
Lurt å lese 
Hva slags samfunn vil vi ha? Åssen skal vi nå dit? 
Hva med den kommunistiske tradisjonen? Kjersti 
Ericsson sin innledning Ut av det brennende huset fra 
fjorårets sommerleir handlet om dette. Den er uigitt 
som hefte. Koster kr.30. Bestill fra Studietjenester: 

Nummer 3 Årgang 2 9. mars Gøteborggata 8, 0566 Oslo 5. 

INNHOLD 
POLITIKK 
I lederartikkelen tar Erik Ness opp grunnla
get for at den demokratiske sentralismen skal 
kunne fungere. 
Partiprofil: Bente Larsen. AKPer siden star
ten og aktivist for kvinnelønna. 

AKTURT 
Frode Bygdnes mener at det skal bli vanske
lig for LO-leder Hågensen å få solgt sin lavt
lønnspakke i tariffoppgjøret. 
Sør-Trøndelag AKP har gjort vedtak i for
hold til partidiskusjonen, der de blandt annet 
sier at det er feil å splitte det revolusjonære 
arbeidet i to fronter. 

SE SIDE 3 

KVII\I\IEKAMPB\I 
Eli Aaby, kvinnepolitisk leder i AKP, tar opp 
situasjonen rundt bøllekursene i partiet. Bør 
man jobbe med bøllekurs, selv om man ikke 
verver direkte fra kursene? 
Nina Kristiansen, leder i Kvinnefronten, og 
en tidligere pornomodell svarer i hvert sitt 
innlegg til Asgeir Be\\ i spØsmå.\et om slad
ding av pornomodeller. 

SE SIDE 4 

AKTURT 
Arnljot Ask har deltatt på en helgekonferanse 
for anti-imperialister, og presenterer helgas 
resultater. 
Valget i Peru nærmer seg, og kampen står 
mellom hvem? 
Litt medfølelse og nytt pågangsmot til en 
gammel eller ny KK-selger. 

SE SIDE 5 
MILJØKAMPEN 
Lisbeth Hvalsengen mener det er viktig at 
RV og AKP markerer seg sterkt på Bergens
konferansen i mai. Og hun kommenterer 
temaene som skal opp på konferansen. 
Hvordan skal delegatvalget forgå til RVs 
landsmøte? 

SE SIDE 8-7 
EF-KAMPB\I 
Siri Jensen tar opp EF- spørsmålet i forhold 
til norsk sjølråderett, internasjonal solidaritet 
og hvordan organiseringen av mots
tandskampen bør foregå. 

SE SIDE 8 
DEBATT 
Debatten i og omkring AKP og partiets fram
tid har framdeles vind i seilene, og preger 
debattsidene. Men også andre temaer har fått 
sin plass denne gangen. 

SE SIDE 9,10,11 
0 

PA TAMPEN 
Hvem fortjener roser og rødt kort denne 
gangen? 
Og hvem kan dytte Stalin av banen? 

SE BAKSIDA 

Arbeidsfolk skal styre i 
AKP. At vi ble valgt, er 
et ledd i å få AKP til å 
bli et arbeiderparti. 
Dette er et signal til de 
faglige folk rundt parti
et om at AKP skal være 
et parti for arbeidsfolk, 

0 

sier Age Blummenfelt, 
nyvalgt leder, og Aud 
Oppedal, nyvalgt nest
leder i Hordaland AKP 
til OPPRØR. 

- Hvilke praktiske konsekvenser får 
det at årsmøtet valgte en elektriker 
og en vaskeridame? 
- Alle vet at det er mellom 18 og 20 
tusen arbeidsledige i Hordaland. 
Hvert tredje medlem i foreningen 
min er arbeidsløs. Sjøl har jeg vært 
ledig, og står uten arbeid om et par
tre måneder. Det er klart dette får noe 
å si for den politiske jobbinga og 
hvilke saker vi prioriterer. Arbeids
løshet er ikke et teoretisk problem, 
men en del av virkeligheten - klasse
kampen, sier Åge. 

Aud jobber i et vaskeri, er lavtløn
net, leder av Kjemisk i Bergen og 
aktiv i Kvinnenes Turiffaksion. 
- Dette er mine erfaring~r som jeg 

beidermakt 
i Hordaland 

vil ta med i ledelsen og få til å prege 
partiet. Spesielt gjelder det arbeid for 
lavtlønte kvinner. 
- Etter å ha jobbet med kvinner og 
lavtlønn i mange år, er jeg mer opti
mistisk nå. Nå har kvinnenes krav for 
første gang kommet fram i LOs 
representantskap. Yngve Hågensen 
kan ikke la være å ta stilling. LO -
med Kostøl og Hågensen i spissen -
har svikta nok en gang. Hågensen 
viste at han har gjort et valg da han sa 
det var for dyrt å gå inn for kravene 
Sissel Bauck la fram. 

Kravene fra Aud og Åge er klare. 

Det viktigste er høye generelle till
egg. Det andre er at de høytlønte 
mennene må stemme nei uansett hva 
de forventer å få ut lokalt. 

-Hvordan gikk årsmøtet? 
- Vi er veldig fornøyd. Det var 

ingen som stilte med klare målset
tinger, som forsøkte å «kjøre ei 
linje». Medlemmene ønsker å disku
tere, lytte og delta i prosessen. 
Forslag om konklusjoner ble over
sendt DS. Det finnes klare meninger 
og ulike syn, men enighet om at det 
er for tidlig å konkludere. 

- Hva slags parti vil dere ha? 

Sommerleir 
Hovedtema for sommerleiren på 
østlandet er klar: Strategi for Euro
pa! Innleder skal være Siri Jensen 
og det vil være en viktig diskusjon 
med utgangspunkt i opprørene i 
Øst-Europa, utviklingen i EF uten å 
bli «hvite europeere», men se Euro
pa i et tredje verden perspektiv. 

Det blir partidebatt, og som van
lig flere seminarer. Det jobbes med 
mange spennende temaer og vi 
håper å få mange spennende innle
dere også utenfra egne rekker. 
HUSK: TROMØYA 8. TIL 14. 
JULI! 

- Noen snakker om at vi har et tro
verdighetsproblem. I så tilfelle er det 
overfor en definert venstreside med 
for eksempel AMG. Jeg synes ikke 
det er problemet, sier Åge. Saken er å 
få AKP til å bli sånn at dem jeg job
ber sammen med i den faglige poli
tikken og som er enige med oss i det 
meste, vil melde seg inn. Da må pro
grammet bli enklere og kortere. Folk 
må slippe å ta sti11ing til alt fra Stalin 
til Pol Pot. 
- Vi må bygge opp vår egen tradi
sjon, samtidig som vi ikke må bli 
historieløse. Dessuten må vi bli kvitt 

hemmelighetskremmeriet, slutte med 
dekknavn og ha landsmøter som er 
kjent for medlemmene, sier Aud. 

-Hva med AKP og RV? 
- AKP må få ansikter til å vise fram 
partiets politikk. Nå er det RV som er 
mest synlig. Det er verdt å vurdere 
om AKP skal stille til valg. Alternati
vet er å jobbe i fronter på et mye 
breiere grunnlag enn RV For eksem
pel sånn som FMS var i Bergen, 
avslutter et ganske samkjørt lederpar. 

ERIK NESS 

1. inai - en kampdag! 
I en tid da arbeiderklassen -

og spesielt arbeiderklassens 
kvinner - blir forsøkt gjort 
usynlige er det vår oppgave å 
bruke en hver anledning til å 
gjøre det motsatte: Synliggjø
re dem som representerer 
framtida. l .mai skal brukes til 
å rope ut krava som ble neds
temt på LOs representantskap. 
Nei til moderasjon! For høye, 
generelle tillegg! Ingen under 
140 tusen! 

Det er ved å diskutere med 
folk at kamptogene blir store. 
Vi baserer oss· ikke på rekla
mebyråer store annonsekam
panjer. 

-Har dere planlagt mobiliser
inga, åssen »vinne gata»? 

-Blir det rødt tog i år hos 
dere? 

-Blir det I.mai-frokost i år, 
fest om kvelden? 

God første mai! 
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POLITIKK 

OPPRØR DeDlokrati og sentralisDle 
Månedsavis utgitt . . · _ 

av AKP(m-1) og RV D e_t er s!ore_ d1skus~oner for •·•·:i· .. •· . . . bare ett en~ste_ fylke - kunne ha forhi!1d-
Ansvarlig utgiver: Erik Ness tida. Til tld~r svmger det . ;.· ..•. ·. r~t det hvis v1 hadde hatt _en orgamsa-

Redaktør: · ganske kraftig. Det vær~ . . , 
1 

·. SJon so~ krevde 100% emghet_ fra alle 
Birger Thum-Paulsen seg sladdedebatter, I.mai, v for at v1 skulle få felles handlmg. Det 

Redigering/layout: partimodell eller for eller mot væpna ville ha vært et mindretallets diktatur. 
Katrine Malmo revolusjon. Jeg . tolker ikke dette som På de_n annen side var valget et eksem-

Adresse: Postboks 211 dødskramper, men at Dagbladets gamle pel på behovet for at informasjonen O!fl 
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Sentralstyrets medlemmer reiser mye var vanskelig. Informasjonen må flyte 

Truls 
til 
• minne 

T ruls Larsen er ikke mer. Det 
var et sjokk. Vanskelig å 
skjønne. Den ene dagen full 

av innsats med å tegne ut og redige
re forrige nummer av OPPRØR. 
Den andre dagen en arbeidskamerat 
og venn mindre. 

