil bli avslutta 
før i slutten av november. Deretter 
vil det ta et par uker å produsere 
det. 

2 

Det er likevel nok materiale til at 
ivrige lag dra i gang lagsdiskusjo
ner. Spesielt rundt den problemstil
linga «De kinesiske erfaringene og 
den sosialistiske teorien». 
I forrige OPPRØR skisserte vi en
del av standpunkta. Heftet med 
sommerleirinnledninga til Kjersti 
Ericsson skulle være «på banen» 
nå. Det samme gjelder Røde Fane 
med debattinnlegg om dette tema
et. 

AKP-helle ulsall 
Partisekretariatet har tidligere an
nonsert utgivelse av et presenta
sjonshefte om AKP. 
Sentralstyrets arbeidsutvalg har 
vedtatt å utsette produksjonen av 
dette heftet. Årsaken er de store 
diskusjonene om partimodell og 
partiets ideologiske plattform som 
skal gjennomføres framover . Disse 
diskusjonene vil kunne gi et nytt 
(og bedre) grunnlag for utforminga 
av et slikt hefte (som jo er ment å 
kunne brukes i noen år) enn hva 
som er tilfelle p.t. 
Vi beklager de vanskelighetene det
te påfører distrikter og avdelinger i 
rekrutteringsarbeidet. 
Det ble også vedtatt å gi ut en ver
ve/ «synliggjørings»-brosjyre. 
Denne er dessverre blitt forsinka 
pga. usikkerhet og uenighet om
kring utforminga, men vi vi være 
ferdig til distribusjon i løpet av de 
nærmeste uker. 

PARTISEKRETARIATET 

Siri og 
Siri Jensen 

Det er flere personer i Oslo som he
ter Siri Jensen, ikke bare vår parti
leder. Minst en av partilederens 
navnesøstre står i telefonkatalogne 
og blir plaget av mange oppringnin
ger (og mye post) som egentlig er 
ment for vår Siri. 
Partilederen har ikke navnet sitt i 
katalogen, men kan treffes på tele
fon 02-38 42 50 på partikontoret. 

V
i trenger å fornye partiet. Vi 
trenger å diskutere det poli
tiske og ideologiske grunn
laget vårt og fjerne de 

negative sidene ved den kommunistis
ke tradisjonen. Vi må · på nytt sette 
søkelyset på veien mot revolusjon og 
sosialisme, og knytte strategidiskusjo
nen til det økologiske perspektivet. 
Det bølger blant partimedlemmene i 
dag. 

En del av av dette må være å avklare 
klassegrunnlaget vårt. Hva mener vi 
med «arbeiderklassens ledende rolle»? 
Og hva betyr det at AKP skal være ar
beiderklassens parti? 

Partimodelldebatten og diskusjone
ne om prinsippene for og praktiseringa 
av den demokratiske sentralismen -
ledelsesmetodene våre - er blitt sen
tral nå etter valgkampen. 

På en konferanse for distriktsledere 
nylig ble alle disse spørsmåla tatt opp i 
sin fulle bredde. Det var tydelig at de 
samme tankene står i de fleste distrik
tene og store deler av partiet. Så nå er 
det bare å begynne å jobbe. Ideene 
rundt Ut av det brennende huset-kon
feransen og planene om studier og 
åpne møter i forbindelse med økologi
boka til Pål Steigan, mente folk var et 
godt grunnlag å gå videre på. Dette må 

F, <I pa, å< siden bestemte Tm 
Otto Tollefsen seg for å forlate en 
bransje i vekst og satse på ei framtid i 
et høyst usikkert yrke. Etter 17 år som 
sosialarbeider fant han ut at han «ville 
ta i bruk den andre hjernehalvdelen». 
Derfor finner i dag Tor Otto i djup 
konsentrasjon over lysbordet eller bak 
en dataterminal på Duplotrykk i gang 
med andre året som typograf-lærling. 
En modig handling av en moden 
mann, men grunnen til at han er pre
sentert her er at han er en av arkitekte
ne bak AKPs «Stå sammen-kurs». 

Mannsrollen 
- Det starta med mannsrollen, sier Tor 
Otto. - Jeg følte et behov for et forum 
der menn kunne komme sammen og 
diskutere mannsrollen. Men et møte 
med Geir Christensen førte til at vink
linga blei retta mer inn på arbeider
menn og -kvinner. Vi kom til at det var 
et mer fruktbart utgangspunkt. Siri 
Jensen tok ·så initiativ til å samle endel 
folk som var inne på liknende tanker. 
Resultatet blei ei arbeidsgruppe bestå
ende av Geir og meg og Sissel Hallem, 
og det første prøvekurset gikk av sta
belen juni 1987. 

- Et reint AKP-kurs? 
- Nei. Alt da var det innretta på 

folk utafor AKP. Siden har det bare 
balla på seg, og fordelinga av deltakere 
med og uten «partibok» er vel ca. fif
ty-fifty. 

-Hovedpoenget med kurset? 
- For å si det ambisiøst: Å styrke 

klassebevisstheten. og klassestoltheten 
i arbeiderklassen. Kurset er et redskap 
som kan brukes til å skape en ny type 
arbeiderledere: Folk som ikke leder på 

fleste distriktene at det har vært vel så 
stor aktivitet blant partimedlemmene i 
denne valgkampen som tidli_gere, og vi 
har hatt med oss flere uavhengige enn 

, vanlig. 

Vi må bygge og fornye partiet - stu
diesirkler og direkte rekruttering er 
noe av dette. 

bli et supplement til systematiske par
tidiskusjoner. 

Men er rekrutteringsoffensiven mu
lig og riktig når det er så mange uav
klarte spørsmål i partiet? Eller skal vi 
rydde opp først og rekruttere etterpå? 
·Dette spørsmålet stiller mange seg nå. 

Den utadretta· virksomheten vår må 
vær(; en del av grurtnlagsdiskusjonene 
og gå parallelt med dem. Vi la et godt 
grunnlag for dette i valgkampen. Til 
tross for motsigelsen om valgtaktik
ken og demokratiet oppsummerer de 

Det er disse uavhengige folka som i 
første omgang bør inviteres på sirkel 
og inn i partiet og være med i oppryd
dingsarbeidet. Og i denne situasjonen 
det kan bli interessant å bli med og ut
vikle teoriene om den revolusjonære 
strategien og overgangssamfunnet. 
Diskusjonene vil bli mer jordnære og 
konkrete om nye folk blir med og leg
ger en del av premissene. Det er derfor 
viktig å få med nye folk i dag. 

Det skjer stadig rekruttering til 
mange partilag for tiden. Og en ut
bredt erfaring viser fordeler ved å ta 
inn flere samtidig. Det fører til at mil
jøet blir tryggere og at de kommer 
lettere igjennom med egne synspunk
ter. Det har også ført til at nye folk 
stiller seg uforstående til en del av ri
tualene våre, og vil ha målretta aktivi
teter og er utålmodige etter resultater. 

Et distrikt foreslår å bruke prosjekt
metoden for å bygge seg opp på den 
sentrale arbeidsplassen i regionen. No
en folk lånes ut fra avdelingene sine -
noen som jobber inne på arbeidplas
sen, og noen utafor - med målsetting 

Kurs-arkitekten 
vegne av men på grunnlag av. 

-Hvordan er kurset iforhold til ar
beideropprøret som ble varsla i AKP? 

Tor Otto nikker ivrig. - Arbeidere i 
AKP får kunnskap gjennom dette kur
set som er viktig i forhold til rollen 

OPPRØR 

deres i AKP. Vi savner AKPere på kur
set - den gamle, garva stokken av 
arbeidere innafor partiet. Uten for
kleinelse, og med all mulig respekt for 
innsatsen de har gjort, har mange av 
disse utvikla en lederstil som er arva 

å rekruttere og utvikle analyser i for
hold til bedriften og foreninga . Etter 
to år skal det på nytt vurderes hvordan 
de skal jobbe videre, om det er grunn
lag for et lag osv. Prosjektmetoden er 
en type eksperiment som med hell kan 
brukes også på andre områder. · 

Bygginga av partiet, uansett om vi 
er sterke og framgangsrike eller har 
store problemer innad, er avgjørende 
for hva vi går videre med. Stagnasjon 
og oppløsningstendenser innad vil væ
re en vel så stor fare for partiets fram
tid som uenigheter i de politisk og 
ideologiske diskusjonene. 

Den organisatoriske innrettinga til 
partiet må foregå parallelt med grunn
lagsdiskusjonene. Hvor skal vi bygge 
lag, distriktsutbygging? Hvilke typer 
lag skal vi utvikle, arbeidsplasslag, bo
liglag i arbeiderstrøk? Er fortsatt 
eksperimentering med kvinnelag en 
riktig metode for å ivareta den særegne 
kvinneinnrettinga? Hvordan bygge vi
dere på ungdomsinnrettinga? Blant 
annet disse spørsmåla er en del av dis
kusjonen om hvor vi vil hen med parti
et. Dette vil være premisser for det 
langsiktige arbeidet. 

Men på kort sikt er det den direkte 
rekrutteringa og sirkelarbeidet som 
stilles på dagsorden. 

Tor 0110 Tollefsen, 
En av de ansvarlige tor 
sta sammen-kursene 

fra sosialdemokratiet. En stil vi gjerne 
vil plukke av dem i løpet av et kurs. 
Dette er gjerne snakk om folk som trur 
de ikke har bruk for kurset. Men det 
harde'. 

Ideologisk sprengstoff 
- Kurset inneholder ideologisk 
sprengstoff. Ei slagside kommunistisk 
tradisjon har hatt er trua på de store 
forbokstavene, på den ene rette linja. 
Som henger sammen med trua på at 
det går an å lede på vegne av. Denne 
over-trua, som vi kan spore alt i Det 
kommunistiske manifestet og som en
der opp på Tiananmen, er det vi går 
kritisk etter i sømmene. Vi griper rett 
inn i linjekampen i AKP på disse spørs
måla. Vi kan ikke bli noe virkelig 
arbeiderparti før vi får tatt et oppgjør 
med disse tinga. 

- Rekrutterer dere folk på kursa? 
- Ikke i den forstand at vi står i døra 

og deler ut medlemskort til slutt. Da 
ville hele målet for kurset ramle sam
men: Det å styrke arbeideropprøret i 
AKP og i det norske samfunnet for 
øvrig. Dersom vår politikk er riktig vil 
de som deltar på kurset sjøl oppdage 
nødvendigheten av å organisere seg. 

Sier Tor Otto. Som du kan komme 
til å støte på i en annen sammenheng: I 
gruppa «Gutta i gata», bak sin elek
triske gitar «Emma», oppkalt etter 
Emma Gouldman - en • liten detalj 
som lar oss ane noe om visse anarkis
tiske tilbøyeligheter. 

Konklusjonen er likevel klar: 
- AKPs strategi er den mest fruktbare i 
Norge i dag. Derfor er jeg medlem. 

Tekst: ROGER JOHANNESSEN 
Foto: MAYA GLASER 
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J 
FAG BEVEGELSEN 

Hvor går arbeiderklassen? FAGLIG 
Av FRbDE BYGDNES 

D 
et er mange grunner til at vi 
kommunister trenger å stop
pe opp og vurdere hvor vi 
står nå. Stikkordsmessig kan 

både valget og Kina nevnes, men først 
og fremst er det kanskje de mange ne
derlaga som arbeiderklassen har gått 
på som har skapt en frustrert situa
sjon. Tariffoppgjørene er klare ' eks
empler. 

Industrirasering 
Viktigere er nok at arbeiderklassen har 
vært utsatt for en storstilt industrirase
ring i kjølvannet av internasjonalise
ringa. Det har svekka organiseringa. 
Forbundssammenslåinger er et svakt 
forsøk på å kompensere for denne 
svekkinga i fagbevegelsen. Vårt parti 
er også en del av arbeiderklassens or
ganisering. Helt konkret ser vi proble
mene med å opprettholde arbeidsplas
slag når arbeidsplassene forsvinner. 

Industriraseringa har dessuten gått 
spesielt sterkt ut over distrikts-Norge. 
Viktige industrisamfunn raseres bort 
med den følge at arbeidsfolk blir røska 
opp fra der de har rot. 

Utviklinga har gått mot mindre en
heter og oppsplitta grupper. Og de som 
er så heldig å ha arbeid, blir bl.a. pres
sa til å skolere seg sjøl. Individualise
ring og intellektualisering preger de 
som er priviligert og sikrer seg fast ar
beid. Dette betyr nødvendigvis noe for 
klassebevissheten. Konkret stiller det 
spørsmål om en enhetlig arbeiderklas
se er mulig. Vil motsigelsene i arbeider
klassen nå bare vokse, er arbeiderklas
sen _offer for borgerskapets splitt og 
hersk? Eller er solidaritetsideen urok
kelig? 

Resultatet .av valget med 1 7 SV -
representanter styrker den revisjonis
iske ideen , i hvert fall med det samme. 

Trua på at en skal kunne endre på dette 
samfunnet via Stortinget er ikke svek
ka, derimot er trua på å endre tingenes 
tilstand med egen kamp, svekka. 

APs janusansikt 
Arbeiderpartiet klarer å holde et utro-

Arbeiderklassen har vært utsatt for en 
storstilt industrirasering. Dette har svekka 

fagbevegelsen og i vårt parti ser vi 
problemene med å opprettholde 

arbeidsplasslag. Den nylig avholdte 
LO-kongressen kunne bare antyde noen svar 
på hvor fagbevegelsen vil gå. Og i alle tilfelle 

· er arbeiderklassen mer enn LO. 

I ~ C- ). L 

~ 
I,' J \ )~\ \ . 

Arbeiderklassen på marsj. Hvor? Tegning av Willi Mi delfart, hentet fra boka «Bil
det som våpen» (Tiden). 

lig fast grep om fagbevegelsen. Med 
sitt janusansikt holder de vedlike illu
sjonene. Arbeiderpartiet mestrer både 
det å være i posisjon og forsvare poli
tikken som føres, og samtidig stille seg 
i opposisjon og kritisere den. samme 
politikken. Og vi klarer ikke å avsløre 
deres spill, vi klarer ikke å frigjøre fag
bevegelsen. 

Arbeiderklassen er kommet på de
fensiven først og fremst fordi fagbeve
gelsen har gått inn på premissene til 
borgerskapet. Markedsøkonomene 
har fått stille betingelsene for både na-

sjonens og bedriftenes verdimålinger. 
Arbeiderklassens erfaring om at klas
sekamp nettopp har stått mellom 
solidaritet og profitt, har kommet i 
bakgrunnen. 

Flere angrep 
Angrepene på arbeiderklassen vil fort
sette. Vi ser at offentlig sektor er i ferd 
med å raseres. Velferdstilbudene skal 
bli dårligere og færre. Dermed blir og
så grunnlaget lagt for at en del av disse 
gratistjenestene skal privatiseres og bli 
del av et marked for de som kan betale. 

Velferdsstaten er en passert epoke av 
kapitalismen ved inntredelsen av mas
searbeidsløshet. Da er kapitalen ky
nisk nok til å definere folk ut av 
velferdssamfunnet for bare å koste på 
dem det er bruk for. 

At arbeiderklassen har blitt drevet 
på retrett i 80-åra, har ikke svekka det, 
politiske grunnlaget til partiet vårt. 
Det har heller bekrefta klassekampen 
og våre oppgaver. At kapitalen har 
styrka seg er ikke noe argument for at 
vi ikke skal styrte den. Vår historiske 
oppgave har heller blitt mer aktuell 
fordi utbyttinga både av mennesker og 
av naturen har økt kraftig dette.tiåret. 
Arbeiderklassen må gå i spissen for å 
styrte kapitalismen, aller helst skulle 
det ha vært gjort før århundreskiftet. 

Gryende opposisjon 
De~ fins gryende opposisjonsbevegel
ser, spesielt blant de ansatte i offentlig 
sektor. Konferansene som også prøver 
å forene de ansatte med forbrukerne, 
har viktige potensialer i seg. I tillegg er 
det en bevegelse som er bevisst motsi
gelser som står bl.a. mellom kjønnene, 
at mye av velferdsstaten er tufta på 
kvinners gratisarbeid. Derfor er disse 
bevegelsene med på å samle arbeider-· 
klassen, de er med på å fremme en 
solidarisk moral i arbeidslivet. Oppo
sisjonsbevegelsene er med på å legge til 
grunn arbeiderklassens premisser for 
oppbygginga av samfunnet. 

Enhetsfront 
For oss i AKP er det viktig å sette i gang 
massebevegelser. Kampen fremover 
må gjerne ta form av oppbygging av en 
enhetsfront eller folkefront mot kapi
talen. Den første konkrete oppgaven 
blir hvordan vi skal videreutvikle op
posisjonskonferansene og frigjøre 
fagbevegelsen. Og allerede nå må vi bli 
enig om den politiske situasjonen og 
diskutere hva revolusjonær faglig stra
tegi er. 

Hva er arbeiderklassens utfordrin
ger i framtida, og hvordan kan vi 
organisere kampen? Mange spørsmål 
som krever en debatt. 

Stå Sammen-kurs og rekruttering 
Stå Sammen-kurset representerer, 

på samme måte som bøllekurs og 
miljøkurs, en ny mulighet til å 

verve medlemmer til AKP. Som det 
meste vi driver med er ikke dette bare 
et spørsmål om hvordan vi organiserer 
arbeidet praktisk - det har også ei po
litisk side. 

Siden jeg er medansvarlig for ut
forminga av Stå Sammen-kurset vil jeg 
foreslå noen mulige framgangsmåter. 

Først er det nødvendig å understre
ke at Stå Sammen-kurset i utgangs
punktet ikke er lagd med tanke på 
rekruttering. Det er lagd for å styrke 
arbeidsfolk i opposisjon. Kurset retter 
seg til arbeidsfolk og er åpent for alle 
som opplever seg som arbeidere i hver
dagen, på jobben, i politiske fronter 
eller i partiet AKP! Arbeiderforakt 
fins overalt. På Stå Sammen-kurset ar
beider vi med å få deltakerne til å stole 
på sine egne erfaringer og kunnskaper 
og til å være kritiske til alle slags ved
tatte sannheter. Det stilles ikke krav til 
deltakerne at de skal være enige med 
AKP, de bør tvertimot mene hva de 
vil. Denne innstillinga er helt nødven
dig for at kurset skal virke etter hensik
ten, og står i motsetning til å gjøre det 
til et rekrutteringskurs for AKP. En
ten det skjer i åpen eller skjult form. 

Det forhindrer ikke at kurset har en 
rekrutterende effekt. Denne effekten 
kan godt utnyttes så lenge det ikke går 
på tvers av kursets egentlige formål. 

Metoder 
Jeg tenker meg tre typer modeller som 
tar utgangspunkt i litt forskjellig vir
kelighet. 

andag 30. oktober 1989 

INNLEGG 
- Det er viktig å understreke 
at Stå Sammen-kurset ikke 
er lagd med tanke på rekrut
tering, skriverTorOtto 
Tollefsen (bildet) i dette 
innlegget. Han mener ikke 
det forhindrer at kurset har 
en rekrutterende effekt, og 
streker opp tre modeller 
med utgangspunkt i for
skjellig virkelighet. 

For alle variantene gjelder at kursle
derne ikke kan pålegges (og heller ikke 
kan påta seg) ansvaret for å drive rek
rutteringsarbeid under selve kurset. 
Grunnen til dette er at kurslederen har 
ansvar for at alle deltakere får noe ut 
av kurset enten de sympatiserer med 
AKP eller ikke. 

Det må være AKPere blant delta
kerne som er ansvarlige for oppfølgin
ga av deltakere som vil snuse på AKP. 
Og som følger dem opp etter kurset er 
ferdig. 
Her følger forslagene: 

1. Stå Sammen-kurset som «siste 
ledd» i et systematisk massearbeid 
over tid. En kan tenke seg kurset som 
springbrett for en studiesirkel, en mø
teserie om AKPs politikk e.l. Forutset
ninga er at deltakerne har erfaring med 
arbeid i en eller annen politisk front 
(sammen med AKPere) på forhånd, og 

at de møter de samme AKPerne som 
med-deltakere på kurset. 

2. Stå Sammen-kurset som et ledd i ar
beidet med å utvikle kunnskapene hos 
folk som allerede «snuser» på med
lemskap i AKP. Typen «direkte ver
ving». Kan brukes overfor arbeidere 
og andre som har vært politisk aktive 
ei tid og soin nå b§gynner å oppleve 
behovet for organisering. Kurset kan 
gi disse den nødvendige plattformen 
som trengs for å overleve i AKP med 
alle sine motsigelser. 

3: Stå Sammen-kurset som «første 
ledd» i et mhssearbeid over tid. Er 
egentlig ikke noe verveopplegg, snare
re en måte å tenne lysta til å jobbe 
politisk hos deltakere som er modne 
for det. Kan være oppstarten til en lo
kal front eller aksjon, eller en måte å 
skape ny giv i allerede etablert arbeid. 

OPPRøR 

Det er mulig det fins andre varianter 
også, men jeg har lita tru på rekrutte
ringsplaner som ikke er knytta til en 
slags massearbeid. 

Hvem kan verves? 
Teoretisk sett er det fullt mulig å hjer
nevaske folk i løpet av ei helg, men 
slike metoder bør vi overlate til scien
tologi-kirken og liknende organisasjo
ner. 

_ Partilag som forbereder verving bør 
ta en diskusjon om hvem vi ønsker å 
trekke til oss. 

Vi må ta vårt eget parti på alvor og 
stille krav til dem som søker medlem
skap, og vi må ta dem som ønsker å bli 
medlemmer på alvor og vite at vi har 
noe å tilby. Vi må ønske velkommen 
de som vil stille seg i spissen for klasse
kampen på forskjellige måter, og vi må 
kunne tilby ferske folk skolering og ut
fordrende oppgaver. Erfaringa fra 
endel bøllekurs er at rekrutteringsef
fekten ikke i første rekke har slått ut 
overfor den jevne deltaker, derimot 
har jenter som selv har deltatt på bølle
kurs ønska å bli bølleledere etterpå, og 
søkt medlemskap i partiet av den 
grunn. Dette peker i riktig retning. At 
folk melder seg inn for å le_de bidrar til 
å styrke partiet kvalitativt. Vi trenger 
dessuten folk som er interessert i å dri
ve med analyser og organiserte studier. 
Det er dette, og ikke ukritisk satsing på 
økning av medlemsmassen, som kan 
sikre at AKP fortsetter å være et revo
lusjonært, marxistisk parti! 

TOR OTTO TOLLEFSEN 

(Se oøsa oartloromen oa side 211 

NYTT 
Storstreik 
På' EB•Hasle 
En dramatisk lønnskamp som etter alt 
å dømme kan bli langvarig, har brutt 
ut ved EBs transformatorfabrikk på 
Hasle i Oslo. De drøyt hundre strei
kende trenger 200 000 kroner uka for å 
kunne stå på. 
Først fikk transformatorarbeiderne 
slengt i fleisen sjokk-vedtaket fra det 
mektige Asea/Brown-Boveri-konser
net i våres om at fabrikken i Oslo skal 
legge ned. Klubbens kamp for å hindre 
nedlegging og sammenslåing med EB 
National Transformer i Drammen før
te ikke fram. 

Så kom den siste provokasjonen fra. 
ledelsen: Verkstedarbeiderne som vil 
være med til Drammen når arbeids
plassen deres blir nedlagt 1. april neste 
år, må belage seg på å gå ned 19 kroner 
timen, bortimot 40 000 kroner året i 
lønn! 

Det ledelsen vil, er med et penne
strøk å oppheve alt Hasle-klubben har 
oppnådd ved lokal tariffkamp ved sin 
svært lønnsomme bedrift, og få dem 
ned på lønnsnivået i Drammen. Dette 
utløste streiken, som ble iverksatt etter 
overveldende flertall på et streikemøte 
19. oktober. 

Hasle-klubben hadde heller sett at 
Drammens-arbeiderne kom opp til sitt 
nivå ved sammenslåinga, men gikk 
svært langt i kompromissvilje. I for
handlingene med bedriften sa klubben 
seg villig til å fryse lønningene inntil de 
var tatt igjen av Drammens-arbeider
ne. Ledelsen gikk med på dette prinsip
pet for overordna funksjonærer, men 
sa nei til arbeiderne. Denne forskjells
behandlinga var dråpen som fikk 
begeret til å flyte over. 

Kampen EB-arbeiderne fører er av 
prinsipiell betydning for hele fagbeve
gelsen i disse fusjons-tider, der den ene 
bedriften etter den andre går inn i sam
menslutning med hverandre. 

Skal lønnsnivået i de nye bedriftene 
bli samling i bånn? Utfallet av striden 
er nå avhengig av støtten EB-arbeider
ne kan få fra resten av fagbevegelsen. 
Det trengs 200 000 kroner uka for å 
holde streiken i gang. Streikeledelsen 
oppfordrer til raske vedtak om store 
enkeltbevilgninger, og organisering av 
faste, ukentlige støttebidrag deretter. 

Send støtte til: 
Verkstedklubben EB Hasle, 
0575 Oslo 5. 
Bankgiro 9005.08.32006. 

THOMAS VERMES 

De drøyt 100 streikende på EB Hasle 
trenger støtte! FOTO: KLASSEKAMPEN 
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MENYIT 
KvfNNEvtV'A~ 

TV-aksjonen 
sålangt · 
Årets TV-innsamling er overstått. 
Det siste tallet på innkomne midler 
er i underkant av 80 milloner kro
ner . En regner med at når alle 
betalingsslipper er kommet inn vil 
beløpet være oppe i 85 millioner. 
Denne summen vil være nok for å 
dekke de prosjektene TV-innsam
linga '89 har vedtatt å støtte. 
Likevel er innsamla midler lavere i 
år enn i fjor og forfjor. I 1987 var 
formålet hjerte- og karsjukdom
mer som samla inn 110 millioner. I 
1988 gikk innsamlinga til flyktnin
gerådet og innsamla midler var 96 
millioner. I år var det altså kvinne
retta prosjekter i den 3. verden som 
var formålet og vi klarte 85 millio
ner. 
Grunnene til at det blir stadig mind
re penger har med å gjøre den 
forverra økonomiske situasjonen 
for folk flest i Norge. Selve formå
let kan ha noe å si i forhold til at 
næringslivet har svikta. Kapitalis
tene vet at når kvinner organiserer 
seg så skjer det i forhold til impe
rialisme og kapitalisme. 
På tross av disse faktorene har vi 
altså klart å samla inn nesten 85 
millioner kroner. Det har vi klart 
fordi kvinneorganisasjonene kon
sekvent har unngått veldedighets
og medlidenhetsprofil. Kvinner i 
den 3. verden har hele tida blitt 
framstilt som sterke kvinner som 
legger premisser for sine egne liv i 
den grad imperialismen og kapital
ismen ikke setter grenser for det. 
En annen grunn til at det gikk så
pass bra er at vi har hatt et. organisa
sjonsapparat som har væ rt 
entusiastisk og godt organisert. Det 
har blitt jobba mye med møter , 
konferanser, seminarer og andre 
arrangementer hvor solidariteten 
med kjempende søstre i den 
3. verden har stått i fokus. 

Nå gjenstår for organisasjonene 
og for AKP å føre ut prosjektene i 
livet. I neste nummer av OPPRØR 
vil vi beskrive det prosjektet Kvin
neutvalget har fått penger til å 
støtte. 

Til sist vil vi takke både menn og 
kvinner i partiet for innsatsen den
ne gang. 

Ase Larsen var en av mange som· 
ga sitt bidrag til TV-aksjonen. 85 
millioner kroner ble resultatet til 
slutt. FOTO: EVELYN DYB 

KVINNEKAMPEN 

l{jøreregler for porno
diskusjonen i partiet 

D e siste månedene har det gått 
diskusjoner i Kvinnefronten 
om linja i pornokampen. 
Uenigheten har kommet 

fram gjennom diskusjonene om slad
ding av pornobilder. I diskusjonene i 
Kvinnefronten er jenter tildels svært 
uenige. 

Begge sidene i diskusjonen mener at 
den dreier seg om uenigheter om 
grunnleggende politiske linjer. Uenig
heten om vi skal skjule identiteten til 
pornomodellene når vi viser pornobil
der er et uttrykk for mere grunnleggen
de uenighet. Denne diskusjonen føyer 
seg inh i rekka av kjellerryddings dis
kusjonene i partiet for tida. Det hand
ler om menneskesyn, masselinje og om 
målet helliger middelet. 

«Porno mot porno» 
Vi har behov for å oppsummere erfa
ringene med m etoden «porno mot 
porno», synliggjøringen av menneske
synet i pornografien, avsløringen av 
virkeligheten og sammenhengen mel
lom pornografi og seksualisert vold. 
Diskutere den nye linja med å skjule 
identiteten til modellene, hva oppnår 
vi med det i forhold til tidligere. 