OPPRØR var hans avis. Om det 
var dag eller natt, helg eller hverdag 
spilte ingen rolle. Om han ikke 
begynte tidlig om morgenen, holdt 

han på til langt på natt. Om vi 
leverte stoffet seint til han, var han 
like nøye, på grensa til pirkete, før 
han satt stemplet «godkjent» på. 
Ingressene skulle settes opp helt 
likt, margen var på den og den 
måten. Å jobbe sammen sånn, var 
en skole i å ikke slurve. Truls hevet 
standarden på dem han jobbet sam
men med. 

Vi stolte alltid fullt og fast på 
Truls. Det var helt riktig. Og han 
likte tilliten. Sånn ble vi gode ven
ner - sånn man blir med arbeidska
merater som jobber godt sammen. 
Han var romslig når vi bomma, 
glemte å skrive bildetekst, hadde en 
halvgod førstesidetittel som måtte 
forandres. Derfor lærte vi, gjorde 
feila sjeldnere, ble mer og mer 
avhengig. 

Truls flirte litt da han måtte bytte 
ut et og annet navn med dekknavn. 
Han flirte litt av sånne ting. Men 
OPPRØR som avis hadde han et 
alvorlig forhold til. Og det er først 
og fremst hans fortjeneste at det er 
blitt nettopp det: Avis. Tomrommet 
etter Truls som layout-ansvarlig og 
altmulig-mann er i seg selv ikke lett 
å fylle. Tomrommet etter Truls kan 
ingen fylle. 

Truls likte Mao-sitater. Han så 
både alvoret og fleipen i å bruke 
dem. Han hadde et yndlingssitat 
han brukte ofte. Det står på side 20 I 
og er mottoet for den antijapanske 
militære og politiske høyskole: 

-Stå samlet, vær våkne, alvorli
ge og livlige. 

BIRGER OG EIRIK 

for tida. Vi besøker lag, deltar på årsmø- mer på tvers - slik det ble gjort i 
ter, snakker, hører og lærer. Først og eksemplet med I.mai. Det er ikke bare 
fremst hører og lærer. Tanken er å prak- en metode for å sikre demokratiet. Det 
tisere Maos glupe tanke om hvem som I'\ er sånn at demokratiet er en forutsetning 
er de virkelige heltene. Derfor starter for at sentralismen skal fungere. 
lagsmøtene som oftest med en runde der vanskelig - både for ledelse og medlem- en og annen sosialdemokrat ville prøve På «Ut av det brennende huset»-kon-
medlemmene sier hva de er mest opptatt mer. Men helt nødvendig. å bruke Oslo-eksemplet mot oss i for- feransen ble det diskutert mye hvordan 
av i partidiskusjonen, melder stand- Det var tidlig klart at det var ulike syn handlinger andre steder i landet. få til en desentralisert planøkonomi 
punkter. Da er premissene for diskusjo- om Hågensen var akseptabel som Sentralstyret fulgte klokelig rådet. under sosialismen. Hele tida ha som 
nen lagt, og innledninga om spørsmål i I.mai-taler eller ikke. Uenigheten kunne Resultatet ble en høy aktivitet blant par- mål at arbeidsfolk skal bestemme mest 
partidebatten blir mindre dosering og vært taklet firkanta. Sentralstyret hadde timedlemmene om I .mai i år. Man kan mulig. Det får konsekvenser for åssen vi 
mer en del av et forsøk på å løse proble- lagt fram sin linje for I .mai. Man kunne være misfornøyd med hva Oslo DS til lager vårt eget parti idag. 
mer. krevd at alle fulgte ei felles linje også slutt bestemte. Medlemmene kan vise Det trengs et AKP som har vilje og 

Det er ikke alltid det hjelper å ved- på spørsmålet om at taleren er en viktig sin vilje og maict ved å velge dem de har evne til enhetlig handling når det trengs, 
tektsfeste et viktig spørsmål. For del av det politiske grunnlaget. Vi valg- tro på og på demokratisk måte la være å og vilje og evne til å tåle uenigheter når 
eksempel er det ikke nok å skrive i ved- te å stille det sånn: Får avgjørelsen om velge dem de ikke har tillit til - enten det ikke er liv om å gjøre. Det forutset
tektene at det er laga som er grunnorga- taler ett sted følger for resten av landet, det er til et distriktsstyre eller sentralsty- ter at vi jobber bevisst for å legge 
nisasjonene, at det er der makta skal spesielt de store byene? Det ble det ret. avgjørelsene i laga, hos medlemmene. 
springe ut fra. Vi lever i en kultur der arrangert møter, folk kom langveis fra Stortingsvalget ifjor var et eksempel Og at vi har en ledelse som kan dra 
vanlige folk blir sett ned på. Arbeids- til hovedstaden. Rådet var at avgjøre}- på at vi trenger sentralisme. For å stille sammen og bestemme når det er nød
folk og kvinner merker det daglig. Det å sen ble tatt av AKPerne i Oslo. De en landsomfattende liste måtte vi jobbe vendig. 
gjøre det motsatte i praksis er ganske andre skulle nok alltid greie seg selv om for å samle alle fylkene. Et mindretall - ERIKNESS 

R opre,ontru>tskapet , w 
hadde møte den 13. februar for å legge 
premissene for vårens tariffoppgjør. Og 
da de meget alvorlige menn og kvinner 
ankom Folkets Hus den gråkalde 
morgenen, ble de møtt av en svært så 
uensartet gjeng med damer som serverte 
spikersuppe for å minne dem om hvor
dan det står til med kvinnelønna. Den 
kan de ikke leve av, de kan ikke forsør
ge seg selv og sine barn. 

Dagsrevyen sendte en reportasje fra 
dette viktige møtet samme kveld, ispedd 
glimt fra aktiviteten utenfor. Og der 
snakket Bente Larsen for denne oppset
sige gjengen. I skarp kontrast til alle 
store ord og ulne løfter fra møtesalen i 
Folkets Hus, fortalte Bente, så enhver 
med en smule gangsyn kunne forstå det, 
at lønna som ufaglært i offentlig sektor 
ikke er til å leve av. At hun har en topp
lønn på 133.333, jobber skift, jobber 
søndager og helligdager, julaften og 
nyttårsaften når andre har fri. At det er 
tvingende nødvendig å gjøre noe med 
kvinnelønna. Hva er det som får Bente 
og de andre damene til å bruke tid og 
krefter og fantasi på å fortelle politikere 
og resten av verden om kvinners lønns
og arbeidsvilkår? 

Lønn å leve av 
- For meg er det personlig nødven

dig, sier Bente. 
- Jeg har bakgrunn i egen erfaring; 

jeg har hatt alle de dårligst betalte kvin
nejobbene. Jeg har vært i industrien, jeg 
har jobbet innenfor helsesektoren som 
ufaglært, med barnepsykiatri og med 
psykisk utviklingshemmede, nå ved 
Vestre Haugen bo- og behandlingssen
ter. En gang gikk jeg på et sveisekurs 
sammen med andre jenter på Rosenborg 
Verft fordi vi ble forespeilet en godt 

OPPRØR 

betalt jobb. Men underveis oppstod så 
mange vanskeligheter, bl.a. hadde de 
problemer med å skaffe oss egne garde
rober og toalett, så hadde de ikke bruk 
for nye folk allikevel, og enden på visa 
var at ingen·av jentene fikk jobb. 

Bente har vært med i AKP siden star
ten, og før det i SUF. Hun har jobbet 
med kvinnepolitikk og antirasisme. Jeg 
er fortsatt med i AKP, sier Bente og 
begrunner det: 

- Jeg er med i partiet først og fremst 

Bente Larsen, 
AKP'er og aktivist 
for kvinnelønna. 

fordi jeg vil delta i den norske klasse
kampen. For tida skjer det en omforde
ling av verdiene i Norge, som river 
beina bort under den relativt idylliske 
kapitalismen vi levde under i min poli
tiske barndom. For noen år siden trodde 
jeg på et evig liv i fast jobb og en sikra 
alderdom. Nå er jeg ikke sikker lenger. 
Kapitalismen gir deg ingen garantier. 
Skal AKP være et parti for meg og 
andre kvinner som sloss for en jobb • ei 
lønn å leve av og et verdig liv, må AKP 
ut i kampen. Partiet må ut i kampen mot 
arbeidsløshet, mot raseringa av offentlig 
sektor, mot privatiseringa. I dag legger 
ikke partiet kreftene sine der. Følgende 
spørsmål blir uunngåelig: For hvem er 
partiet? For arbeiderklassen og 
arbeiderklassens kvinner? 

Skal kvinner få et bedre liv trenger vi 
organisasjoner og fora der vi kan jobbe 
sammen. Kvinnenes Tariffaksjon er et 
slikt forum. Det er en broket forsamling 
damer i alle aldre som sammen blir fan
tasifulle og kreative når det gjelder å 
synliggjøre kvinnelønna. Og vi vil ha 
kontakt med flere, så herved er alle som 
synes dette er en viktig sak velkommen 
til å være med. 

KJERSTI RØHME 
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AKTUELT 

riff oppgjøret 1990 
Av FRODE BYGDNES 

N 
itti prosent individuell min
stelønnsgaranti av industri
gjennomsnittet. 
- Ingen under 144 000 i 

året, ingen under 12 000 i mnd. Ingen 
under lønnstrinn 20. 
- Høye sentrale kronetillegg nå. 
- Frie lokale lønnsforhandlinger, ingen 
tak på tilleggene. 
- Aldri mer lønnslov - heller ikke avta
lefesta lønnsstopp. 