I Kvinnejournalen og medlemsbla
det til Kvinnefronten er det artikler 
som argumenterer for begge syn. Par
tiledelsen vil lage diskusjonsmateriale 
om de ideologiske uenighetene. Begge 
syn vil bli grundig presentert. Materia
let vil bli sendt ut, og vi oppfordrer til 
diskusjoner - og, dette er ikke bare 
jentenes område! 

Diskusjonene starter på en intern 
kvinnekonferanse, hvor begge syn leg
ges fram, konklusjonene må trekkes 
seinere. 

På konferansen legges det også fram 
fakta om omfanget av og oppslutninga 
om pornoutstillinga_ som Stavanger 
Kvinnefront har lagd. 

Kvinnefrontens vedtak 
Landsstyret i Kvinnefronten har fatta 
vedtak som sier at det er medlemsmøte 
i Kvinnefronten lokalt som avgjør om 

Det går en diskusjon i partiet om 
hva bøllekursa skal brukes til. 
Asta Håland har hatt innlegg (i 

OPPRØR nummer 3) for ett syn , Han
na Hansen har hatt et innlegg for et 
annet (OPPRØR nummer 5). 

Det jeg tror begge parter er enige i er 
at bøllekursa er et utmerka redskap til 
å styrke den kollektive kvinnekampen, 
slik som de ble brukt i forbindelse med 
lærerstreiken, førskolelærerstreiken 
etc . 

Motsigelsen slik jeg ser det, står mel
lom å bruke bøllekursa først og fremst 
til verving/ styrking av partiet eller 
styrking av kvinners sjøltillit/heving 
av kvinners bevissthet generelt i sam
funnet. 

Motsigelsen er «løst» 
Denne diskusjonen har gått over flere 
år uten at vi har kommet fram til en fel
les praksis. Motsigelsen er «løst» ved 
at hver og en gjør det på sin måte. Bøl
lelederkonferansen i 1986 var ment å 
være et slikt redskap, men ser ikke ut 
til å ha fungert slik etterpå. Vi fortset
ter på samme måten. På landsmøtet 
ble det gjort følgende vedtak: «Lands
møtet vil presisere betydningen av 
bøllekursbevegelsen, vi mener det er 
viktig at denne bevegelsen blir trukket 
inn i grunnorganisasjonene og blir 
brukt til verving. Det er svært viktig å 
bruke mye krefter på å innrette dette 
arbeidet på arbeiderklassen». Det ville 
ha vært interessant å få vite hvordan 
dette vedtaket følges opp lokalt. · 

At bøllekursa skal brukes til å styrke 
partiet blir f.eks. sabotert ved at det nå 
verves bølleledere som ikke er parti-

Sladding eller ikke sladding av modellene er et av temaene i pomodiskusjonen. 
Bildet er fra pomoutstillinga i Stavanger og siden «Sandra» er av plast har vi fore
løpig omgått problemet her i OPPRØR. FOTO: EVELYN DYB 

Bølle eller bølle? 
INNLEGG 

Debatten om hva bølle
kursa skal brukes til går 
videre. Jane Nordlund 
(bildet) svarer her blant 
annet på Hanna H ansens 
tidligere innlegg i OPP
RØR. 

medlemmer. Jeg har hatt diskusjon 
med en av bøllelederne som ikke er 
AKP-medlem. Hun mente at bøllekur
sa var helt annerledes nå, enn da jeg 
drev kurs (hun visste ikke at jeg fort
satt driver bøllekurs). Hun mener at 
det nå handler om å styrke kvinner for
di de er kvinner og at organisering er 
av underordna betydning. Jeg mener 
at vi ved bøllekursa skal styrke kvinner 
i egenskap av undertrykt som klasse og 
kjønn; og at organisering er det eneste 
som nytter. 

Jeg mener at kjernen i motsigelsen 
står her . Det vil være stor forskjell på 
hvem vi to holder bøllekurs for , og på 
gjennomføringa av bøllekurset. 

Bøllekurs for Gro? 
Hva vil skje hvis vi holder et bøllekurs 

OPPRØR 

for damene i toppen på AP? Vil Gro 
Harlem Brundtland bli mer solidarisk 
med damene i samfunnet eller vil hun 
bruke kurset til å styrke seg sjøl? Jeg 
mener at hun vil gjøre det siste. Ikke 
fordi hun er «ond» men fordi hun sit
ter med makt. Hvis kurset ville bli 
holdt for å verve henne til partiet ville 
hun ikke ha kommet på kurset, det vil
le ingen av toppene i AP, men noen på 
grunnplanet ville kanskje ha deltatt, 
blitt mer bevisst, kommet nærmere 
oss, og eventuelt blitt verva. 

Det andre problemet som blir disku
tert er hvordan vi skal forholde oss til 
deltagerne når det gjelder verving . 

Rekruttering . 
Jeg mener at partiet står i en situasjon 

INNLEGG 
AKPere må respektere 
medlemsmøtevedtak i 
Kvinnefronten lokalt, 
skriver Eli Aaby (bildet) 
om den pågående porno
debatten. Hun oppmunt
rer til diskusjoner i AKP 
og lover at det vil bli 
spredd diskusjonsmate
riale for begge syn. 

materiale gruppa bruker i pornokam
pen på sitt sted skal skjule identiteten 
til modellene eller ikke. Kamerater i 
Kvinnefronten skal respektere vedtak 
som er fatta på medlemsmøte i Kvinne
fronten lokalt. 

Diskusjoner om behandlinga av 
denne saken i Kvinnefronten hører 
hjemme i Kvinnefronten. Vår linje i 
frontene h ar alltid vært å styrke demo
kratiet i fronten. Kvinnefronten be
stemmer sine egne kjøreregler for 
diskusjonene i Kvinnefronten. 

Vi oppfordrer til diskusjoner om 
strategien i pornokampen i flere orga
nisasjoner og uformelle fora og i 
Klassekampen og OPPRØR. 

ELI A.8.BY 

som gjør at vi ikke burde få lov til å 
skusle bort et potentielt medlem, vi har 
ikke råd å miste en eneste mulig KK
abonnent eller en velvillig innstilt sjel 
på arbeidsplassen. Og det gjør vi når 
vi ikke spør om de er interessert i parti
et. Hvor mange på kursa dine, Hanna, 
satt med tvil om det kunne være OK å 
bli partimedlem? Det vet du ikke, fordi 
du ikke har spurt. Det er noen kurs jeg 
har holdt også, som jeg ikke vet om 
holdninga til partiet, fordi jeg ikke har 
spurt. Men jeg lot være enten fordi jeg 
var for feig eller fordi stemninga ikke 
var slik at det gikk an. Men pga. det vil 
jeg ikke ha som linje å ikke verve. Nei, 
jeg ønsker da enten å få skolering om 
det som gjorde at jeg ble feig, eller få 
diskutert det med laget mitt slik at jeg 
vet hvordan jeg skal gjøre med stem
ninga neste gang. 

God jobb i Sandnes 
Ellers har jeg lyst å svare deg Hanna, 
at Asta Hålands innlegg inneholdt mye 
mer enn bare verving. Det viktigste 
syns jeg var hvem som skal ha ansvaret 
for det praktiske rundt et kurs og hvem 
som har ansvar for oppfølginga. Her 
mener jeg Sandnes har gjort en glim
rende jobb. Det ville være helt topp 
hvis hele laget mitt tok ansvar for det 
bøllekurset jeg var med å leda. Kansk
je det ville bli noen færre kurs, men 
kvalitativt mye bedre kurs, nettopp 
fordi jeg og den andre lederen da ikke 
var alene om det. Da ville også det å 
drive kurs bli sett på som en politisk 
oppgave og ikke som nå en fritidssys
selsetning som en bare blir sliten av . 

JANE NORDLUND 
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Nytt 
Av ERIK NESS 

D 
ette skal være et organisato
risk kraftsenter for AKP og 
RV i Tromsø, sier leder i 
Tromsø AKP, Aud Karin 

Bjørn. Det er både et aktivistsenter og 
en plass folk kan komme innom og fin
ne oss. Det må skje ting her. Det må 
være et aktivitetssenter for at det kan 
være et «stikk-innom»-sted. 

- Folk er nysgjerrige og på leit. Dette 
er en måte å gripe tak i dem på. Det 
skjerper profilen til AKP utad, sier 
Aud Karin. 

- Hva slags aktivitet? 
- Vi i Rød Ungdom kommer til å 

bruke kontoret før og etter vi skal på 
stand og selge REBELL. Det er et sted 
vi kan lage løpesedler og trykke dem 
opp på kopimaskinen som står her, si
er Simen Andersen. 

- Og så er vi veldig glad for å bli kvitt 
pappeskene som nå står hjemme hos 
RUerne. Alt vi har av hefter og studie
sirkler kan vi samle på kontoret. 

Store forventninger 
Eli Berg sitter i bystyret i Tromsø og 
har store forventninger til partikonto
ret. 

- Gruppemøtene til RV skal vi ha 
her . Det blir fast møte annenhver tors
dag fra klokka åtte om kvelden , 

Ragna Schwenke som sitter i Fylkes
tinget for RV understreker at kontoret 
er et ansikt utad. Det er en plass der 
RV-representantene kan nås. Konto
ret er nyoppusset, og er et verdig ansikt 
utad. 

Torill Nustad er leder for Troms 
AKP. Hun tror kontoret kan bli noe 
enda mer enn et senter for Tromsø. 

Klassekampen 
- Får vi lagt inn egen-telefonlinje for 
ringing på abonnenter til Klassekam
pen, kan dette bli vervesenter til avisa 
for hele Nord-Norge. (Hører du Gun
nar Furehaug?) Hva med å opprette 
distriktskontor for Klassekampen? Da 
har journalisten som ansettes, en base 
på partikontoret. (Hører du Sigurd Al
lern?) 

AKTUELT 

ftsenter i Tromsø 
Tromsø AKP /RV har fått nytt partikontor! Hva vil de med det? Hva er 

mulighetene? OPPRØR var.tilstede da kontoret ble åpnet og fikk svar 
på spørsmålene. · 

te rommene. De har fått plass til to 
skrivepulter , kopimaskin og tekjøk
ken i den innerste avdelinga. Telefo
nen er på plass. En datamaskin med 
modem for å overføre artikler og re
portasjer til Klassekampen (og 
OPPRØR?) er underveis. 

Det er det store bordet i det «store» 
rommet som er magneten som trekker 
folk, en blanding av møterom og bok
kafe. Det er her praten går, avtalene 
lages, «har-du-hørt-at»-u tvekslinga 
foregår. Det er her pulsen på venstresi
da i Tromsø slår hardest og kaffekje
len aldri er lengre vekk enn armlengdes 
avstand. 

OPPRØR er også interessert i erfa
ringer andre i landet har med partikon
tor. Ta kontakt! 

Aud Karin viser rundt i de tre nymal- Samling på trappa utenfor RV I AKP-kontoret i Tromsø. Simen Andersen selger Rebell. 

Er solidaritetsarbeidet blitt tannløst? 
Den 17 .-19. november avholdes 

det et stort solidaritets-seminar 
i Oslo. Det vil bli innledning av 

folk med erfaring fra anti-imperialis
tisk arbeid i solidaritetsbevegelse; fag
og kvinnebevegelse. I tillegg blir det 
seminarer om Brundtland konferan
sen i mai 1990 og ·anti-imperialismen, 
Palestina, Afrikas horn og Sørlige 
Afrika. OPPRØR har spurt Ebba 
Wergeland, en av innlederne på semi-. 
naret, om bakgrunnen for at et slikt 
seminar blir avholdt nå. 

E.W: AKP har vært en drivkraft i 
internasjonalt solidaritetsarbeid siden 
partiet blei startet. Mange partimed
lemmer gjør en stor jobb innenfor de 
forskjellige solidaritetsbevegelser, el
ler som pådrivere for internasjonalt 
arbeid i fagbevegelsen og kvinnebeve
gelsen. Vi trenger å komme sammen og 
diskutere partiets oppgaver på dette 
området. Det blir stadig tydeligere at 
den viktig~te konflikten i dag står mel
lom imperialismen på den ene sida og 
folk i den 3. verden på den andre. Det
te preger også den politiske utviklinga 
på andre områder, slik som miljø
kamp, kampen mot kvinneundertryk
king og klassekamp i vårt eget land. 
Det er farlig å se det anti-imperialistis
ke · arbeidet som en særinteresse for 
solidaritets bevegelsen. 

To linjer 
E.W: Vi er vant til å snakke om to lin
jer i det faglige arbeidet, en klasse
kamplinje og en klassesamarbeidslin-
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Ebba Wergeland er en av innlederne 
på en stor solidaritetskonferanse i Os
lo i midten av november. 

FOTO: OLA SÆTHER 

je. På samme måte er det to linjer i det 
internasjonale solidaritetsarbeidet og
så. Den ene nøyer seg med å kreve av 
imperialismen at den skal vise et men
neskeligere ansikt, den andre ser at det 
er nødvendig å bekjempe imperialis
men. Det må være vår oppgave som 
kommunister å slåss for den anti
imperialistiske linja i miljø-, kvinne-, 
fag- og solidaritetsbevegelsen. Ikke 
minst i den EF-kampen som står for 
døra blir det anti-imperilistiske arbei
det perspektivet viktig - vil vi være 
med å bære stein til «Festung Euro
pa»? 

OPPRØR: Men Ebba, mener du at 
kommunister ikkje bekjemper impe-

rialismen siden du mener at dette er 
viktige spørsmål på seminaret? 

EW: Vi gjør det ikke automatisk. 
Europeisk kommunistisk bevegelse er 
preget av europeisk virkelighet og hi
storie. Selv Marx og Engels gir noe 
steder uttrykk for et syn på folk uten
for Europa som tilbakeliggende bar
barer. Europeiske kommunister er 
preget av ideologien som gjorde kolo
nisering og utbytting til en anstendig 
geskjeft. Det var i sin tid linjekamp 
mellom de som godtok kolonisering, 
men ville den skulle skje på humant 
vis, og de som forkastet sine egne re
gjeringers kolonipolitikk. 

Det franske kommunistpartiet støt
tet det franske kolonistyret i Algerie, 
store deler av Europeisk venstrebeve
gelse støttet Englands krig om Malvi
nene. Frigjøringsbevegelsen i 
Afghanistan ble karakterisert som 
svart reaksjon av folk som kaller seg 
kommunister, fordi den ikke følger 
europeisk oppskrift. Noen vil si at par
tiets oppmerksomhet på krigsfaren i 
Europa og norsk militærpolitikk i for
hold til den, gjorde oss litt blinde 
norske styrker inngår i imperialismens 
militærapparat mot den 3. verden. F. 
eks. kan FN-styrkenes rolle raskt 
endre karakter hvis motsetningene 
skjerpes, fra fredsbevarende styrker til 
forsvarere for imperialistiske interes
ser i konfliktområder. Partiets helhet
lige politikk preges ikke klart nok av 
det vi i dag sier om hovedmotsigelsen i 
verden. Vi som jobber i solidaritets-

OPPRØR 

bevegelser har ansvar for å rette på 
dette. 