Vårt parti har utvikla teori på de to 
spissene, kvinnene og arbeiderne. Vi 
blir nå prøvd i å sette denne teorien ut i 
praksis ved årets tariffoppgjør. For oss 
er det viktig å få disse to spissene til å 
gå i samme retning og å unngå at de set
tes opp mot en annen. Parolene ovenfor 
er satt opp med tanke på å lage et felles 
grunnlag i å forene våre to spisser. 

Kvinnelønn 
Statistikkene avslører tydelig at kvinner, 
uavhengig av yrke, lønnes som kvinner; 
som lavtlønnte. Menn derimot lønnes 
mer forskjellig avhengig av yrke. Dette 
er nært knyttet til at kvinner sees som 
reservearbeidskraft, som supplerende 
inntekt for en familie. Politisk blir det 
derfor meget viktig å fokusere på kvin
nelønna når en tar opp lavtlønnsproble
matikken. Det er et rettferdig
hetsspørsmål at når en har full arbeids
dag, så skal en kunne være sjølstendig 
og leve av lønna. Alle skal ha ei lønn å 
leve av. 

Det er kraft i den bevegelse som går i 
fagbevegelsen nå. Hågensen skal få pro
blemer med å selge sin lavtlønnspakke. 
Det er både skapt forventninger om en 
lavtlønnsprofil og det er skapt politisk 
krav for dette. Skuffelsen fra grunnpla
net over en dårlig lavtlønnsprofil, kan 
velte tariffoppgjøret når det går til ura
vstemming. Kvinneløm~a er en av 
sprengkreftene i årets oppgjør. 

Minstelønnsavtale 
Den lokale lønnsforhandlingsretten er 
mye mer enn lønnsforhandlingene. Det 
dreier seg om demokratiske rettigheter. 
Vedtaket fra LOs representantskap 
åpner for lokale forhandlinger. Samtidig 
skal oppgjøret samordnes i tid slik at 
den lokale forhandlingsretten blir en 
vits. En er forhindret fra å sloss. Forbi
trelsen over at en ikke har noen reell 
forhandlingsrett kan slå kraftig ut og 
utgjør en annen viktig sprengkraft i 
årets oppgjør. 

Det er viktig å slå fast at det som gies 
ved lokale lønnsforhandlinger, ikke går 
ut over andre arbeidstakergrupper. Det 
går ut over overskuddet til den enkelte 
bedrift, som pga lønnsstoppen har blitt 
usedvanlig stort. Det er ikke illojalt mot 
lavtlønnte å ta ut store tillegg ved de 
lokale lønnsforhandlingene. Tvert om er 

Hvis opposisjonen står samla mot myndighetene og LO-ledelsens tariffpolitikk, så skal det bli vanskelig for Hågensen d selge sin 
lavtlønnspakke. Og her utgjør kvinnelønna en viktig sprengkraft i årets oppgjør. 

Hvis opposisjonen står samla mot 
myndighetene og LO-ledelsens tariff
politikk, så skal det bli vanskelig for 
Hågensen å selge sin lavtlønnspakke. 
Og her utgjør kvinnelønna en viktig 

sprengkraft i årets oppgjør. 

det en fordel at en sprenger rammene. 

Lavtlønnsplan 
Får en igjennom en lavtlønnsgaranti på 

90 prosent av industrigjennomsnittet for 
den enkelte, så er motsigelsen mellom 
spissene løst. Da vil alle lokale tillegg 
fungere slik at den enkelte lavtlønnte 

automatisk får justert opp sin lønn fordi 
gjennomsnittet presses opp. Nettopp 
derfor er det så vanskelig å få den igjen
nom. Verkstedoverenskomsten har en 

90 prosent sikkerhetsnett tilknytta bran
sjen. Det burde være en oppgave for 
Fellesforbundet å bygge ut denne garan
tien til hele forbundet nå da Fellesfor- . 
bundet organiserer alle lavtlønnte i 
bekledning. For Fellesforbundet er fak
tisk det tredje største kvinneforbundet i 
LO. 

På representantskapet til LO fremma 
Sidsel Bauck forslag om en opptrap
pingsplan for å bringe de lavtlønnte opp 
på ei lønn å leve av. Dette blei skuffen
de nedstemt, ikke minst pga Hågensens 
argumentasjon om at det var urealistisk. 
Nettopp derfor er det viktig å lage en 
grunnplansbevegelse for dette krav. 
Kravet har forbundsstøtte ihvertfall fra 
Handel og Kontor. Det er stor mulighet 
til å skape grunnplansbevegelse på kra
vet om å få opp lønningene til ei lønn å 
leve av. Å stille opp krav om ingen 
under ei minstelønn i måneden, var for
bausende effektivt i Sverige under 
bankstreiken der nylig. Kravet er rett
ferdig. 

Uansett om en har muligheter til å ta 
ut lokale tillegg, så må en samle seg om 
høye sentrale tillegg ved årets tariffopp
gjør. De på minstelønnsoverenskomst, 
må engasjere seg i at tilleggene må gies 
i sentrale kronetillegg nå. Arbeiderklas
sen tjener på at alle samler seg om høye 
kronekrav nå. Vi trenger felles front mot 
for snevre rammer. Vi veit at Hågensens 
klassesamarbeid ikke gir noe reelt inn
hold hverken for de lavtlønnte eller 
andre arbeidsfolk. 

Offentlig sektor 
Oppgjøret i offentlig sektor kommer i 

skyggen av forhandlingene mellom LO 
og NHO. Allikevel er oppgjøret i 
offentlig sektor vel så skjerpa. Trange 
kommunebudsjetter og elendig kommu
nal omsorgstilbud, blir brukt mot de 
ansatte. Det er da viktig å vite at lønns
forhandlinger har ingen ting med bud
sjettene å gjøre. Forhandlingene for de 
kommuneansatte skjer mot Kommune
nes Sentralforbund (KS) som forhandler 
ut fra statlige overføringer. For alle 
arbeidsfolk er det viktig å støtte de 
offentlig ansattes faglige og økonomis
ke krav. Den private delen av fagbeve
gelsen må sloss sammen med de ott"ent
lig ansatte i omsorgsyrkene for ~ng 
av den offentlige service. 

Stem-nei bevegelse 
Hvis all opposisjon mot myndighetene 
og LO-ledelsens tariffpolitikk samla 
seg, er situasjonen gunstig til å stemme 
ned Yngve Hågensens rammer for tarif
foppgjøret til sommeren. Første beting
else er at vi klarer å hindre at de ulike 
gruppene settes opp mot en annen, at vi 
klarer å samle alle i krav om større ram
mer. 

Vedtak fra partikonferansen i Sør-Trøndelag 
P 

Partiet gjennomlever i disse 
dager en krise som på sikt kan 
føre til at den revolusjonære 

bevegelsen som landsomfattende kraft 
går i oppløsning. 

Ulike forslag er reist for å løse parti
ets valglinje, og debatten er startet om 
partiets grunnlag. Denne debatten kan 
ikke adskilles. Det dreier seg nå om 
hvordan det revolusjonære partiet skal 
kunne vinne oppslutning og idag bygge 
seg opp, der valg inngår som et sentralt 
og viktig element ved siden av vårt fun
dament - aktiviteten og klassekampen 
utenfor de parlamentariske organene. 

AKPs partikonferanse i Sør-Trønde
lag mener at å bygge opp en parlamen
tarisk front ved siden av AKP idag er 
feil. Dersom dette skal kunne lykkes, 
må AKP bruke hovedtyngden av sine 
medlemmer og ressurser. I praksis ska
pes det da et nytt parti, og AKP vil stå i 
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fare for på sikt å bli nedlagt. 
AKPs partikonferanse i Sør-Trønde

lag mener at det beste vil være ett revo
lusjonært parti bygd på det beste i AKP 
og RV. Å splitte opp det revolusjonære 
arbeidet i to organisasjoner er uheldig. 
Det skiller det parlamentariske arbeidet 
fra det utenomparlamentariske arbeidet, 
og er med på å usynliggjøre AKP. En 
sammenslåing av RV og AKP er ikke et 
organisatorisk spØrsmål, men må være 
et resultat av en politisk prosess der tid
ligere medlemmer og andre som regner 
seg som marxister inviteres til debatt. 
Politisk vil det å invitere andre marxis
ter og tidligere utmeldte til debatt, ha en 
viktig symbolsk effekt på tross av at de i 
antall ikke representerer store grupper. 
En slik invitasjon er en forutsetning for 
å bli troverdig overfor nye grupper som 
partiet ønsker å trekke til seg. 

En sammenslåing står ikke i motset-

ning til å inngå allianser med andre 
grupper når muligheten åpner seg for 
det. Men i dagens situasjon, og ut i fra 
erfaringene med FMS ved siste Stor
tingsvalg, er det feilaktig å bygge opp 
en permanent valgfront. Hvor raskt, og 
hvordan sammenslåing skal skje, må 
AKP ta stilling til på sitt landsmøte i 
1990. 

Foran kommunevalget i 1991 må RV
grupper bygges opp, og RV stille til 
valg. 

Debatten videre må derfor prioritere å 
ta for seg på hvilke områder vi ønsker å 
endre den politiske plattforma, og hvil
ke deler av den vi ønsker å beholde. 