OPPRØR: Solidaritetsbevegelser 
mottar stadig større statlig økonomisk 
støtte til prosjekter i aktuelle områder. 
Preger dette solidaritetsarbeidet? 

EW: Også norske myndigheter må 
forholde seg til den konflikten som sta
dig skjerpes mellom 3. verdens land og 
imperialismen. Solidaritetsbevegelser 
kan i større grad i dag enn for 10-20 år 
siden fungere som redskap for norsk 
utenrikspolitikk. Realpolitikere må 
før eller senere ta konsekvensene av at 
vi har rett i sak, f.eks. når det gjelder 
Midtøsten-konflikten eller apartheid i 
Sør-Afrika. Vi har ekspertise som de 
mangler. 

Tannløsheten 
E.W: Det er grenser for hvor lenge an
ti-imperialistene kan spise av hånden 
til sin egen regjering uten å forspise 
seg. Det er en parallell til fagbevegel
sens allianser med norske kapitalister 
for å sikre seg «markedsandeler» på 
3. verdenlands bekostning. Solidari
tetsbevegelser er blitt langt mer tann
løse i forhold til offisiell norsk 
politikk. Det pågår en kamp om hvil
ken sannhet som skal gjelde. Tann
løsheten er et varsel om at herskernes 
sannhet vinner terreng, den som sier at 
det er nok å pynte på imperialismen og 
pynte på Verdensbankens miljøbe
vissthet. 

OPPRØR: I tillegg til inndelinger og 
diskusjoner vil det også bli holdt for-

skjellige seminarer. Hvem er egentlig 
dette seminaret beregnet på og hva hå
per dere å få ut av det? 

EW: Seminaret er for alle som er in
teressert i internasjonalt solidaritetsar
beid. Vi håper at dette seminaret også 
skal gi aktuell kunnskap om hva s·om 
skjer i den anti-imperialistiske kampen 
i andre deler av verden, hvor den er 
skarpere og synligere enn hos oss. Det
te , er kunnskaper og erfaringer som 
representerer den undertrykte sannhet 
om hva imperialismen står for og hvor
dan den kan bekjempes. 

Global apartheid 
E.W: Et eksempel på hvordan det an
ti-imperialistiske perspektivet preger 
miljøspørsmål er Brundtland-kommi
sjonens rapport som skal følges opp 
med en konferanse i 1990. Mange har 
kritisert forslagene deres fordi de er 
for tafatte i forhold til problemene og 
fordi selv ikke disse forslagene blir 
fulgt opp. Men problemet med rap
porten er først og fremst at den forut
setter fortsatt global apartheid, f.eks. 
ved å ville løse ressursproblemene ved 
å begrense befolkningsvekst hos de 
fattige i stedet for å gi de fattige ad
gang til de rikes bord. 

E. W: Jeg har også lyst til å komme 
videre på diskusjonen som startet med 
Jon Michelets utspill om ANC - om 
forholdet mellom målet og metodene 
for frigjøringskampen. I den diskusjo
nen er det mye krutt og mange menin
ger! 
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- Jeg er ikke irtltr~ssert i å diskJtte vern på grun1 
hvorhøyt Vi ritere det. Får .:1,evege1$ttt.f en 
for miljø somt, lav grunnlaget, harbevegelsen utspil Ile, 
sier Pål SteigaQ.(bildet). Han kommermed miljøbok på nyår:etO\ 

en tidligere 
lederen av 
AKP slår 
kampen for 
miljøet må 
være en sen
tral del av 

vår revolusjonære strategi. Hvis 
ikke, blir vi forbigått av tida. 

- Den økologiske krisa er al
vorligere enn vi liker å, tro. 
'Forandringene er så store at det 
som før skjedde over en geolo
gisk periode - hundre tusenvis 
og millioner av år - skjer nå i 
løpet av ett menneskeliv. 

- Du roper ikke ulv nå? 
- Nei, la oss se på noen eks-

empler på hva som foregår. 
Regnskogen kan forsvinne på 
25-30 år. Da er det slut-t på et 
økologisk system som det har 
tatt millioner av år å bygge opp. 
Antageligvis befinner 90 pro
sent av jordas dyre- og planteliv 
seg i regnskogene. Hvis vi regner 
med at noen av artene kan over
leve utenfor regnskogene, betyr 
det allikevel at langt over halv
parten av jordas dyre- og plante
liv er trua, og at det kan bli 
avgjort i løpet av de neste 20-30 
åra. 

Pål understreker alvoret ved å 
si at jorda ikke har opplevd stør
re utdøing av arter siden dino
saurenes tid . 

Beboelignet 
- Det er allerede slått fast at 
CO2-utslipp har ført til og vil 
føre til enda større klimaendrin
ger. Dette dffier seg om beboe
lig heten av planeten. Vi har 
tross alt ikke noe annet sted å 
oppholde oss! 

- Hvorfor skjer denne øko
logiske krisa? 

- Da Lloyd Timberlake var 
på AKPs store miljøkonferanse 
for et par år siden, sa han at det
te ikke var en økologisk krise. 
Arsakene er ikke økologiske. 
Det. har han helt rett i. Krisa er 
et resultat av en feilslått jord
brukspolitik,k og en feilslått 
industripolitikk. 

- Det er økologiske proble
mer som er oppstått på grunn av 
et økonomisk system som er gått 
av hengslene. Det er dette øko
nomiske og politiske systemet 
som ikke lar det bli igjen noe på 
jorda til kommende generasjo
ner. Selv idag er det bare 10 
prosent av jordas befolkning 
som lever godt. Dette kan ikke 
kalles en suksess, for å si det 
mildt. 

- Du snakker om system, 
altså kapitalismen, men hvorfor 
skjer det? 

- Marx hadde helt rett da 

han i Det Kommunistiske Mani
festet sa at kapitalismen gjør 
alle ting til varer. Vi ser nå at sta
dig større deler av de «jomfrue
lige» områdene blir trukket inn i 
prosessen for å skape profitt. Se 
på hva som skjer med de store 
havene, oljeutvinninga i Alaska 
og hva som skjer på Borneo. 

- Man tar de mulige ressur
sene - som har bruksverdi -
og gjør dem til varer - byttever
di. Marx snakker om både 
utbytting av mennesker og av 
naturen. Dette er imperialisme. 
Hveteåkrene i USA blir saltørk
ner. Fiskebankene langs kysten i 
Nord-Norge legges øde. 

- Til og med genene skal nå 
omsettes etter loven om maksi
mal profitt. Det er lenger enn 
det Marx klarte å forestille seg. 

- Hva er sosialismens merit
ter? 

- Dette har jeg jobbet mye 
med. I boka som kommer, er det 
mye dokumentasjon. I grove 
trekk har de samfunna vi kaller 
sosialisme, gjort det samme som 
kapitalismen - kanskje med 
andre argumenter. 

Stalinsk planmodell 
- Vi må ta et oppgjør med den 
stalinske planmodellen. Jeg sier 
stalinsk - ikke stalinistisk -
fordi det er en gjennomtenkt, 
intelligent, men helt gal modell. 
Mye av de politiske forfølgelse
ne var ikke uttrykk for galskap, 
men i grunntanken en feilaktig 
politikk og økonomisk teori. 

- Troen på vekstens verdi 
for enhver pris fører til ting som 
at området rundt Aralsjøen i 
dag er ubeboelig. Troen på 
tungindustriens allmakt har ført 
til et enormt energiforbruk og 
økologiske ødeleggelser. Den 
stalinske planmodellen gjør at 
det ikke stilles noen politiske 
spørsmål om alliansen mellom 
bøndene og arbeiderklassen, 
balansen i naturen eller allian
sen mellom kvinner og menn. 
Det var kvinnene som jobba i 
lettindustrien. Å styrke lettin
dustrien ville vært nødvendig 
både for økt velferd og for å 
styrke kvinnenes rolle i samfun
net gjennom å gi dem arbeid. 

Vekst 
- Du nevnte vekst. Her er det 
uenigheter mellom AKPere og 
en del av miljøaktivistene for 
eksempel i Fremtiden i Våre 
Hender. 

- Kapitalistene har i lang tid 
fått lov å definere hva som er 
vekst. Det betyr stadig mer vei
er, biler, mer utnytting av rå
stoff. Den sosialøkonomiske 

målestokken for det er brutto 
nasjonal produkt (BNP). Et 
samfunn med psykiatriske insti
tusjoner til alle er et samfunn 
med stor vekst - stort BNP. Jeg 
er for et samfunn som ikke kre
ver sånne institusjoner til alle, 
mindre biler, veier og dermed 
helseskader. Jeg er for at ar
beitlsplassene er der folk bor. 
Det reduserer behovet for pend
ling, og dermed mindre vekst. 
Poenget er at det er bedre for 
vanlige folk. 

- Den herskendes klasses 
begreper defineres av måla til 
den herskende klassen. Vi må 
ikke glemme at de herskende 
tankene er de herskendes tan
ker. 

Opphev lønnsslaveriet 
- Vi kommer ikke ut av dilem
maet i diskusjonen om vekst før 
vi gjør som Engels sa til arbei
derklassen: Skriv på deres 
faner: «Avskaff lønnsslaveri
et ! » Hvis ikke, diskuterer vi 
bare utbyttingsgraden. I det 
perspektivet risikerer vi at ar- . 
beiderklassen blir konservative 
og bruker kreftene sine til å slåss 
for bilindustrien og våpenindu
strien. 

- Mot det må vi stille et an
net samfunn og være dristige 
nok til å si hva som er ønsket og 
uønsket vekst. Romaklubben sa 
for 16 år siden at det måtte bli 
stopp av «alt». De sa at veksten 
måtte tas ut i kortere arbeidstid 
og bedre velferdsordninger. 
Mer kunst, kultur, vitenskap og 
mer tid til omsorg fører ikke til 
at regnskogene dør. 

- Alle som bor i Norge bru
ker ressursene usolidarisk. En 
nordmann bruker mer energi 
enn 500 afrikanere. Men det er 
ikke vår skyld. Vi tren~er ingen 
solheimsk moralisme. Arsakene 
ligger i lønnsslaveriet som gjør 
at et flertall under kapitalismen 
både er forbrukerslave og slave i 
produksjonen. det er dette for
holdet som må oppheves. 

Kreve mer? 
- Skal arbeiderklassen slutte å 
kreve mer? 

- Dette er et spørsmål om 
hvem som skal ha grep om de 
verdiene som faktisk produse
res. Det er et fordelingsspørs
mål mellom klassen av de 
allerede skapte verdiene. Det er 
naturvennlig å bruke verdiene 
på arbeiderklassen og ikke la 
kapitalistene få anledning til 
ekspansiv utvikling. Men dette 
løses ikke før vi bryter ut av sy
stemet med lønnsslaveriet. 

- Skal inntektene fra olja i 

e 

Nordsjøen gå til kapitaleksport 
til Latin-Amerika, går regnsko
gene enda tidligere. Da er det 
mye bedre å bevare biblioteke
ne, sykehus i Østfold og bygge 
et mer miljøvennlig transport
nett. 

- Skal vi bare kreve ting som 
flere bibliotek og daghjem for 
alle barn? Hva med å kreve 
høyere lønn? 

- Det kampen står om, er 
om arbeiderklassen får stor eller 
liten del av det som blir skapt, 
stor eller liten del av statsbud
sjettet osv. Det arbeiderklassen 
trenger, kan enten skaffes ved at 
de sjøl har kjøpekraft - altså 
penger - eller at de får det som 
offentlige tjenester. 

- Lønn er et uttrykk for ev
nen til å skaffe seg varer og 
tjenester på et marked. Det er 
ikke noe problem å greie seg på 
en gjennomsnittlig industriar
beiderlønn hvis tannpleia er 
gratis som i England, husleia 
adskillig billigere eller kollektiv
transporten kosta det halve -
som i Sverige. 

Lønnskampen 
- Er ikke lønnskampen viktig, 
mener du? 

- Jo,men den har alltid vært 
begrensa. De siste to åra har vi 
mista en månedslønn. Det er en 
kampen med ryggen mot veg
gen. 

- Det er den politiske sida 
ved lønnskampen som er den 
viktigste. Arbeiderklassen står i 
konfrontasjon mot borgerska
pet, lærer å slåss, får styrket den 
organisatoriske evnen. Det drei
er seg om klassesolidaritet, 
styrking av moralen i arbeider
klassen. 

Redde vår jord 
- Situasjonen for naturen, og 
dermed også mennesket som en 
del av den, er alvorlig. Det gjel
der å skjønne at Rudolf Nielsen 
hadde rett da han skrev «Kan 
hende det gjelder å redde vår 
jord». Det er det det dreier seg 
om. Det er akkurat det det gjør, 
avslutter Pål tenksomt. 

ERIK NESS 

OPPRØR 

POLITISK PROGRA1 
. Nye veier inn i framtida -

Første hovedinnledning: 
En økologisk forsvarlig øko
nomi. 
Innleder: Pål Steigan i sam-

. arbeid med Torstein Dahle 
og Knut Henning Thygesen. 
Andre hovedinnledning: 
En demokratisk planmodell. 
Innleder: Kjersti Ericsson i 
samarbeid med Erling Folk
vord. 

Seminarer 
Med et lite forbehold, vil det 
bli arrangert følgende semi
narer: * Hvordan skal det som i 

dag kalles helse- og 
politikk organiseres i 1 

samfunnet? 
Innledere: Ebba Wer 
og Jon Ivar Elstad. * Et samfunn uten I 
undertrykking. 
Innledere: Eli Aat 
Magnhild Folkvord. * Et samfunn som 
darisk, ikke undertrykl 
forhold til den 3. verdE 
Innleder: Elisabeth E * Et samfunn med IE 
distrikter. 
Innleder: Gunvald Li1 
og Arna Meisfjord. 
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«UTA V DET BRENNENDE HUSET» 
en konferanse 1.-3. desember, Samfunnssalen i Oslo 

* Et virkelig fargerikt felles
skap, et flerkulturelt samfunn 
uten rasisme. 
Innleder: Guri Larsen. * En industripolitikk som 
tjenerfolks behov. 
Innledere: Trond Andresen 
og Per Håkonsen. * Et samfunn der kultur er 
en del av livsmåten. 
Innledere: Terje Valen og 
Kirsti Blom. * En boligpolitikk for framti
da 
lnnleder:Johan Ditlef Mar

h tens. 
* Elektronisk post - et nyt-

Mandag 30. oktober 1989 

tig redskap for alternativ
bevegelser? 
Innleder: Helge Høivik * EF - et nytt skritt inn i det 
brennende huset? Hva slags 
utviklingsvei ligger i forlen
gelsen av EF-medlemskap? 
Innledere: Carl Erik Schulz 
og Eldar Myhre. * Urbefolkningas kvinner 
- deres erfaringer og kunn
skap som kilde til tenkning 
rundt et alternativt samfunn. * Både til de to hovedinn
ledningene og også til 
seminarene vil det bli invi
tert paneldeltakere som 

ikke er med i prosjektet. 
Dette for å stimulere til de
batt. 

lnnledninga til Kjersti Ericsson fra 
sommerleiren i sommer kan bestil
les fra Studietjenester, Gøteborg
gata 8, 0566 Oslo 6, Telefon 
02-384250. 