Det er nødvendig med vedtektsend
ringer som er i pakt med de endringene 
som reelt har funnet sted i partiet, som 
gjør partiet bedre egnet til å fungere i en 
legal fase under kapitalismen, og som 
holder fast ved partiets revolusjonære 
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karakter. 
Partiet må være et arbeiderparti, og 

fagbevegelsen er den viktigste masseor
ganisasjon for partiets medlemmer å 
jobbe i. Partiet må framstå som et «van
lig» parti, men skille seg fra de andre 
partiene i målsetting, program og krav 
til deltakelse. Kvinneaktivister, miljøbe
visste ungdommer og klassebevisste 
·arbeidere må kunne gi partiet støtte 
gjennom valg - og ved aktivt medlems
kap eller sympatisørstøtte. Partiet må 
kunne yte aktiv støtte og skolering. 

Partiet skal bygge på den levende 
marxismen, og fjerne den dogmatiske 
og anti-demokratiske tradisjonen, uten 
at vi blir reformistiske eller sekteriske 
marxister. Målet vårt er det klasseløse 
samfunnet (kommunismen), og veien 
dit går gjennom en sosialistisk revolu
sjon. Erfaringene fra Øst-Europa og tid
ligere revolusjoner, viser at den om 

nødvendig må forsvares med folkevæp
ning. 

Vi lever i et borgerlig demokratisk 
samfunn der vi er utsatt for et sterkt 
press i retning av å bli ansvarlige, sosi
aldemokratiske politikere. En aktiv 
organisasjon, den marxistiske vitenska
pen og et levende partidemokrati er 
forutsetninger for at vi skal overleve 
som revolusjonær organisasjon. Vi øns
ker derfor et parti der medlemmene har 
rett og plikt til å delta, studere, og drive 
praksis. Et mål må være at medlemme
ne skolerer og utvikler seg for å kunne 
ta på seg oppgaver som ledere. bare på 
den måten kan vi skape en slagkraftig 
organisasjon for handling. 

(Vedtatt med 73 prosent for, 
og 27 prosent mot) 
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KVINNEKAMPEN 

Styrker bøllekursa partiet? 
AvELIAABY 

G 
jennom bøllekursa presen
terer vi AKPs politikk for 
deltagerne. Både gjennom 
innledninger og praktiske 

oppgaver agiterer vi for at kvinner må 
organisere seg for å forandre verden. 
Gjennom hele kurset legger vi vekt på 
at kvinner skal oppleve at de kan stole 
på seg sjøl og hverandre. 

AKP jentene som er bøllekursledere 
er levende bilder på at AKPere er hyg
gelige og kunnskapsrike folk. Over hele 
landet er regelen at kurslederne er 
AKPere, og at å holde bøllekurs er en 
politisk oppgave. 

Omfanget 
Oversikt fra 16 fylker over kurs som 
blei holdt i 88 og 89 viser: 60 kurs som 
det er mobilisert til via AKP lag, KF 
grupper eller annonser i avisene. 15 
kurs for arbeiderkvinner. 42 kurs for 
fagforeninger som organiserer kvinner 
med 3-årig utdanning. 21 kurs for stu
denter og unge jenter. 

Partibygging 
Partibygging er en viktig oppgave. 
Landsmøtet i 88 understreker at bølle
kurs er viktige for å få flere kvinner 
som medlemmer i AKP. Gjennom bølle
kursa har vi nådd ut til tusenvis av kvin
ner med AKPs politikk, men vi har ikke 
fått hundrevis av nye medlemmer. 

Det tar tid å verve kommunister. Det 
tar lenger tid i en periode som 80 åra, 
hvor reaksjonen var på framgang, enn i 
70 åra hvor den nye progressive beve
gelsen seilte i større medvind. 

Ingen er fødte kommunister, et sted 
må prosessen for å bli det starte. Bølle
kurs kan være et ledd i medlemsver-

Porno 
og 
tvang 

I forrige nummer av Opprør argu
menterer Bell for selektiv sladding. 
Dvs. at antipornoaktivister skal 

skjule identiteten til et utvalg av kvinne
ne i pornomateriale vi bruker. De kvin
nene Beil er enig i at skal vernes er 
kvinner som er utsatt for direkte fysisk 
tvang før avfotograferingen. Han kom
mer ikke inn på hvordan vi skal klare å 
peke ut denne gruppa, han hevder bare 
at utstillingen Porno og Myter har et 
«gjennomført opplegg for fornuftig per
son- vern». Bell hevder også at det ikke 
er lagt fram materiale som viser at noen 
konkret har blitt skada av at antiporno
kampen hittil ikke har skjult identiteten 
til pornomodellene. Jeg skal nevne noen 
eksempler: I Stavanger ønsket ei jente 
som hadde deltatt i et gjørmeshow å få · 
fjernet bildet av seg fra utstillinga. 
Arrångørene etterkom ikke dette ønsket. 
Et thailandsk barn ble avbildet av VG i 
en reportasje om barne- prostitusjon. 
Den thailandske jenta har i følge Dag og 
Tid ønsket å saksøke VG for dette, da 
hun ikke ble fortalt hva oppslaget inne
bar. VG-artikkelen og bildet hang på 
utstillinga. Da utstillinga var i Bergen 
ble et bilde fjernet etter ønske fra en 
modell. I Kvinnefrontens lysbildeserie 
var det et bilde av en kvinne som senere 
har tatt kontakt med oss for hjelp til å 
stoppe gjentrykking av bilder. Hvor stor 
grad av skade disse framvisningene av 
bildene har skapt for kvinnene er sikkert 
forskjellig. 

Jeg har snakket med og fått historiene 
til etterhvert mange pornomodeller. 
Med unntak av en kvinne, har alle de 

Bøllekurs er noe av det fineste vi i AKP holder på med. 
Landsmøtet i 88 slo fast at bøllekursa er viktige for å verve kvinner til 

AKP. Har bøllekursa verdi når de ikke resulterer i en strøm av nye 
medlemmer? 

Gjennom bøllekursa har AKP nådd ut til tusenvis av kvinner. men stor uttelling i nye medlemmer har det ikke blitt. Bøllekurs er like
vel et viktig politisk tilbud, skriver Eli Aaby. (Foto: Kjersti Botnedal) 

ving, noen ganger det første, noen gang
er det siste. Mange opprørske kvinner 
vil ikke bli med i AKP, bøllekurs er et 
fint politisk tilbud til dem. Verving er 

andre helt klart sagt at trykkingen eller 
gjentrykkingen av pornobildene/histori
ene var et overgrep - dette er uansett 
om det var fysisk tvang tilstede eller 
ikke. Vanlig praksis hittil mht seksuali
serte overgrep har vært å lytte til og 
respektere de som har vært utsatt for 
dem. Bell snakker om anti-pornofron
tens rett til å synliggjøre pornoen slik 
den er til enhver tid. Dette er ikke en 
rettighet jeg ønsker å slåss for, så lenge 
det innebærer overgrep overfor kvinner 
og menn som har blitt utsatt for porno
fotografering. 

Bel! mener også at «det er svært vik
tig å trekke et skarpt skille mellom 
fysisk tvang og ulike betinga tvangssitu
asjoner som: Narkomani, dårlig råd 
osv.» Halvparten av de jeg har snakket 

To svar til 
Asgeir Bell 

Nina Kristiansen, leder i 
Kvinnefronten (bildet), 
og tidligere pornomo
dell svarer i hvert sitt 
innlegg lil A. Bell som 
tok til orde for en selek
tiv sladding av porno
modeller i forrige nr. av 
OPPRØR. 

mere enn bare å spørre om å bli med
lem. 

Jeg mener at antall jenter som sier ja 
til partimedlemsskap på kurset ikke kan 

med har vært kvinner som ble fotogra
fert mens de var i prostitusjon. Hvilken 
gruppe faller disse i? Er prostitusjon en 
<<ulik betinga tvangssituasjon»? Fortje
ner disse kvinnene personvern? Når 
man som Bell argumentere for selektiv 
sladding, kommer man raskt opp i pro
blemer. Man står overfor kvinner som 
har vært utsatt for overgrep - og man 
skal prøve å skille dem i to grupper. I 
følge Bell har kvinner som er blitt por
nofotografert «mot penger deltatt i 
utformingen av et ideologisk våpen mot 
kvinnekjønnet». Bell, vi vet nå at prosti
tusjon er en langtidsvirkning av incest. 
Vi vet at mange incest- utsatte ble foto
grafert av overgriperen (15 %). Vi vet at 
selvødeleggelse er en mekanisme hos 
utsatte jenter. Hvem skal dømme dem? 
Hvem skal si til dem at du fortjener ikke 
vern mot bildene som ble tatt av deg for 
ti år, ett år, en uke siden? 

Det har ikke vært vanlig i kvinnekam
pen å sette skiller og kategorisere kvin
ner som har vært utsatt for overgrep. 
Utgangspunktet for oss har vært å ikke 
gradere, ikke sette voldshandlinger og 
overgrep på en skala. Effektene av over
grepene kan være kortsiktig eller lang
siktig. Volden kan være direkte eller 
indirekte - fysisk eller psykisk. Det er 
klart at kvinner som har vært utsatt for 
overgrep også har valg (vi er ikke deter
minister), men begrepet valg til over
grep har vi ikke operert med. Porno
fotografering er et overgrep - under 
fotograferingen og når bildene trykkes 
eller gjentrykkes. Overgrepet rammer 
kvinnen som blir avbildet og alle kvin
ner. Bell sier at «personvernet er forøv
rig brutt i sjølve transaksjonen av bilder 
(og rettighetene til disse)». Det stemmer 
og dette er en del av overgrepet. Jeg 
forstår ikke hvorfor antipornoaktivister 
skal ha som rett å videreformidle dette 
overgrepet med kvinnens identitet. 