Henvendelser om konferansen 
kan skje om dagen til Kjersti 
Ericsson på telefon 02-42 90 1 0, 
linje 719 eller Kjersti Røhme på 
telefon 02-38 42 50 (mandag, tirs
dag og torsdag), eller skriftlig til 
Kjersti Ericsson, Sopelimskro
ken 14, 1300 Sandvika. 

OPPRØR 

TESEROMÅ 
OVERLEVE 

1 Motsigelsen mellom mennesket og naturen omkring det nådde 
• et kvalitativt sprang med gjennombruddet for jordbruksrevo

lusjonen for ti tusen år siden. Vi kjenner menneskeskapte øko
katastrofer fra denne tida (Sahara, de greske åsene). 

2 Med jordbruket trådte mennesket fram som en mulig hersker 
• over naturen, og omskapte den for å tjene sine formål. 

3 Synet på mennesket som noe annet og løsrevet, hevet over na-
• turen, er grunnfesta i jødedommen, kristendommen og klas

sisk vestlig filosofi. 

4 Dette synet er konsekvent uttrykt av Francis Bacon og impli
• sitt i det meste av vestlig tenkning i kapitalismens ra. 

5 Med kapitalismens seier og Europas erobring av verden fun-
• gerte denne tenkinga både som ei rasjonalisering av koloni

maktenes herjing og som seierherrenes ideologi for å omdanne 
verden i sitt bilde. 

6 Økokrisa gikk' over i en kvalitativt ny fase med kapitalismens 
• verdensomspennende seier. Den moderne økokrisa er kapital

ismens/imperialismens egentlige avkom. 
Krisa gikk fra et lokalt nivå (Rørosvidda) til et globalt nivå (regn
skogen, prærien osv.) 

7 Marx har grunnleggende rett når han (i polemikk med Lasalle 
• og andre) sier at kapitalismen må utbytte begge de to kildene 

til verdi - naturen og den menneskelige arbeidskrafta som i seg 
sjøl er en naturkraft. 

8 Marx har rett når han hevder at den konse.\{vente utviklinga 
• av kapitalismen i landbruket må føre til utpining av jorda til 

det ytterste. 

9 Marx har en teori om naturens rolle i produksjonen av bruks
• verdi som bekreftes av moderne økologisk tenkning. 

10 Marx la på denne måten grunnlaget for en avansert, dialek-
• tisk forståelse av forholdet mellom økonomi og økologi. 

Han fortsatte bare med utviklinga av teorien om produksjonen av 
bytteverdi. 

11 Dette har skapt forenkla og skjematiske oppfatninger blant 
• marxister som til forveksling likner Bacons oppfatning av 

forholdet mellom mennesket og naturen (herskerrolla). 

12 De sosialistiske samfunna til nå, har på tross av en del for
• søk på det motsatte, stort sett praktisert erobrerrolla 

overfor naturen. 

13 Den stalinske planmodellen ( «Sosialismens økonomiske 
• grunnlov») er i sitt vesen anti-økologisk. Den er anti-kvinne 

og anti-bonde. 

14 Sosialismen har i økologisk forstand gjort det samme med 
• miljøet som kapitalismen - ikke ut fra profittmotivet til 

enkeltkapitaler, men ut fra planbyråkratiets anti-økologiske mo
deller og mål. 

15 Innafor marxismen representerer Mao et uforløst skritt i 
• riktig retning. (Treplanting, by-land, De ti viktigste for

holda, gjenbruk, folkekommunene.) 

16 Men Mao forfalt til Stalinisme i den praktiske gjennomfø
• ringa. (Ståldirektivet, Det store spranget, energipolitikk, 

korndirektivet.) 

17 Den moderne kapitalismen ønsker å løse økokrisa fordi den 
• truer profitten. Men akkurat som kapitalismen ikke kan 

styrke etterspørselen og øke utbyttinga samtidig, er den dømt til å 
mislykkes. 

18 Den moderne økokrisa kan kaste menneskeheten ut i sin 
• verste ødeleggelse noen sinne. Vi står overfor den verste 

økologiske ødeleggelsen på millioner av år - sannsynligvis uopp
rettelig. (Eks. regnskogen.) 

19 Kapitalen må ekspandere eller dø. Den kan bare leve ved å 
• omdanne stadig mer jomfruelige områder til bytteverdi. 

( Jfr. Det kommunistiske manifestet.) Eksempler på det er Antark
tis, havbunnen, den geostasjonære banen, arvestoffene. 

2 0 Skal krisa løses, må energibruken reduseres i de rike landa, 
• stoffsirkulasjonen i systemet må minimaliseres. Dette kol

liderer med profittratens fallende tendens. 

21 Dette betyr produksjon av varige produkter, gjenbruk, 
• bruksverdi-orientert produksjon, jobber der folk bor, na

bo-hjelp kontra katalysator. (Jfr. Romaklubbens rapport «Limit to 
growth».) 

22 Dette er uforenlig med et økonomisk system basert på byt
• teverdi. 

23 Tesen om miljøprodukter og miljøteknologi som satsnings-
• områder for å vitalisere kapitalismen og løse økokrisa, er 

bunnfalsk. Den forutsetter kjøpekraft til å løse miljøkrisa. 

24 Kapitalismen kan løse deler av den forrige generasjonens 
• økokriser, men produserer stadig raskere nye og verre. 

(For eksempel gjeldskrisa og den nye bioteknikken). 

2 5 • Hva slags forandringer må til? 

• Oppheve profitten som drivkraft i økonomie~. . 
• Knuse de multinasjonale selskapene og det 1mper1a
listiske varebyttet. 
• Skape en ny type planøkonomi der økologi er inte-
grert i sjølve det økonomiske g~nnlaget. . . 
• Overgang fra produksjon orientert mot bytteverdi til 
bruksverdi. 
• Global, regional og nasjonal planøkono1;1i. . 
• Avskaffe utbyttinga av mennesker ogsa fora opphe
ve menneskets fremmedgjøring fra produksjonen og 
naturen. 
• Opphev rasistiske, sexistiske og sjåvinistiske under
trykkingssystemer. ( Se på den 3. verden. De vet mest.) 

PÅLSTEIGAN 
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AKTUELT 

-AI{P har alltid 
opps_økt det ubehagelige. 
Av ERIK NESS 

V
iljen og evnen til å forandre 
kulturen og arbeidsstilen er 
stor i AKP, mener Arne Lau
ritzen. 

- AKP har alltid vært et jævlig spen
nende parti - på godt og vondt. Når 
problemene blir store nok, evner vi å 
tenke nytt og annerledes. Ta prinsipp
programmet som ble vedtatt i 1984 om 
et nytt sosialismesyn. Eller utviklinga 
av kvinnepolitikken. Den står som en 
påla. For ikke å snakke om proletarise
ringskampanja i midten av 1970-åra. 
Sånn er det i dag også. 

Beijing og Øst-Europa 
-Hva med sosialismesynet vårt? Står 
det som en påla? 

- I 1984 gikk vi et stykke, men ikke 
langt nok. Diskusjonene som nå er i 
gang om partiets teori og politikk vil 
være like grensesprengende som prole
tariseringskampanja i 1974/75. Bei
jing sist sommer og Øst-Europa i disse 
dager fremskynder denne debatten. 

- Det er paradoksalt at folka i Øst
Europa som nå tar avstand fra under
trykkinga, ender opp i mer markeds
økonomi og mer vestlig kapitalisme. 
Likeledes at den kinesiske opposi
sjonsbevegelsen som er samlet i Paris, 
gjør det samme. Dette skjer samtidig 
som kapitalismen i Norge mer enn no
ensinne undertrykker folk. Jeg tenker 
på arbeidsløsheten, levekåra, økokrisa 
og rasismen. Kapitalismen har vist seg 
ute av stand til å løse noe av dette, sier 
Arne. 

- Ikke glem at våre teoretiske analy
ser i 70-åra i all hovedsak har vist seg å 
slå til. Det har i stor grad blitt sånn som 
vi sa. Det er typisk for oss: Vi har gli
trende analyser av framtida. Når 
virkeligheten slår til, slår den oss i ho
det samtidig. 

Desorganisering 
- Dette skjer fordi det er vanskelig å 
hanskes med en defensiv situasjon for 
arbeidsfolk. Partiet er desorganisert 
på 80-tallet. Arbeideropprøret er en 
reaksjon på denne desorganiseringa. 
Partiets innflytelse i arbeiderklassen 
var veldig konsentrert rundt tungindu
strien. Tusenvis av arbeidsplasser er 
nedlagt nå. Det betyr at også mange 
partilag er nedlagt. Mange AKPere 

· har måttet skifte yrke. 
- Dette er mye mindre et spørsmål 

om at folk har forlatt arbeiderklassen, 
enn at de faktisk er blitt tvunget over i 

- Jeg har i lang tid hatt en lei infeksjonssjukdom som ikke slipper ta
ket. N ature:n krever sitt.Jeg måtte dessverre trekke meg som organi
satorisk nestleder, sier Arne Lauritzen som understreker at beslut

ningen ble tatt før det dårlige valgresultatet, og at det ikke er politiske 
grunner. Arvtakeren har intervjuet «læreren» - ikke om helsa, men 

om hva Arne mener om AKP etter å jobba på heltid for partiet i ni år. 

AKP på godt og ondt: Vi har riktige analyser av framtida. Når virkeligheten slår til, slår den oss samtidig i hodet, sier Arne 
Lauritzen. FOTO: KJERSTI BOTNEDAL 

mer småborgerlige yrker, slår Arne 
fast. 

Ikke oppløsning 
- Desorganisert sier du. Er det full 
oppløsning? 

- Nei, det er det tull å si. Vi har et in
takt parti. Det viste valgkampen. 
Uansett hva vi mener om FMS, var vi 
med på å stable på beina en landsom
fattende organisering på ¾ år. 

- Det er fort gjort å male bildet svar
tere enn det er, når det er dårlige tider. 

Det er tendenser til det nå. Faktum er 
at medlemstallet er stabilt, og vi rek
rutterer en del. Jeg tror medlemmene 
er avventende. 

- Vi trenger en gjennomgripende 
diskusjon i partiet om hvem arbeider
klassen i Norge er. Samtidig må vi 
legge stor vekt på å organisere den 
kvinnelige delen av arbeiderklassen -
spesielt innafor offentlig sektor. 

- Vi trenger også utvikle et mer en
hetlig syn på hva det vil si å jobbe i 
arbeiderklassen og fagbevegelsen -

uten at vi slår handa av alle de intellek
tuelle i og rundt AKP. 

De usynlige 
-Arbeiderklassen fins. Problemet er 

· at i Norge er den usynlig i den norske 
offentligheten. Dette er kanskje et av 
de største problemene til AKP. Vi job
ber for den mest usynlige klassen og 
det minst synlige kjønnet, kvinnene. 

-AKP i 90-åra må bli den forsterke
ren som klarer å synliggjøre arbeider-

klassen og kvinnfolka i Norge. Det-må 
lages så mye støy at borgerskapet må ta 
på seg øreklokker. Veien fram mot et 
sosialistisk samfunn krever synliggjø
ring av den klassen som er framtida. 

-Du snakker om framtida, men hva 
med AKP som et generasjonsfeno
men? 

- Jeg er mindre bekymra for det for
di det er så mye bevegelse rundt 
ungdommen nå. AKP kan ikke forbli 
upåvirka - selv om det hadde vært 
mest behagelig. VI har aldri oppsøkt 
det mest behagelige, alltid det mest 
ubehagelige. De spørsmåla som ung
dommen er mest opptatt av, må partiet 
også virkelig interessere seg for. Fordi 
vi har sammenfallende interesser. 
. - Den radikale ungdommen er anti
kapitalister. De er optimistiske på 
AKPs vegne. Jeg veit det. De sier det. 
Det betyr at ungdommen må gis mer 
makt - rekrutteres og velges til posi
sjoner i flokk. 

Hellige kuer og tabuer 
- Mye avhenger av hvor vi havner i den 
grunnleggende diskusjonen som vi i 
Sentralstyret planlegger nå. Jeg ønsker 
meg en fordomsfri debatt om hele par
tiets grunnlag hvor det er lov å foreslå 
slakting av hellige kuer og angripe ta
buer. Jeg har stor tro på at partiet er 
modent nok til åta en slik debatt i dag. 

- Hvilke kuer og hvilke tabuer? 
- Vi må være kritiske til «Det russis-

ke eksperimentet», spesielt Stalin. Vi 
må diskutere forholdet mellom disi
plin og frivillighet i partiet - i ytterste 
forstand motsigelsen demokrati og 
kollektiv handling. Vi har tross alt 20 
års erfaring. Det er en motsigelse mel
lom partiets strategi og dermed behov 
for en sikkerhetslinje og partiets behov 
for å være demokratisk. 

Far i huset 
- Vi lever fortsatt i et klassesamfunn. 
Det må vi ikke glemme. Hele hierarki
modellen må erstattes med en annen 
organisasjonsmodell - uten at jeg har 
svaret på åssen den skal se ut. Uansett 
vil det bety et brudd med både praksi
sen til partiet og menneskesynet i en del 
av partiet. 

- Hvis AKP skal klare å være på 
høyde med utviklingen i arbeiderklas
sen, tvinger det fram måter å organise
re på som verken er et åpent parlamen
tarisk parti - eller et gammeldags 
leninistisk parti med sterke islett av 
«far i huset»-tenking, mener Arne 
Lauritzen. 

AKPs for hold til ungdomsorganisasjonene 
Den som vil vinne ungdommen må 

være opptatt av framtida ! Som 
leder av Rød Ungdom møter jeg 

mange partifolk som lurer på hvorfor 
Rød Ungdom ikke jobber med den og 
den saken, hva vi har tenkt å gjøre med 
den aksjonen og så videre. 