Bell sier som sagt ~e noe om hvor
dan dette «fornuftige personvernet» skal 
foregå i praksis. Det som har vært lan
sert tidligere er at hjelpeapparatet (Støt
tesentre mot incest, prostitusjonstiltak) 
og kvinnefrontere skal gå igjennom 
materiale og peke ut. Hjelpeapparatet 
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være målestokken på om det har vært et 
godt eller dårlig kurs. Hvordan AKP og 
politikken vår blir lagt fram, hva slags 
utbytte jentene opplever at de har hatt, 

har hittil sagt at de ikke kan gjøre det 
pga taushetsplikt. Men om de kunne, 
ville det si at bare jenter som er narko
mane, prostituerte, incestutsatte og som 
har vært innom hjelpeapparatet, samt 
venner av kvinnefrontere ville beskyt
tes. Og Beil er ikke for å beskytte disse 
(ikke alle har vært utsatt for direkte 
fysisk vold). 

Jeg bruker nå sladda materiale i anti
pornokampen. Dette fungerer svært bra. 
Vi taper ikke noe- i pornokampen på 
skjule identiteten til kvinner som har 
vært utsatt for pornofotografering. 
Utstillinga Porno og myter fungerte på 
samme måte i Oslo sladda, som den 
gjorde i Stavanger usladda. Ved å alliere 
oss med kvinnene som har blitt mis
brukt av pornoindustrien vinner vi mye. 
Modellene kommer klarere fram (gjen
nom sladding og kunnskapene våre om 
kvinner som har vært modeller) og vi 
gjentar ikke og videreformidler ikke 
overgrep. 

NINA KRISTIANSEN 

Porno 
og 
ansvar, 
Asgeir 
Beil? 
L este et innlegg av Asgeir Bell i 

Opprør mandag 5/2-90 med tit
tel «Porno og ansvar.» Forsåvidt 

hvilke planer og målsettinger de setter, 
og hva de gjør i praksis etterpå er et 
godt mål på kvaliteten på kurset. Likele
des hvordan partiet organiserer kurset 
og følger opp deltagerne etterpå. 

Laga 
Det er viktig at bøllekursa blir hele 
lagets ansvar der det er mulig å få det 
til. Om det ikke går an å få det til, så 
mener jeg vi skal holde kurs allikevel. 
Det viktigste laget kan gjøre sammen er 
å mobilisere til kurs, og følge opp etter
på. Det hjelper lite å spørre jenter på 
bøllekurs om de vil gå på studiesirkel 
hvis ingen har forplikta -seg til å lede 
den. 

Helt fra vi starta bøllekurs har vi hatt 
diskusjoner om vi skal gå offensivt ut 
med at det er AKP som har lagd kurset 
og arrangerer det, og at kurslederne er 
AKPere. Jeg oppfatter det slik at det 
ikke er uenighet om det lenger. 

Sterkere opposisjon 
Bøllekurs har styrka det kvinnepolitiske 
arbeidet og kvinner i partiet, fagfore
ninger og andre organisasjoner. Felles 
deltagelse på bøllekurs har styrka den 
progressive opposisjonen i mange orga
nisasjoner. I en fagforening har jentene 
som har vært på bøllekurs sammen jev
nlig møter før foreningsmøtene for å 
diskutere politikk og forbedrede innlegg 
sammen. 

Bøllekurs er kanskje det mest omfat
tende arbeidet vi gjør for å komme i 
koQtakt med folk i Norge med vår poli
tikk. Bøllekurs er viktige for å verve til 
partiet. Bøllekurs er viktig politisk 
arbeid i seg sjøl, det er en viktig politisk 
oppgave for oss å drive en kampanje for 
kvinners styrke. 

vil jeg oppfordre As3eir om å uttrykke 
seg bedre, da du skriver nesten uforståe
lig. 

Asgeir, jeg skulle virkelig ønske du 
hadde sjekka og studert mer det du 
uttalte deg om. Før du gjorde det! Da 
jeg leste innlegget ditt måtte jeg riste på 
hodet. Egentlig hadde jeg tenkt å ta inn
legget skikkelig for meg, men da måtte 
jeg ha skrevet mye mer enn det jeg 
hadde hatt mulighet til å få plass til her. 

Det jeg velger å prioritere her er det 
du sier om oss som har blitt avbilda por
nografisk, og vårt forhold til kampen 
mot pornoindustrien. Vi krever å få ret
tighet over de bildene som har blitt tatt. 
Dette synes du er flott da det åpner for 
nye fronter i kampen. Senere sier du at 
vi («modellene») aldri kan være hoved
krafta, og at hovedmetoden må være 
bevisstgjøring av unge jenter. Jeg mener 
at vi er en viktig del av pornokampen. 
Det er v~ig at vi blir forbanna og øns
ker rettigheten over bildene, våre egne 
kropper. Jeg vil at noen skal se de bilde
ne av meg, fordi det at noen ser dem er 
et overgrep mot meg og bildene i seg 
selv. 

Når jeg kjemper mot pornoen uten å 
redigere bort en del av mitt liv, med 
andre ord være ærlig om det jeg har 
opplevd, vil dette gjøre at pornoin
dustrien har mer å frykte. Det jeg vil 
gjøre er å bevisstgjøre jenter på hva det 
vil si å være avbildet eller filmet porno
grafisk. Dette synes jeg er ·viktig. Dette 
også fordi pornografisk fotografering 
ikke har vært så problematisert før, som 
f.e. prostitusjon. Når det etter hvert blir 
mer opplysning rundt dette tror jeg at 
rekrutteringen vil avta. Men jeg er over
lykkelig om jeg kunne vært med på å 
påvirke at ei jente ikke ble misbrukt. 

Jeg reagerer sterkt på at du sier at jeg 
og mange andre, med viten og vilje, har 
vært med på å bidra til andres kvinneun
dertrykkelse for å tjene penger. Det er vi 
som har blitt •Jtsatt for et overgrep! Det 
er helt galt å forsøke og plassere skyld
følelse hos oss! Plasser skylda der den 
hører hjemme! Nemlig hos overgriper
ne, PORNOINDUSTRIEN! 

GUBBIE TRØHAUG. 
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AKTUELT 

Med brodd mot imperialismen 
H 

vordan vi skal bygge opp 
kritikken og motstanden 
mot det imperialistiske 
systemet, som har en liste 

over forbrytelser mot menneskeheten 
på samvittigheten som er kraftig utvida 
i året som er gått, var en del av proble
matikken vi jobba med på «seminaret 
for solidaritetsaktivister» i slutten av 
januar. Jeg skal gi en kort rapport fra 
seminaret. 

Vi som deltok var godt fornøyd med 
helga. Vi fikk med oss innledninger 
som ga oss mye kunnskap og stimulerte 
til debatt. Å møtes på tvers av «fag
grensene», med bakgrunn i forskjellige 
solidaritetsorganisasjoner , i fagbeve
gelse eller kvinnebevegelse, var svært 
nyttig. Også det å utveksle erfaringer og 
diskutere med aktivister fra andre steder 
i landet. Sju fylker var representert. Det 
skulle gjeme vært flere, men det kom
mer en sjanse neste år. Konferansen 
gikk inn for det. Dessuten er det noen 
distrikter som ønsker å ha tilsvarende 
samlinger lokalt. 

Vi ønsker å trekke resten av partiet 
med på endel av diskusjonene vi hadde. 
Fordi vi mener de angår hele partiet. I 
denne rapporten blir det ikke plass til 
annet en en knapp framstilling av noen 
av de viktigste problemstillingene. I 
neste nr. satser vi på at debatten er 
igang. 

Anti-rasismen 
I diskusjonen om anti-rasisme og anti
imperialisme, ble det sett på som viktig 
for partiet å få større kontaktflate med 
innvandrermiljøet i Norge. Der er det 
ressurser for det anti- rasistiske arbei
det, og det er også folk med revolu
sjonære erfaringer. Det ble sterkt 
poengtert at den flernasjonale alliansen 
måtte bygges ut i kampen mot raseringa 
av velferdsgodene. Den største trusse
len om voksende rasisme lå kanskje i 
splittelser her. Det var uenigheter om 
hvordan vi skal slilss mot enkeltperso
ner som opptrer rasistisk; hverdagsra
sismen. Hvordan unngå grøftene mora
lisme og ansvarsfraskriving? 