Det' er et uttrykk for at AKP har et 
«vareforhold» til ungdommen. Rød 
Ungdom skal være lojale og la seg lede·, 
men samtivære de «virkelige opprører
ne». 

I det skjulte drømmer nok mange 
AKPere om at Natur og Ungdom var 
AKPs ungdomsorganisasjon. Dette er 
en drøm jeg deler, men for at dette skal 
bli mer enn en drøm så må vi diskutere 
politikk. For det første må AKP ta stil
ling til hva slags forhold de skal ha til 
ungdomsorganisasjonene sine. 

Lede politisk -
ikke organisatorisk 
AKP må lede RU/ NKS politisk - ikke 
organisatorisk . Ungdom som blir med i 

Rød Ungdom i dag, gjør det på et annet 
grunnlag en flertallet av partiets med
lemmer. For at nye generasjoner skal bli . 
kommunister så må Rød Ungdom være 
et sted for debatt og politiske kamper. 
Det er viktig at Rød Ungdom ikke redu
seres til å utføre partiets politikk, i så 
fall vil det ikke fostres nye ledere men 
bare nye medlemmer. Og ml-bevegelsen 
trenger nye ledere som tør å sette nye 
spørsmål på dagsorden : 

Rød Ungdom og NKS er i dag organi
satorisk ·underlagt AKP. Dette er det 
vedtektsfesta grunnlaget for at AKP ik
ke trenger å forholde seg til RU/ NKS 
politisk. Resultatet er at AKP ledelsen 

INNLEGG 

AKP har et «vareforhold» 
til ungdommen, mener 
RU-leder Claus Jervell 
(bildet). Rød Ungdom skal 
være lojale og la seg lede av 
partiet, men samtidig være 
de «virkelige opprørerne». 

blir snevert opptatt av situasjonen i par- -'-----------------------------
tiet, og utviklinga i ungdomsforbunda men radikaliseres så må vi også se på . 0 0 

vurderes i forhold til partiets planer. hvorfor de ikke naturlig går til oss. - V1 rna apne bevegelsen 
Derfor blir mange viktige motsigelser Dagens radikale ungdommer ser fram-
redusert til plagsomme problemer. Jeg Fjern partiets organisatoriske rettig- over og vil ha svar på framtidas proble-
er klar over at det er mange ytre årsaker heter overfor Rød Ungdom - styrk mer. Ml-bevegelsen ble danna med 
til dagens situasjon, f.eks. at det ikke kontakten mellom ungdomsforbunda utspring i ungdomsopprøret på begyn
har vært noen sterke bevegelser blant og AKP med jevnlige diskusjoner og fel- nelsen av 70-tallet, men formen bevegel
ungdom på 80-tallet. Men når ungdom- les arbeid. sen fikk var som arvtakere etter den 

OPPRØR 

kommunistiske tradisjon fra Stalin og 
Kina. For ungdom som vil stoppe mil
jø-ødeleggelsene og er mot kapitalis
men, gir denne tradisjonen få svar . 
Derfor må ml-bevegelsens oppgjør med 
denne tradisjonen ikke tas bit for bit, 
ettersom virkeligheten presser seg på. 
Vi trenger offensive og åpne debatter 
om marxismens framtid. Vi må åpne 
bevegelsen for nye grupper gjennom å 
ære de som tar framtida på alvor. 

I denne prosessen skal vi ikke under
vurdere vår styrke. Grunnlaget for at 
ml-bevegelsen eksisterer er jo nettopp 
fordi vi sitter inne med masse kunnskap 
om det norske klassesamfunnet og ver
den i dag. Gjennom å ha slåss for en 
revolusjonær politikk i over 20 år har vi 
væ rt senter for den delen av venstresida 
som ønsker et annet samfunn enn det 
sosialdemokratiske. Når vi skal stake ut 
en revolusjonær strategi for 90-åra vil 
vi ha et godt grunnlag å bygge på - hvis 
vi tør. 

CLAUS JERVELL 

Mandag 30. oktober 1989 www.pdf-arkivet.no (2020)



VALG 

Valgdiskusjon på RV-konferanser 
RV avholdt to konferanser i 
helga 13.-15. oktober; en i 
Oslo og en i Bodø. Pro
grammet var likt for kon
feransene, de tok opp 
kvinneprofil , valgoppsum
mering, statsbudsjettet, 
kommuneøkonomien og 
.miljøarbeid. I første om
gang oppsummerer Berit 
Jagmann (t. v)og Aksel 
Nærstad kvinne- og valgdis
kusjonen. 

Deltakerne på RV-konferansen, herved_ noen av dem, skisserte opp et knippe av mulige valglinjer. FOTO: EVELYN DYB 

Bodø: Dårlig 
kvinneprofil 

Av BERIT JAGMANN 

,~ ,filen o~ QJ;,PSIJ!flmer ing av B 
iskusjonen om kvinnepro-

kvinnevinklinga i valg
kampen gikk livlig i Bodø. 

Det er en kjensgjerning at kvinne
profil ikke prega valgkampen, 
verken for oss eller for andre. Kvin
neinitiativene ble aldri den ressurs og 
kraft vi hadde håpa på der de ble 
danna (Oslo, Troms, Østfold og 
Hedmark). 

En sterk kvinneprofil prega heller 
ikke valgkampen så mange andre 
steder. Til tross for at mange jenter 
sto på topp av listene eller høyt oppe. 
Noen av grunnene til at det ble så 
vanskelig ble oppsummert slik i Bo
dø: Uerfarne jenter, flat struktur, 
motsigelser på reine kvinnelister og 
skvising av jentene, både under pro
sessen med å danne Fylkeslistene for 
Miljø og Solidaritet og under valg
kampen. 

For lav AKP-profil 
AKP/RV hadde for lav profil, vi 
skulle i større grad ha brukt våre eg
ne sterke jenter i høyt opp på listene. 
Det er ikke nødvendigvis riktig at 
uavhengige står for bredden. Vi var 
ikke flinke nok til -å skolere/styrke 
jentene før valgkampen. Det var 
mye uprofesjonelt arbeid, som det 
ofte blir når en skal begynne på nytt 
hver gang. Flat struktur gjorde at det 
manglet en ledelse som kunne treffe 
avgjørelser, fordele arbeidet og ha 
oversikt. Det blei trukket et skarpt 

skille mellom flat struktur og kollek
tivt arbeid. Det går fint an og utnytte 
jenters evne til å jobbe kollektivt 
uten å ha flat struktm. -

Tøff behandling og boikott fra 
pressa ramma også mange jenter 
hardt da de mangla erfaring i å takle 
det. Kvinnene tapte kampen om hva 
som er bredde. Der telte «tunge» 
verv og tilhørighet til andre partier 
mer enn uavhengighet og gode 
grunnplanskontakter. Det førte til at 
mange jenter blei skvisa ut under 
sjølve prosessen med å danne Fylkes
listene og gikk i passivitet. 

Vil beholde RV 
De fleste på konferansen mente at 
det hadde vært riktig å prøve et nytt 
alternativ ved valget, men konse
kvensene av det gå ikke mersmak til 
å fortsette i samme spor. Det var ikke 
stemning blant noen for å legge ned 
RV og et flertall ønsket å satse på 
RV-lister ved valget i 1991. Det kom 
også opp kritikk om at premissene 
for stortingsvalget var lagt på for
hånd. 

Vi klarte å få til en del kontakter 
med nye folk, men mangla en grunn
plansbevegelse. Vi hadde ingen 
analyse av og ingen skarp profil mot 
SV. Det gjorde at mange velgere 
«overraskende» gikk til SV i stedet 
for til oss. Alle ville ha en plattform 
som inneholdt sosialismen eller en 
klar antikapitalistisk plattform som 
viser nødvendigheten av et annet 
samfunn. 

Oslo: Full sprik om 
valglinje i framtida 
Av AKSEL NÆRSTAD 

V
ar det riktig av RV å trekke 
listene sine og i stedet jobbe 
for Fylkeslistene for miljø og 
solidaritet i dette valget? De 

fleste svarte ja på det. Det var riktig å 
forsøke å samle en breierer opposisjon 
enn RV. Sammensetninga på listene og 
oppslutninga i valgkampen viste at det 
var muligheter, sjøl om valgresultatet 
ble dårlig. Sannsynligvis ville det vært 
betydelig færre stemmer med RV-lis
ter mente de fleste av .dem som sa noe 
om dette. 

Men det var også deltagere som bå
de før og etter valget har ment at RV 
burde ha stilt egne lister. Da kunne en 
kjørt en klarere politisk profil, og ikke 
minst stått fram som et klart venstreal
ternativ til SV. Det trengs en erklært 
revolusjonær valgfront, og RV er 
kjent og har tillit, er viktig argumenter 
for dette synet. 

Et knippe muligheter 
Det sprikte enda mer i synspunktene 
om framtida. Det er et helt kl}.ippe av 
ulike muligheter som det ble argumen
tert for. I flere innlegg fra AKP-med
lemmer ble det understreka at ·ei 
valglinje ikke kan ses uavhengig av en 
vurdering av AKP. «Hvis ikke AKP 
gjør noe med sine politiske standpunk
ter, blir det problemer uansett hvilken 
valglinje vi velger», sa en. «AKP tren
ger åta oppgjør med mye av sin histo
riske ballast, og få ei plattform for 
Norge i 1990-åra». 

Ulike muligheter: 
• Sats på RV og nedlegg FMS. De 

fleste som mente dette, mente også at 
RV bør bygges ut som en landsomfat
tende medlemsorganisasjon og stor
satse på å verve mange medlemmer. 
Tilknytninga til AKP ble igjen disku
tert. Nå er det på tide at RV blir en helt 
sjølstandig organisasjon som AKP 
jobber innafor, mente flere. 

• Vi må beholde og utvikle RV, men 
åpne flere muligheter for hva slags lis
ter vi skal delta på både i 1991 og ved 
seinere valg. Ved 91-valget er det 
kanskje riktig å stille RV i noen kom
muner og fylker, og delta i lokale by
og bygdelister andre steder. Muligens 
bør også FMS stille enkelte steder. Hva 
det er mulig å få til varierer fra sted til 
sted, og vi må ha en taktikk som svarer 
til det. At vi mister NRK-dekning på å 
ikke stille landfsomfattende har mind
re betydning. 

• Vi må satse videre på det samar
beidet som ble starta gjennom FMS. 
Program og profile1;1e i flere fylker vis
te at dette kan bli et klart radikalt 

. venstraalternativ til SV, og samtidig få 
med folk som ikke definerer seg på den 
tradisjonelle høyre/venstre-skalaen. 

· Det er viktig å ikke isolere seg fra f.eks. 
miljøbevisst ungdom, men ha en profil 
som gjør det lett å trekke med slike 
grupper i stedet for at de går f.eks. til 
De Grønne. 

• Det er håpeløst åjobbe i tre organi
sasjoner, AKP, RV og FMS. Det er 
mere enn nok med to , så enten må vi 

satse på FMS eller RV, ikke delta i beg.:-· 
ge. 

Hvordan bli enige? 
Det var stor enighet om at det var nød
vendig å avklare hva RV skulle gjøre i 
1991-valget i løpet av noen måneder. 
Sommeren 1990 var siste frist mente 
flere. bet store spørsmålet er hvordan 
vi da skal komme fram til noe alle kan 
være med å jobbe for. Flere av delta
gerne var redde for å komme opp i en 
situasjon der et knapt flertall vedtok ei 
linje, at en stor del forholdt seg relativt 
passive og en del trakk seg fra alt ar
beid og eventuelt motarbeida det som 
ble vedtatt. Denne redselen gjaldt uan
sett ulike synspunkter på hva en mente . 
var det som burde vedtas. 

Noen løsning på dette problemet 
kom ikke konferansen fram til, men 
noen viktige momenter ble i alle fall 
lagt fram: 

• Det må snakkes med alle de ca. 
3 500 personene som sto på RVs lister i 
1987, aktivister i FMS og andre for å 
høre hva de mener. Det må konkret 
undersøkes hvor mange RV-lister, 
FMS-lister og eventuelt andre typer lis
ter det er mulig å stille i 1991. 

• Vi bør inngå en avtale før en av
gjørelse om valglinja, om at vi skal 
jobbe for det som blir vedtatt uansett 
om vårt eget syn ikke får flertall. 
• Det må foretas skikkleige disku

sjoner i RV-grupper og AKP-lag, og 
avholdes ekstraordinært RV-lands
møte slik at det blir en reell demokra
,tisk behandling av dette. 

Valgfrontens politiske plattform 
Det er behov for å diskutere den 

politiske plattformen til en 
valgfront til venstre for SV, 

11ansett om en går inn for å satse på 
RV, utvikle FMS eller andre alternati
ver. Det trengs en radikal politikk for 
1990-åra som treffer folk og som tar 
:ipp de mest aktuelle spørsmåla. Her 
holder det ikke med allmenne formule
ringer om at den må være for kvinne
frigjøring og mot rasisme. Det trengs 
forslag til politikk. 

AKPs prosjekt «Ut av det brennen
de huset» kan bety mye. Og det må 
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legges fram forslag til programformu
leringer. · RV-programmet må vurde
res. Hvå holder mål, og hva må endres. 
Det må også ses på og vurderes platt
form i forhold til SV og De Grønne. 

Her er et avsnitt fra programmet til 
Miljølista i Vestfold: 
Vi vil finne en vei til et bedre samfunn 
• som er tilpasset naturens grenser og 
de økologiske lover 
• som er bygd på internasjonal spli
daritet 
• hvor produksjon styres av folks 
grunnleggende behov 

• hvor arbeid ikke bare er slit for 
lønn, men er skaperglede og kilde til 
utvikling av enkeltmennesker og fel-
lesskapet · · _ 
• hvor alle får utvikle sine evner, men 
ingen får søke personlig rikdom, makt 
og suksess på bekostning av andre 

. • hvor kløften meilom styrende og 
styrt er erstatta med alles direkte inn
flytelse over eget liv og samfunnsuit
vikling 
• der det er mer makt og oppgaveløs
ning i lokalsamfunnet 
• hvor omsorg for barn, eldre og sju-

OPPRØR 

ke er et felles ansvar - sfik at kvinner 
derfor ikke er dobbeltarbeidende ' 
• hvor alle er verdifulle medmennes
ker 
• ingen blir mobba eller diskriminert. 

Sosialistisk front? 
En av diskusjonene er om fronten skal 
være sosialistisk eller ikke. Vestfold
lista kaller ikke dette samfunnet sosia
listisk, men mange som støttet lista sier 
at de mener det er bare et sosialistisk 
samfunn som kan være slik program
met beskriver. RV-programmet har tre 

-sider om hva RV mener med å gå inn 
for sosialisme. Noen sier ordet sosial
isme er så ødelagt gjennom Sovjet, 
Øst-Europa og Kina, at det vil gjøre 
det vanskeligere å vinne folk som vi 
ønsker å ha med til valgfronten - bl.a. 
mye miljøbevisst ungdom. Andre me
ner det er nødvedig å sette navn på det 
samfunnssystemet en slåss for. Sjøl
sagt må denne diskusjonen konklude
res, men også her er det viktig å gå inn 
på innholdet. Hvordan skal samfun
net være? 

AKSEL NÆRSTAD 
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ORGANISASJON /ØKONOMI 

STUDIE 
NYTT 

-Justering til det bedre 
«MiliØ· 
uttordringen» 
RV/ AKPs arbeids
gruppe for miljø
politikk har laget 
heftet «Miljøut
fordringen» som 
blant annet drøfter 
spørsmålene: Hva 
trenger folk i Nor
ge - økt livskvali
tet eller økt 
forbruk av natur

rn i ljout fordringen 

ressurser? Sosialisme - et tryllemid
del mot miljøproblemer? 
Bestill hos: 
Studietjenester 
Gøteborggt. 8 
0566OSLO S 
Heftet koster 60 kroner. 

Røde Fane 
om Kina 
Røde Fane har akkurat kommet med 
nytt nummer og har flere artikler om 
Kina. De er skrevet av Arnljot Ask, in
ternasjonal leder i AKP, og er viktige i 
partidiskusjonen. 
Ifølge Arnljot har AKP vært for selek
tiv med sosialismestemplet sitt. Dette 
har hindra oss i å trekke lærdommer 
fra for eksempel Cuba, Angola, Øst
Europa og Nicaragua. 
Arnljot går gjennom noen hovedtrekk 
i Folkerepublikkens historie med vekt 
på kooperativisering, kollektivisering 
og privatisering av landbruk, hånd
verk og industri. 
Her legges hovedvekten på teoriutvik
linga og de politiske maktkampene i 
Kinas Kommunistiske Parti. Samtidig 
med at Arnljot gir sin tilslutning til 
Maos teoretiske bidrag, hevder han at 
Deng og Liu Shao Shi hadde en riktige
re forståelse av situasjonen i Kina fra 
midten av 50-tallet. 

Du abonnerer vel? 

Av TRULS LARSEN 

A
lle har sett det og alle har en 
mening om det - Klasse
kampen har forandret seg. 
Det er innført en egen sek

sjon i avisa kalt Magasinet og forsida 
har endret utseende. 

- Vi har ikke gjennomført noen stor 
omorganisering, denne gangen, bare 
foretatt en mindre justering - i første 
rekke en omstokking av sidene, fortel
ler Bjørgulv Braanen. 

Utenriks 
- En av endringene er at utenrikssidene 
har fått en mer framtrende plass i avi
sa. Dette er en bevisst markering av 
utenriksstoffets betydning. 

Videre har vi etablert en egen sek
sjon for kultur, debatt, tema- og ideo
logisk stoff bak i avisa. 

- Hvilke felter blir skadelidende et
ter omlegginga - det har jo ikke blit.t 
flere sider enn før? 

- Jeg tror faktisk denne justeringa 
ikke vil gå utover noen felter. Magasi
net er pl'assert bak midten på sider som 
tidligere har vært for tilfeldig redigert 
og litt for ofte preget av mindre inter
essant stoff fra pressebyråene. Jeg ser 
også at noen er redd for at den faglige 
profilen kan bli svekket. Det er ikke 
hensikten. En side i avisa er satt av til 
økonomi- og arbeid-st,off to ganger i 
uka. Faste spalter som «Arbeidsplas
sen» og «Økonomisk kommentar» vil 
vi satse videre på. Og som tidligere vil 
vi dekke den faglige kampen på de or
dinære nyhetssidene. 

-Hva er målsettingenefor Magasi
net? 

- Vi vil forsøke å styrke den politis
ke innrettinga i kulturstoffet og ta tak 
i viktige ideologiske diskusjoner. Te
maer som marxisme, kvinnespørsmål, 
miljø, rasisme og utdanning vil være 
naturlig åta opp i denne sek;sjonen. 

Forbrukerorientert 
- I tillegg har vi lagt inn forbrukerori
enterte elementer som forhåpentligvis 
gjør stoffet mer folkelig og lettere til
gjengelig, sier Braanen, og nevner 
faste institusjoner som «Film-guide», 

Miljøtips fra Tronsmo 
□ Vandana Shiva: Til livets opphold, Kvinner, økologi og 

utvikling 198,-
□ Ingvar Ambjørnsen: Bellona, Gudinna som ble vaktbikkje 189,-
□ John Gribbin: Himmelhullet, Trusselen mot ozonlaget 148,-
□ Magnar Norderhaug: Det er sent på jorden, Menneskene og 

miljøet -vår tids største utfordring 98,-
□ Motgift: Dikt og tekster om miljø av 34 norske 

forfattere 198,-
□ Jon Bjartnes: Miljøboka, Praktiske råd om bevisst 

forbruk 139·,-
□ GAIA-verdens miljøatlas, Hvordan vi tar vare på våre 

ressurser 320,-
□ Naturvernforbundet: Naturogmiljø2-89 35,-
□ Earthscan: Acid Earth, The Global Threat of Acid 

Pollution 110,-
□ Earthscan: Women and Environment in the 

ThirdWorld 92,-
□ RegnskovsgruppenNepenthes: Alle tiders regnskov 98,-
□ Miljøårboka 1988, bl.a. intervju med Lloyd Timberlake 178,-
□ Naturvernforbundet, En dråpe i havet, Forurensing i 

Nordsjøen 98,-

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

Adresse: ............................................. ; ........................ . 

Postnr./sted ................................................................. . 

- Vi har like mange nyhetssider som tidlige
re, utenrikssidene har fått en mer framtreden

de plass og vi har gjort kulturdekninga 
breiere. Derfor er den nye redigeringa av avi
sa en klar forbedring, sier Bjørgulv Braanen 

som er layout-ansvarlig i Klassekampen. 

Bjørgulv Braanen viser fram Klassekampens nye ansikt. - En renere og mer mo
derne forside, mener avisas layout-ansvarlige. FOTO: OLA SÆTHtR 

Blir det mye mas om penger for 
medlemmene i AKP? Smak på 
ordet mas. Det er ingen som liker 

å mase, ingen som liker å bli mast på. 

«Fem valg» og «På sporet av». Dessu
ten er radio og TV -sidene lagt om og 
det har kommet inn teater-, opera- og 
kinoannonser. 

- Vi er stadig på eksperimentstadiet 
og noe av det «tunge» stoffet har muli
gens vært for tungt, noe av det «lette» 
for lett, sier Braanen, som likevel har 
tro på denne toledda strategien med en 
blanding av lett tilgjengelig og tyngre 
politisk/ideologisk stoff. 

Svart logo 
- Mange reagerer på den svarte Klasse
kampen-logoen på forsida? 

- Det har både bekymra og overras
ka meg at den svarte logoen har blitt en 
så stor sak. Den er i hvert fall ikke ideo
logisk begrunna, sier Braanen, som 
selv synes den nye forsida er en for
bedring. 

- Vi har fått en penere, klarere og 
mer moderne forside, mener Braanen. 
Utenriks kommer bedre fram med den 
nye nyhets-«stripa» og Magasinet har 
fått sin plass i boksene over logoen. 

Klassekampens nyvinning: «Magasi-
net». · 

■ ■ 

hvordan det skal gjennomføres. Lag 
nedbetalingsplaner/ avtaler for med
lemmer med gjeld. I mange lag er 
kontingentarbeidet delegert bort til 
kassereren, uten at resten av med
lemmene bryr seg. Partiets økonomi 
både lokalt eig sentralt er et kollektivt 
ansvar, diskuter hva det betyr i prak-

Av og til kan man drømme om at det 
skal være mulig å leve av luft og kjær
lighet, at alt som heter penger og 
regninger skal gå opp i røyk, spesielt at 
utgiftene forsvinner. I virkeligheten / ( 
står regningene i kø og kontingenten 
kommer ikke inn i tide. Av dette blir 

' sis. 
'\ J I de nye retningslinjen er laga og di-

det «mas». Hva mases det om? Penger 
selvfølgelig, men også om at gjeldende 
vedtak og retningslinjer i partiet skal 
følges. At det mangler penger, er ett 
problem, at vedtakene ikke følges, er 
et annet problem. 

Er det nødvendig å rope «ulv» når 
det gjelder stoda for partiets økono
mi? Svaret er b.åde ja og nei. Det var 
livsnødvendig å rope et varsko i som
mer. Flere distrikt har reagert positiv 
og satt økonomiarbeidet opp på dags
orden som et fast punkt. Om det går 
bra eller dårlig med partiøkonomien 
har politisk betydning, ikke minst har 
det betydning for satsinga på lokal 
oppbygging i fylkene. 

Varsellampa lyser 
Vi hadde som målsetting at alle distrik
tene skulle være gjeldfrie ved utgangen 
av september. Denne målsettinga er ik
ke nådd for alle. To fylker utmerker 
seg, Helgeland og Oppland har null re
stanser. Sogn og Fjordane, Nordland 
Nord, Buskerud, Rogaland, Telemark 
og Sør-Trøndelag er nesten på null. I 
fylker som ikke 'er nevnt lyser varsel
lampa fremdeles «ulv» og det er behov 

OPPRØR 

for kontingentkampanje framover. I 
Oslo og Bergen er det enkeltlag som 
har gjort en god innsats, mens andre 
lag trekker resultatet nedover. 

Alle medlemmene skulle nå ha fått 
de nye retningslinjene for økonomiar
beidet i partiet, som ble sendt ut i 
sommer. Dette direktivet er et godt ut
gangspunkt for en diskusjon i laga. Vi 
ønsker derfor at dere snarest bruker et 
møte til åta opp økonomi. Ta opp si
tuasjonen i laget, har dere restanser? 
Diskuter månedsinnbetaling, avtal 

striktstyrene pålagt å legge ut for 
henholdsvis medlemmer som ikke har 
betalt i tide eller lag som ikke har fått 
betalt til DS i tide. Noen lag med store 
restanser melder om at det kan bli 
vanskelig å dekke all gjeld i en jafs. Ta 
stilling til hva dere kan klare å betale 
og hvor fort dere greier det, be distrikt
styret om hjelp. 

Kollektivt ansvar 
Når vedtak og retningslinjer brytes, 
finnes det gode og dårlige begrunnel
ser for praksisen, men ingen akseptab
le. Vi har også et kollektivt ansvar for 
å gjøre noe med årsakenetil probleme
ne i kontingentarbeidet. Vi tror at en 
diskusjon i laga om partiøkonomiar
beidet vil bidra til å sette ord på politis
ke og organisatoriske problemer i 
partiet. Problemer som krever en løs
ning. Vi ønsker oss et levende og aktivt 
parti. Et parti som handler. Et parti 
med politisk skapende medlemmer og 
lag. I en slik sammenheng utgjør et 
godt økonomiarbeid selve ryggraden i 
partilaga. Vi skal ikke lukke øya, slø
ves ned og bli likegyldige, vi skal bry 
oss! 

ØKONOMIUTVALGET 
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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. 

KK- en kamp verdt? 
Lørdag den 30.9 hadde Klassekampen ei di

ger egenannonse på nest siste side der de 
varsler sitt nye kulturmagasin. En svær 

hest kommer mot oss og varsler om ei ny tid? 
KK har i de siste åra utvikla seg bort fra å være 

innretta mot arbeidsfolk til å bli ei kultur- og 
utenriksavis. Ei slik avis trenger vi ikke. Vi tren
ger ei avis som kan brukes politisk i vårt daglige 
arbeid i fagbevegelse, interesseorganisasjoner 
og fronter. KK har blitt ei så politisk svak avis at 
vi sier stopp! med følgende punkter: 
1. KK er AKP sin avis. Hvordan ressursene til 
KK skal brukes, må diskuteres i partiet. Partiet, 
ja det er oss det, og vi har ikke diskutert noe kul
turmagasin. Dette er tilsidesetting av den 
demokratiske sentralismen. 
2. Vi ønsker oss ei avis innretta mot arbeidsfolk. 
Det er umulig å ønske seg med den redaksjonelle 
linja som står nå. Tips om arbeidskamper som 
foregår blir avvist med «skriv sjøl», tullebukker 
som Peder I. Ramsrud blir portrettert - bare 
for å nevne to ting folk her i _distriktet har reagert 
på. 
Det står nå to linjermot hverandre: Skal KK bli 
et talerør for et arbeiderdominert AKP eller skal 
det være hele venstresida si radikale blekke? 
Denne diskusjonen må ut i partiet. 
3. FMS i Oppland føler seg avvist. Oppland er 

det eneste fylket som ikke ble dekket med noen 
bakgrunnsartikkel før valget. Annar Holm, 1. 
kandidaten, ringte avisa og spurte om det ikke 
var interessant her hos oss, og han ble veldig 
skuffet over holdninga. 
4. Vi dro i gang et faglig initiativ her i fylket. Det 
ble veldig bra, vi har aldri nådd så langt før. 
Mange uavhengige, utmeldte AP-folk og folk 
fra Spigerverket. Vi sendte det inn sammen med 
det kjempeoppslaget vi fikk -i lokalpressa. Har 
dere sett det? 

5. Arbeiderrådet til KK. Vi stilte på AKP sitt 
landsmøte med kritiske forslag på KK. Da for
slaget om et arbeiderråd ble lagt fram støttet vi 
dette. Her så vi en mulighet til å komme videre. 
Ti måneder har det tatt å dra i gang dette. Slik 
opplegget er nå skal de som er med jobbe indivi
duelt og sende kritikken til redaktøren. Dette er 
å anvende herskerteknikker mot arbeidsfolka i 
partiet. Kritikken skal jobbes fram kollektiv og 
stiles til sentralstyrets plenum. Noe annet er å 
underslå motsigelser! 

Til slutt: Oppland er et svakt KK-distrikt. Hva 
vi unnlater å gjøre gir kanskje ikke så stor effekt 
for avisa, men politisk er vår kritikk meget sterk. 

For et enstemmig DS 
FINN OLA V ROLIJORDET 

Sigurd Allern svarer 
Finn Olav Rolijordet og Oppland DS syns 

Klassekan;ipen er blitt ei «politisk svak 
avis». Jeg skal svare på kruttsalvene punkt 

for punkt, men stokker rekkefølgen. · 
1) At Oppland ble «skviset» i Klassekampens 

valgkampdekning stemmer. Vi valgte bevisst å 
konsentrere valgdekninga om rikspolitiske 
spørsmål, reportasjer fra endel utvalgte fylker 
og en kampanje-preget dekning av spesielt Jon 
M.s & Oslolistas innspurt. Med våre ressurser 
var hovedprioriteringa utvilsomt riktig, men det 
var unødvendig og beklagelig at deres distrikt 
ble «usynliggjort». 