Revolusjonært 
solidaritetsarbeid ? 
Under hoveddiskusjonen om «hva er 
revolusjonært solidaritets-arbeid i 
Norge idag?», var det flere problems
tillinger som var oppe: 
Hva legger vi i eurosentrisme ? Det var 

ulike syn på «verdi-imperialismen», 
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Å kny/le kontakt med innvandrermiljø kan være et viktig ledd i den anti-imperialistiske 
kampen. (Foto: Jørn H. Moen) 

I kontrast til det historiske sluttoppgjøret med 
kommunisme og sosialisme som nå daglig pro
klameres, var noen titalls anti-imperialister 

nylig samla for å utveksle erfaringer og disku
tere strategien for den videre kampen mot 

· imperialismen. 

hva som er framskredent og hva ved 
Nord- verdiene som er positivt. Bryr 
partiet seg idag for lite om 3.verden, 
hvis vi ser på helheten i arbeidet vårt ? 
Forholdet mellom solidaritet gjennom 

politisk kamp i det norske samfunnet og 
praktisk hjelpearbeid i 3.verden. Denne 
diskusjonen har bakgrunn i at flere av 
solidaritetsorganisasjonene har havna i 
en situasjon hvor en for stor del (etter 
konferansens mening) av arbeidet dreier 
seg om å drive prosjekter som er delfi
nansiert av norske bistandsmidler. Kon
feransen mente at partiet først og fremst 
måtte bruke kreftene sine på å høyne 
den politiske aktivismen i solidaritetsar
beidet her i Norge. 
Hvordan skal vi takle internasjonaliser

inga av norsk næringsliv,- norske fir
maer som flagger ut og investerer i 
utlandet , og spesielt hvis det skjer i 
3.verden? Her kommer både utbyttings
spørsmålet og arbeidsplass-spørsmål 
opp. 
Det ble framheva at kvinnespørsmålet 

betyr en utvidelse av solidaritetsarbei
det. Hvordan videreutvikle TV-aksjonen 
som partiet var med på? 

Seminarer 
Det var også nyttige seminarer - om 
Afghanistan , Afrikas Hom og Sørlige 
Afrika. Når det gjelder Afghanistan, var 
det tildels svært ulike syn framme. Både 
når det gjelder bakgrunnen for Sovjets 
handlinger de seinere åra, og hva de har 
oppnådd. Og om hvordan vi vurderer 
situasjonen nå. 

Mer materiale 
Vi jobber for at innledningene skal 
kunne spres. Kopieres til interesserte, 
og muligens at vi også trykker opp et 
hefte . Innledningene som ble holdt var: 
Ebba Wergeland: «Revolusjonært soli

daritetsarbeid i dag». 
Thorbjørn Lurås: «Anti-rasisme og 

anti-imperialisme» 
Rolf Utgaard og Nina Kristiansen:Om 

anti-imperialistisk arbeid hhv i fagbeve
gelsen og kvinnebegelsen. 

Kari Schrøeder: «Solidaritetsarbveid 
og prosjektarbeid» 
Per Gunnar Skotåm: «Afghanistan.» 
Bo Brekke: «Sørlige Afrika» 
Tore Sivertsen: «Afrikas Hom». 

ARNLJOT ASK 

KK-kampanje nå igjen! 
K lassekampen-kampanje nå 

igjen? 
" .. .Fordømt avis! kan den da 

aldri gå av seg sjøl? Skal den alltid 
være avhengig av at jeg skuffer køl? 
Vår, vinter, høst, i all slags vind og vær 
har jeg trufast hørt til KKs lille hær, 
som lørdag etter lørdag, på gater,bryg
ger, torg har solgt avisa, men til min 
store sorg kommer abonnentene aldri 
av seg sjøl. Du skuffer køl som ender i 
et kjempehøl! ... . " (Fra et partimedlems 
Klagesang ... ) 

Om løssalget. 
Mange er vi av den gamle garde som 
har gått trøtt av å jobbe aktivt for avi
sutbredelse.Det kan leses direkte av 
løssalgsstatistikken: Salget har falt 
jevnt og trutt fra en topp på 128.000 i 
1983 til under 60.000 i fjor. 

Vi er blitt færre - av mange grunner. 
Noen har hoppa av all politisk virksom
het - partiet er blitt mindre. Andre er 
fortsatt med - men er passive, også i 
forhold til KK. Aktivistpartiets tilbake
gang har KK fått merke så det svir! 
Samtidig gjør en annen tendens seg 
gjeldende(heldigvis): Gamle slitere som 
har holdt stand selger flere aviser enn 
noen gang! To selgere på Manglerud i 
Oslo solgte ut 80 aviser på en lørdag! 
Det viser at Klassekampen faktisk er 
lettere å selge i dag enn i -83. Men "sli
terne" trenger hjelp. Det betyr at alle 
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Bare flere lesere kan skape mer blest om avisen.( Foto: Klassekampen) 

medlemmer og venner av avisa nå bør 
avse en lørdag eller to i måneden til 
KK-salg. 

Vi har i dag noen over hundre salgss
teder. Disse må holdes - og vi må øke 
salget! Dersom alle medlemmene tar ei 

tøm en gang i måneden vil vi lett 
komme i mål : 80.000 solgte i 1990. 
Det betyr en økning på 30% i forhold til 
bånnåret i fjor. 

Først og fremst er dette et spørsmål 
om at noen "tar grep". Noen må gå i 

OPPRØR 

spissen for å organisere løssalget. Lage 
en turnus og få folk på lista. Hører dere 
Kristiansund? 

Løssalget må ikke falle mer - vi må 
snu en negativ tendens.Vi må synliggjø
re avisa - og sørge for at den lokale 
Narvesen-kiosken gjør det! Folk ut på 
gata - med avisa i handa- det er vår 
beste reklame! Og vi er faktisk ikke så 
aleine om dette lenger.Plutselig opple
ver vi å få konkurranse av Dagens 
Næringsliv. Og Aftenposten har abon
nements-jegerne sine ute på gata og på 
dørene - ingen er trygge for dem lenger. 

1800 nye abonnenter. 
Den andre delen av kampanja handler 
om verving av nye abonnenter. I fjor 
høst var det østlandsfylkene - i vår er 
det fylkene på Vestlandet, Trøndelag og 
Nord-Norge som planmessig skal pluk
ke ut folk som skal få Klassekampen på 
prøve i ei uke - for deretter å bli opp
ringt med forespørsel om å bli abon
nent. Målsettinga er å få 1800 abonnen
ter - det må til for å kompensere for 
"hølibøtta" og auke abonnementstalet 
litt. Mer om dette på Klassekampens 
kampanjeside! 

1989 blei et bra år for Klassekampen. 
Vi vil at 1990 skal bli enda bedre - og at 
det også blir det året da løssalget snud
de seg til det bedre.-Med litt mer inn
sats fra flere skal det kunne gå. 

ROGER JOHANNESEN 

,[ ·. 

I I ·-. • • 

' 

;:eo 
\l)S 

Valgkamp i Peru. (Foto: Klassekampen) 

Støtte til 
Patria Roja, 
Peru. 
S 

entralstyrets arbeidsutvalg fore
slår at partiet gjennomfører ei 
solidaritetskampanje for PC del 

Peru (Patria Roja) og de revolusjonære 
kreftene i Peru, i april i år. Den skal gå 
ut på å informere om situasjonen i lan
det og propagandere for den revolu
sjonære utviklingsveien · .Det er også en 
målsetting å samle inn min. 30.000 kr til 
partiet der. 

Kampanja er lagt til tida rundt presi
dentvalget i Peru, hvor første runde går 
9. april. De to hovedalternativene ved 
dette valget ser ut til å bli høyre
sentrumsfronten, med Nobelprisvinne
ren Mario Vargas Llosa på den ene sida, 
og lzquierda Unida (Forente Venstre) 
sin kandidat Henry Pease på den andre 
siden. 

Det sittende sosialdemokratiske styret 
til APRA, ser ut til å måtte betale for 
det sammenbruddet i Perus økonomiske 
og sosiale liv som har utvikla seg i løpet 
av deres styringstid. Men, ru vil konku
rere med APRA og Barrantes (tidl. ru
ordfører i Lima, som nå har brudt ut og 
stiller egen liste) om å bli nr. 2 i første 
valgomgang, for så eventuelt å stille 
opp mot Vargas Llosa i finalen. Valget 
vil derfor illustrere de ulike alternative
ne for utviklinga i 3.verdenland. I en tid 
hvor sterk anti-kommunisme herjer våre 
breddegrader, og hvor sosialdemokrate
ne fabler om det kommende «sosialde
mokratiske århundret», vil det å sette 
søkelyset på utviklinga i Peru også være 
viktig for den politiske kampen her på 
berget. 

.. 
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-JJP . 
Jose Carlos Marfateguui var grunnlegge
ren av det kommunistiske partiet i Peru. 
(Foto: Peter M. Johansen) 

Valget i Peru kommer vel også uan
sett til å bli en media-sak. Men, de bor
gerlige media vil først og fremst sette 
søkelyset på volden, som sikkert vil bli 
omfattende; både pga aksjoner fra den 
militaristiske geriljaen Sendero Lumi
noso og fra para-militære høyregrupper 
som Commando Rodrigo Franco, og 
politi/hær. Henry Pease, og flere av 
UNIRs ledere har allerede vært utsatt 
for flere attentatforsøk. Det vil derfor 
bli en propagandakamp om hva valget i 
Peru gjelder. Ml-bevegelsen, og andre 
antiimperialister, må være på denne 
banen, og da helst med et forberedt, 
offensivt opplegg. Derfor dette forslaget 

ARNLJOT ASK 
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Miljøpolitisk markering] 

Av LISBETH HVALSENGEN 

I Bergen 8.-16. mai vil Øst
og Vest-Europa og Nord
Amerika, ECE landene, 
arrangere en regional minis
terkonferanse, som skal 
følge opp anbefalingene fra 
FN-rapporten om miljø og 
utvikling ( Brundtland-rap
porten). Konferansen er en 
av fire regionale konferan
ser som skal føre fram mot 
en global miljøkonferanse 
som skal holdes i Brasil i 
1992. 
· I tillegg til ministerkonferansen planlegges det 

en rekke andre aktiviteter: forskerkonferanse, tek
nologiutstilling, ungdomskonferanse og en konfe
ranse for fagbevegelsen. 

Hensikten med de regionale konferansene er å 
utforme en konkret politikk som skal følge opp de 
anbefalingene som gis i FN-rapporten «vår felles 
framtid». 

Det er t\d\,gere avholdt regionale konferanser 
med disse temaene: 
Bevisstgjøring og folkel ig deltagelse( Storbritan

nia - 89) 
Bærekraftig industrivirksomhet(Polen - 89) 
Bærekraftig energibruk ( Vest-Tyskland - 89) 
Bærekraftig økonomisk politikk (USA - 90) 

SEED • EN ALTERNATIV 
KONFERANSE 
Ingen av disse konferansene kan sies å oppfylle de 
mål som er satt for å utforme en konkret politikk 
for en bærekraftig utvikling. Målsettinga for Ber
gens-konferansen er ikke i nærheten av det man 
skulle vente, med de kunnskaper man har om mil
jøproblemene verden står overfor idag. 

Derfor er det nødvendig med alternativ i Bergen. 
SEED (Solidarity for Equality, Ecology and Deve
lopment), som er et samarbeid mellom norske og 
utenlandske miljø- ,solidaritets - og fredsorganisa
sjoner, forbereder en konferansen: «SEED popular 
forum». 
Fra Norge har følgende organisasjoner slutta seg til 
SEED: 
- Natur og Ungdom 
- Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) 
-SAIH 
- Alternativ Framtid 
- EYFA - Norge 
-FIVAS 
- Fremtiden i våre hender 
- Kalayaan 
- Norges Fredsråd 
- Nei til Atomvåpen 
- Norges Naturvernforbund 
- SOS Rasisme 
- Fellesrådet for det Sørlige Afrika 
- Studieforbundet Ny Verden 

«SEED popular forum» vil blant annet ta for seg 
Brundtland-rapporten, rette søkelyset mot hva som 
er utvikling og hvilken utvikling som er ønskelig, 
og se miljøkrisen, gjeldskrisen, militarisme, ener
gispørsmål osv. i et globalt perspektiv. Forholdet 
Øst-Vest og Nord-Sør vil stå sentralt. 

VÅRE PLANER FOR 
BERGENSKONFERANSEN 
RV/AKP(m-1) skal også markere seg i Bergen, vi 
er ikke tilknytta SEED fordi det er vedtatt at poli
tiske partier ikke kan tilslutte seg. Vi ser ikke på 
oss som et alternativ til SEED, men som et tillegg. 
Vi har likevel et nært samarbeid med SEED om 

-.............. P' f· 

Bergenskonferansen gir en stor mulighetfor RV/AKP å markere seg miljøpolitisk. (Foto: Klassekampen) 

enkelte seminarer og foredragsholdere fra utlandet. 
Vårt mål er blant annet at flest mulig mennesker 
som er opptatt av økologi og miljøpolitikk skal dra 
til konferansen i Bergen, og der få kunnskaper og 
mulighet til å diskutere forskjellige sider ved mil
jøspørsmål. Vi mener at en slik samling av miljøin
teresserte mennesker kan ha stor betydning for det 
videre miljøarbeidet. RV/AKP(m-1) planlegger føl
gende seminar: 

1. Hva betyr industrietablering i den 3.ver
den? 
Blir landa i den 3.verden dumpingplass for foru
rensende industri? Kommer industriutviklingen i 
konflikt med urbefolkningen? Sikrer eller truer 
industrietableringen i 3.verden arbeidsplassene i 
ECE- landene? 

Blir etablering i 3.verden støtte til en bærekraftig 
industriutvikling og utvikling av nasjonal selvsten
dighet. Eller blir det en billig produksjonsmulighet 
og marked for internasjonale storkonsern? 

2. Fagbevegelsen som bremsekloss eller på
driver i miljøkampen? 
Seminaret tar sikte på å presentere aktuelle pro
blemstillinger mellom kampen for arbeidsplasser 
og miljøhensyn, forholdet mellom lønnskamp og 
miljøkamp, og streke opp noen hovedsaker i en 
miljøstrategi for fagbevegelsen. 

3. Hva er utvikling, er det vestlige utviklings
konsept i seg sjøl en trussel mot miljøet? 
Seminaret har som mål å belyse de ulike utvikling
smodeller og hvilke konsekvenser de har for mil
jøet og menneskenes utvikling. 

4. Kvinner går i spissen for en bærekraftig 
utvikling. Brundtland rapporten ser ikke kvin
nenes viktige rolle. 
Seminaret vil ta opp hvordan kvinner i den 3. ver
den utvikler en bærekraftig økonomisk politikk, 
som bygger på andre organisasjonsmodeller enn de 
vestlige utviklingsmønstre. Seminaret vil også gå 
inn på en kritikk av Brundtland - rapporten for 
ikke å vurdere kvinnenes betydning som høring
sinstans og som ressurs i miljøkampen. 

5. Hva slags økonomisk politikk trengs for å 
«redde verden»? 
Seminaret vil ta opp en kritikk både av den tradi
sjonelle kapitalistiske markedsøkonomien og av 
planøkonomien som har vært i Sovjet, Øst-Europa 
og Kina. Seminaret vil forsøke å streke opp noen 
hovedlinjer for en alternativ økonomisk utviklings
modell. 

6. På kanten av stupet, hva så? Kan vi gripe 

morgendagen nå, og hvilke metoder er riktige i 
miljøkampen? 
Seminaret tar sikte på å ta opp følgende problems
tillinger: 

Det sies at verden har 10 - 15 år på å snu utvik
linga, og omlegginga går tregt, må miljøbevegel
sen ta i bruk langt mer drastiske metoder ? 
Hvilke? 

Det utvikles en rekke alternativbevegelser ver
den over som bryter med de premissene som sam
funnet legger. Er det veien å gå eller er det eksklu
sive tiltak for noen få ? Hva virker best for å 
bevisstgjøre folk om miljøspørsmål? 

7. Miljøkamp i Øst-Europa. 
Seminaret tar sikte på å belyse hva som skjer i Øst
Europa og Sovjet i miljøkampen. 

8. Økokatastrofen i Barentshavet. 
Seminaret vil ta opp fiskerikrisa i Barentshavet og 
årsakene til den, og legge opp hvilke hovedlinjer 
som må følges i fiskeripolitikken for å bygge opp 
ressursene og få en økologisk forsvarlig fiskeripo
litikk på lang sikt. 

9. Samisk syn på forholdet mellom natur og 
menneske, og samisk levevis. 
Hva kan vi lære av det for å få en bærekraftig 
utvikling. Hensikten med seminaret er å gi kunn~ 
skaper om samisk natursyn og praksis. Se hvordan 
det skiller seg fra et annet vestlig natursyn og prak
sis, og vurdere hva som kan læres av det. 

10. Gassrørledning og gass kraftverk i Norge, 
en trussel mot miljøet. 
Hensikten med seminaret er å belyse planene om 
bygging av gass- rørledning og gasskraftverk, dis
kutere det i lys av Brundtland- kommisjonens 
målsettinger og redusere energibruk og minske 
CO2- utslipp og diskutere linjer for kampen mot 
det. 

11. GATT, veksthormon og tekniske 
handelshindringer. 
Hvilken vei skal bioteknologien ta? Bruk av vekst
hormoner i husdyrhold er et konkret eksempel på 
hvordan bioteknologien presser seg på som et 
internasjonalt spØrsmål. 

12. Søkelys på Norsk Hydro. 
Norsk Hydro betegnes som lokomotivet i norsk 
økonomi, og er et av de norske selskapene med 
størst aktivitet i andre land. 

Kunstgjødsel som er et hovedprodukt for Norsk 
Hydro har både skapt økte avlinger og utpining av 
jorda og større avhengighet av import i u-land. 
Seminaret skal sette søkelyset på Norsk Hydro. 

/~undt «Nikel» i Sovjet er naturen helt ødelagt. Miljøproblen 
RV/AKPs seminar på bergenskonferansen. (Foto: Svein Lund 

13. Frigjøringskamp imperialisme og økologi. 
Det er en nær sammenheng mellom imperialismen 
og miljø-ødeleggelsene i den 3.verden. Fri
gjøringskampene er også kamper for å redde livs
grunnlaget. Frigjøringsbevegelser har utviklet et 
avansert økologisk arbeid. Seminaret vil være den 
3. verdens stemme mot imperialismen og dens 
miljø-ødeleggelser. 

MARKERING AV RV / AKP 
RV/AKP(m-1) vil satse på å gjøre mye ut av Ber
gens-konferansen. Vi jobber etter modell av Nor
disk Forum, der AKP(m-1) markerte seg flott med 
mye bra politikk og ved å være synlig i landskapet. 

Bergens-konferansen gir oss muligheten til å 
markere RV/AKP(m-1) miljøpolitisk. Hva vi klarer 
å få til i Bergen avhenger av flere faktorer. Viktig 
er det at folk bidrar til forberedelsene av konferan
sen gjennom å komme med ideer/forslag til semi
narene, om hva som kan gjøres bedre, og hvordan 
vi skal gjøre oss synlige i Bergen. Men ikke minst 
ved å delta i Bergen både på våre og SEEDs 
arrangementer! 