2) Oppland DS mener Klassekampen «de siste 
åra» har utviklet seg bort fra å være innretta på 
arbeidsfolk til å bli ei kultur- og utenriksavis, 
noe «vi» ikke trenger. Påstanden er interessant; 
og korresponderer med en politisk retning som i 
alle år har vært en understrøm også i andre AK
P-miljøer. Hovedkravet er at at det meste av 
avisas stoff skal vies arbeidsplassreportasjer, 
folks privatøkonomi og ting som er matnyttig 
stoff «på jobben». 

Fra tid til anqen dekker vi ikke dette stoffom
rådet godt nok. Men uenigheten her stikker nok 
djupere. Klassekampens redaksjonelle linje byg
ger på ønsket om å være en allsidig, politisk 
avsløringsavis. Ikke noe emne eller felt er sånn 
sett fremmed, enten saka gjelder rasistiske ter
rorplaner, hemmelige etterretningsanlegg, 
nedlegginga av Spigerverket, fengselsreformer, 
LOs pensjonsl;>løff, striden om genteknologien 
eller EF-forberedende tiltak. 

Når Rolijordet/Oppland DS skjeller oss ut 
for å ei «kultur- og utenriksavis», så er svaret; 

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

RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradres s e: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO 5. 
Telefon : 02-37 14 14, 02-38 42 50. 

takk for komplimentet. Klassekampen har 
svært lenge satt sin ære i å makte også det. Der
for prioriterer vi reportasjer og nyhetsstoff fra 
EF, Sovjet, Ungarn, Polen, Eritrea, Afghanis
tan, Midt-Østen, det sørlige Afrika og andre 
felter der den internasjonale klassekampen ut
spiller seg. At «vi» (Oppland DS?) eventuelt 
skyr bokhøsten, avviser billedkunst, ikke liker 
musikkstoff eller ideologisk debatt om masse
mediene kan ikke gjøres til en redigeringslinje 
for Klassekampen. 

Rent bortsett fra at avisa ville miste tusener av 
abonnenter om vi forsøkte. 

3) I 1976-77 forsøkte AKP(m-1) å detaljstyre 
avisa gjennom et eget redigeringsdirektiv. Det 
ble både politisk og journalistisk en fiasko. At 
partiet ikke har diskutert og avgjort redigeringa · 
av kultursidene, opprettinga av «Magasinet», 
plasseringa av utenrikssidene etc . etc. er ikke et 
«brudd på den demokratiske sentralismen», 
men et sunnhetstegn. Partiet kan og bør kritisere 
avisa og diskutere dens redaksjonelle linje. Men 
redaktørprinsippet er ufravikelig. 

4) AKP(m-l)s landsmøte vedtok ikke å opp
rette noe «Arbeiderråd» for avisa. Det ble 
vedtatt at sentralstyret skulle utpeke en komite 
med arbeidermedlemmer som i løpet av denne 
perioden skulle jobbe med kritikk og forslag 
mht: avisas klasseinnretning. 

Jeg slutter meg gjerne til ønsket om å få det 
arbeidet i gang .. Forhåpentligvis blir vurderinge
ne mer vidsynte enn det bildet av avisas opp
gaveJ som Finn Olav Rolijordet og Oppland DS 
her har lagt til grunn. 

SIGURD ALLERN 

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

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

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

DETTE NUMMER 
'Klassekampen preger dette nummerets 
debatt. Finn Olav Rolijordet stiller spørs
målet skarpt : Skal KK være avisa til et 
arbeiderdominert AKP eller hele venstre
sidas avis? Klassekampens redaktør 
Sigurd Allern svarer. 

Klassekampen 
og arbeiderråd 

Jeg leste i OPP.RØR datert 5. juni at den ko
miteen som landsmøtet har bestemt skal se på 
arbeiderinnrettinga i Klassekampen har star

arbeidet sitt. 
Flott! Jeg har i flere år ment at Klassekampen 

burde få sitt arbeiderråd. Journalister er betalt 
for å undersøke, og finner mye. Men de har også 
lett for å miste bakkekontakten. Et arbeiderråd 
bør se på dette og også se på mulighetene for å 
utnytte avisas lesere som en journalistisk ressurs 
i større grad enn i dag. 

I valgkampen får jeg et brev fra AKP, datert 
7. august, som sier at jeg er anbefalt av mitt di
strikt til å sitte i denne komiteen. Komiteen er 
ikke klar ennå, men jeg kan bare starte arbeidet, 
for vi skal jobbe uavhengig av hverandre i alle 
fall. Først som avslutning skal vi samles, før 
sommeren 1990. 

Men: Jeg starter ikke på dette tidkrevende ar-

beidet uten at jeg vet at det blir noe av. Det ser 
ikke sånn ut for det står i brevet at jeg skal få 
høre mer om sammensetnong og arbeidsledelse. 
Og så seint som 16. oktober har jeg ikke hørt 
noe. Jeg kan ikke jobbe under så stor usikker
het. Ikke med en så alvorlig sak. 

Videre: Jeg starter ikke på dette arbeidet ale
ne. Sitter jeg i en komite så sitter jeg i en komite . 
De siste årene har vi lært at å jobbe alene er det 
motsatte av demokrati, kvinneinnretting og ar
beiderinnretting. 

Altså: Komiteen må samles før arbeidet kan 
starte og den må holde kontakt under arbeidet. 
Komiteens medlemmer må offentliggjøres sånn 
at partimedlemmene kan kontakte oss. Arbeids
lengden på ett år må regnes fra arbeidet star-ter 
og ikke fra det har stått i OPPRØR at det har 
starta. Arbeidet kan derfor ikke avsluttes i 1990. 

JENS HOEL 

Avstemning om 
valgtaktikk! 

Skien AKP vil skarpt protestere mot de korte 
tidsfristene som sentralstyret i partiet har 
lagt opp til i behandlinga angående partiets 

framtidige valgtaktikk (jfr. intervjuet med Siri 
Jensen i Klassekampen 16.9.89). 

Spørsmålet om partiets valgarbeid er et av
gjørende spørsmål om partiets framtid. Menin
gene om dette står skarpt opp mot hverandre i 
AKP/ RV og trenger grundige diskusjoner. Å 
kjøre igjennom en avgjørelse i løpet av noen kor
te, hektiske uker er he1t uforsvarlig og vitner om 
at partiledelsen mangler kontakt med grunn
planet i partiet. Ledelsen står i denne saka for ei 

STASAMMEN 
Trondheim: 

17.-19. nov. 
Oslo: 

24.-26. nov. 
19.-21. jan. 

. Henv.: 
«STA SAMMEN» KURS 
Vogtsg. 55, 0477 Oslo 4. 

Tlf.: (02) 71 20 04, 
Tone Beate Windingsted. 

eL·1 ·1eoNNENT. 

linje som kan splitte partiet og føre til at med
lemmer vil melde seg ut. 

Vi vil samtidig kreve at partiets framtidige 
valgtaktikk avgjøres ved avstemning blant alle 

· medlemmer med to alternativer: A) RV, B)FMS. , 
En slik avstemning er under de rådende for

hold i partiet det eneste som kan garantere for en 
demokratisk avgjørelse. Vi er sikker på at også 
de vi har samarbeidet med i FMS vil akseptere 
og godta en slik framgangsmåte . 

(Enstemmig vedtatt på 
medlemsmøte 21.9.89) 

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

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

Posta dr.: .... .... .. .. ... . . ... .. .. . .. . .. . .. .. .. .... Telefon : .. .. . ...... .. · . ... ......... .. .. .. . ... .. .. . 
OPPRØR, Steingata 10, 3250 Larvik, postgiro O 82 30 311944, telefon 02- 38 42 50. 
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RØDT KORT 

Bondevik 
Ikke det at vi tro at så mye 
endrer seg fra A til B
regjering, men Kjell 
Magne Bondeviks Midt, 
østen-utspill nylig viser at 
vi har fått en C-minister. 
1<Israel trenger ro» og «de 

trenger trygghet til å leve 
innen for egne grenser», 
mener utenriksministe
ren. Ro til å lade om for å 
avfyre nye skudd mot 
steinkastende ungdom? 
Bondevik snur jo alt på 
hodet. Det er palestinerne 
som trenger slik trygghet. 
Israel lever i trygghet in
nenfor, og ikke minst 
utenfor sine grenser. 
Når tør du, Bondevik, to
ne virkelig flagg og støtte 
de israelske soldatenes 
framferd på Vestbredden 
og Gaza? Støtte menings
felle Arie! Sharon, «slak
teren fra Beirut». 
Foreløpig gir vi bare rødt 
kort. 

RØD ROSE 

Tone Beate 
AKP er på mange måter 
er sektorparti . Det er 
mange kamerater som 
jobber på sitt felt. - Had
de alle AKPere bare vært 
som han / hun, sier folk 
som kjenner dem. Folk si
er det om de aller fleste av 
oss, faktisk! AKPere som 
er bølleledere, bystyrere
presentanter, faglige til
litsvalgte. - You name 
them, we got them, som 
er fra landet der hoved
motsigelsen helt opplagt 
går mellom arbeid og ka
pital. 
Tone Beate Windingstad 
er en av disse respekterte 
AKPerne, arbeiderdame 
og med i kollektivet som 
arrangerer Stå Sammen-

kursene. Hun er en av 
dem vi bør lytte til i disse 
ettervalgstider. Hun bru
ker tida si til å lære van
lige folk «Ikke spis 
hverandre, men de and
re»-metoden, for å si det 
med Ebba Wergeland. 
Riktignok kaller Stå 
Sammen-folka det for 
spleisemetoden. Kjært 
barn har mange navn -
så lenge det ikke er helt ut 
med badevannet. 
Rosa er underveis til 
Torshov, Tone Beate. 

Om eventyr og klassekamp 
I det vesle kongeriket Noreg budde 

det ei lita &Jekt. Denne vesle slekta 
hadde sett seg store mål, dei ville 

endre heile verda. Problemet var at in
gen kunne verta samde om korleis dei 
skulle nå dette målet. 

So gjekk det det til at dei eldst i slekta 
sette seg på loftet for å finna ei løysning. 

Det var mykje som hendte i det vesle 
kongeriket, Kongen og hans menn her
ja verre enn før, unge vart sett opp mot 
gamle, havet lå svart og skogane døyd
de. 

Folket var pressa, men let seg ikkje 
kue. BEVEGELSANE byrja å gro 
fram. 

Det var då dei gamle kom ned frå lof
tet med ei kode: TA-BU-RETT. Først, 
sa dei gamle som hadde høyrt gjetord 
om BEVEGELSEN, må me finna BE
VEGELSEN, så må me samla den, 
deretter skal me representera den. Først 
då kan me løysa koda TA-BU-RETT. 

Så byrja dei å leita. 
Det vart stor ståhei, BEVEGELSA

NE var funne, og no skulle her stillas til 
valg!! 

Det leie var at trass talar til folket og 
mykje skriveri, vart ikkje koda løyst. 
Det enda med knall og fall. Ved valget 
var BEVEGELSEN enno ikkje funnen . 

Slekta la ut på ny vandring. Og har 
dei ikkje funne BEVEGELSEN no, så 
leitar dei vel enno . .... . 

Spørsmålet me sit igjen med er: 
Hvorfor makta ikkje slekta å finne be
vegelsane? 

Kvifor greide dei ikkje å løysa ko
den? 

Var det egentlig rett å senda dei gamle 
på loftet for å finna løysninga? 

Nei, lat oss koma oss ut på gata, lytt, 
lær og bli ein del av bevegelsane. Løys
ninga .er ikkje å leita etter alle bevegelsa
ne, dei er der og det er opp til oss å koma 
oss ut og bli ein del av dei. 

Kanskje familien sin største feil var 
at koden aldri har vore TA-BU-RETT 
for oss som skal endra verda. 

Vi har vore stempla som både det eine 
og det andre i denne debatten. Men ko
den vår er framleis gammel, god og 
velbrukt. Den er KLASSEKAMP, me
toden er MASSEARBEID og målet er 
framleis SOSIALISME. 

JORUNN FOLKVORD & 
RANDI SAURE 
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Moms. prisspekulasjon og økt rente 

SENKER ARBEIDSFOLKS 
LEVESTANDARD 
-Arbeidsfolk må ruste seg til kamp-

Sovjet-lederne forbereder 

krig mot folkets Kina 
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KK 
20 
AR 
I oktober 
1969kom 

det niende 
nummeret 
av Klasse-

kampen. Vi 
taren kikk 

20 årtil
bake. 

I vår tilbakeblikksserie på Klassekampen har vi kommet til 
oktober /november 1969. Forsida i det nummeret hadde 
følgende titler: «Moms, prisspekulasjon og økt rente 

SENKER ARBEIDSFOLKS LEVESTANDARD-Ar
beidsfolk må ruste seg til kamp», «Sovjet-lederneforbereder 
krig motfolkets Kina» og «SF- og NKP-ledelsen dolker fron
tene i ryggen for å bekjempe marxist-leninistene». Dramatis
ke titler, men vi griper likevel fatt i en sak- mer kulturbetont 
- på side I 3 av de i alt I 6 sidene. 
Tittel er «PAX bestiller 'skoleopprør' som bokreklame» . 
Bakgrunnen var at PAX (ved Tom Remlov) hadde sendt et 
brev til en skoleaktivist på Foss skole i Oslo. Brevet omhand
let utvgivelsen av PAX' «Den lille røde for skoleelever», 
Remlov ville at skoleelevene skulk selge den, men i et intervju 
tordner skoleaktivisten: 
«Boka vil kanskje vekke nysgjerrigheten pga. at den blir opp
skrytt. Men elevene vi avvise den som veg leing ... Den veg/ei
inga ... denne boka kan gi elevene i kampen, er mindre enn 
ingenting. De som gir den ut er opptatt av å tjene penger, ikke 
folket . .. Det venstresosialdemokratiske PAX har gjort seg 
til et redskap for borgerskapet ... Dersom det er noe de intel
lektuelle småborgerne i PAX frykter, så er det framgang! or 
den revolusjonære bevegelsen». 

Ellers kan man jo - i disse omleggingstider for KK - mer
ke seg at logoen var svart. Prisen var derimot ikke den 
samme, en krone var alt du måtte ut med for å få med deg 
hudflettinga av PAX forlag og mye, mye mer . 
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