Vil du jobbe med Bergens-konferansen,eller har 
kommentarer, ideer til noen av seminarene, kon
takt: 
Aksel Nærstad, Berit lagmann eller Lisbeth Hval
sengen tlf: 02-38 42 50 
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g Øst-Europa er store, og skal være temafor et av 

Aktivister fra Sverige markerer seg på vei til Mur
mansk. (Foto: Svein lund) 

\fr. 3 9. mars 1990 

Til høyre: RVIAKP(m-1) vil sette søkelyset på Norsk Hydro ved et av seminarene på bergenskonferansen. 
(Foto: Roar Eilertsen) 

DELEGAT
VALG 
Det har ikke skjedd noen endringer med RVs orga
nisasjonsform siden landsmøtet i 1989. Vi har der
for vedtatt at valg av delegater til det ekstraordinæ
re landsmøtet skal foregå etter samme fordelings
nøkkel som ved landsmøtet i 89. Vi vil imidlertid 
presisere at valg av delegater skal foregå i et 
samarbeid mellom AKP og RV. Der hvor RV er 
organisert på fylkesplan er «fylkes- RV» og AKP i 
fylket felles ansvarlig for valg av delegater. Der 
hvor det fmnes lokale RV grupper er AKPs 
distriktsstyre ansvarlig for at det blir valgt delega
ter også fra disse og at de blir trukket med i arbei
det. Delegatene er som hovedregel fordelt etter 
antall kommuner det blei stilt liste i ved siste kom
mune og fylkestingsvalg. Det er imidlertid ikke 
nødvendig at det kommer delegater fra alle kom
muner det blei stilt liste i. Det er viktigere at det 
blir valgt delegater fra de steder der det finnes akti
vitet, f.eks. RV-grupper. En RV-gruppe kan være 
alt fra en kommunestyregruppe til en medlemsor
ganisert gruppe. 

Vedtak om delegatvalg 
«Delegatvalg til RVs ekstraordinært landsmøte 
1990. Hvert fylke for en delegater for hver kom
mune det blei stilt liste i ved lokalvalget i 1987. 
Det blir 2 delegater i tillegg for fylker med mellom 
2-3000 stemmer, det gjelder Sør- Trøndelag, Hor
daland og Akershus. Oslo får 14 delegater ekstra. 
Ingen fylker får mindre enn 2 delegater. 
Fordelingen blir da slik: 
ØSTFOLD:8 
AKERSHUS:14 
OSLO: 15 
HEDMARK:5 
OPPLAND:3 
BUSKERUD:6 
VESTFOLD:6 
TELEMARK:5 
AUST-AGDER: 2 
VEST-AGDER: 2 
ROGALAND:7 
HORDALAND: 9 
SOGN OG FJORDANE: 7 
MØRE OG ROMSDAL: 4 
SØR-TRØNDELAG: 7 
NORD-TRØNDELAG:6 
NORDLAND: 13 
TROMS:7 
FINNMARK:6 
Fristen for valg av delegater er satt til 2. mai. 
Vi må innen den datoen ha navnene på delegatene. 
Alle RV- representantene blir invitert til landsmøtet 
som observatører. De kan også sjølsagt velges som 
delegater. 

Landsmøteavgiften er satt til kr. 500 pr. delegat. 
For at delegatene skal få stemmerett på landsmøtet 
må landsmøteavgiften være betalt på forhånd eller 
ved landsmøtets åpning. 

De RV-representantene som stiller som obser
vatører må også betale landsmøteavgift på kr. 500. 

Det må betales landsmøteavgift for det antall 
delegater som fylket har fått tildelt uansett om de 
stiller med fullt antall delegater eller ikke. 

Alle som kommer på landsmøtet må reise på bil
ligst mulig måte, minipris på fly, rabatter på tog. Vi 
vil ikke dekke reiseutgifter utover billigste reise
måte uten etter spesiell søknad. 
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EF 

EF splitter Europa 
Vedtak fra AU om noen standpunkter 
i EF- kampen: 

1. EF er i dag et av verdens fire øko
nomiske og politiske sentra. Hensikten 
med EFs indre marked er å styrke euro
peisk kapital i forhold til USA, Japan og 
Sovjet. Dette er drivkrafta i utviklinga 
av EF. Full gjennomføring av kapitalens 
fire friheter krever en politisk union, 
samtidig som utviklinga av det indre 
markedet med stadig friere flyt av kapi
tal mellom landa, driver fram unionen. 
Pådrivere er de store kapitalgruppene. 

2. EF er idag på offensiven i forhold 
til ØstEuropa, særlig vest-tysk kapital 
vil ha muligheter til å styrke seg kraftig. 
Dette fører til rivalisering innad i EF, 
men foreløpig dominerer de kreftene 
som ønsker rask konsolidering av det 
indre markedet for at EF kan opptre 
samla i forhold til Øst-Europa. Uansett 
vil et økonomisk gjenforent Tyskland 
forskyve styrkeforholda i EF kraftig og 
legge grunnlag for økende tysk imperia
lisme og dominans i Europa. Svekking 
av USA stilling i NATO vil styrke opp
bygginga av egen militærmakt innafor 
EF, gjennom det som idag er vest-unio
nen. 

3. EF tar sikte på å bryte ned nasjo
nalstaten og nasjonale lover og regler 
som hindrer kapitalens fire friheter. 
Dette er idag det viktigste politiske 
angrepet på arbeiderklassen i Europa. 

Nasjonal sjølråderett er like viktig 
som i -72, den fungerer som et spinkelt, 
men viktig vern mot den internasjonale 
storkapitalen. For det norske borgerska
pet er nasjonalstatens grenser og institu
sjoner blitt et utålelig hinder for deres 
ekspansjonsplaner. Arbeiderklassen og 
folket i Norge har interesse av å forsva
re den nasjonale sjølråderetten. I dag 
betyr det muligheten til å opprettholde 
en nasjonal industri, bl.a gjennom kon
sesjons, bestemmelser som hindrer at 
monopol,borgerskapet flagger ut, til å 
slåss for primærnæringer og bosetting, 
rettigheter arbeiderklassen har tilkjempa 
seg, forsvare og bygge ut velferdstaten 
og sette strenge miljøkrav. Et nøkkel
punkt er retten til sjøl å fastsette skatter 
og avgifter og dermed statens inntekter 
og muligheter til opprettholde og bygge 
ut offentlige velferdsgoder. Kort sagt 
muligheten til å beholde politiske og 
økonomiske virkemidler som kan 
begrense den fullstendige markedsfrihe
ten. Selv om slike virkemidler ikke 
benyttes idag, vil det å gi fra seg mulig
hetene og overføre beslutningsmyndig
heten til Brussel avgjørende svekke 
mulighetene for at folkelige kamper kan 
presse fram en annen politikk. 

4. EF opptrer som imperialistmakt i · 
forhold til 3. verden. EFs forhold til 
3.verdenland faller stadig mer sammen 
med linja til verdensbanken og IMF, 
med lånemuiigheter knytta til krav om 
innstramminger og nedskjæringer for 
vanlige folk. EF er Sør-Afrikas viktigste 
handelspartner. EFs landbruks, politikk 
holder 3.verden-landa nede som råvare
eksportører, og EF importerer for som 

Veien fra EFTA til EF er kort. Og 
sjølråderetten står i fare. Mot 

snikinnmeldinga vil AKP jobbe aktivt 
for å bygge opp motstanden mot EF 

både i Norge og internasjonalt. 

Øverst: Lederne i EFTAforhandler om å opprette et felles økonomisk rom (EØS), og veien til EF blir stadig kortere.( Klassekampen) 

raserer utsatt regnskog. EF-medlemskap 
vil knytte Norge enda tettere til en slik 
politikk. Slik er nasjonal sjølråderett og 
internasjonal solidaritet knyttet nøye 
sammen. 

5. I dag har vi en ny situasjon i Euro
pa, den faste delinga i blokker er opp
løst. I denne situasjonen fungerer EF til 
å splitte Europa, og styrker seg som 
økonomisk, politisk og militær blokk. 
EF undergraver mulighetene for like
verdig samarbeid mellom Europas sta
ter. Istedet står EF-kapitalen klar til å 
sluke de Øst-Europeiske landa og utnyt
te billig arbeidskraft og andre ressurser. 
Resultatet for de Øst-Europeiske landa 
vil være økt arbeidsløshet og nedskjær
ing i sosiale utgifter, og undergraving av 
mulighetene for å føre en sjølstendig 
politikk. EF står som en trussel mot en 
ny utvikling i Europa. 

6. Sosialdemokratene prøver å skape 
et bilde av EF der de sjøl styrer den 
internasjonale kapitalen gjennom sterke 

overnasjonale organer, og de mar
kedsfører den skandina-viske modellen 
i Øst-Europa. Samtidig går de både 
nasjonalt og internasjonalt i spissen for 
de fire frihetene, som nettopp er det 
motsatte av å begrense kapitalens makt. 
De norske sosialdemokratene har brukt 
sin regjeringsposisjon til en fullstendig 
styrt tilpasning av økonomien til 
eksportkapitalens behov. I EF er det 
eneste de hittil kan vise til et uhyre 
svakt sosialt charter som i tillegg bare er 
retningsgivende, ikke bindende. Dagens 
markedsliberalisme gir ikke rom for 
reformer, kapitalen har andre behov ·enn 
i det norske sosialdemokratiets glanstid. 
Helt sentralt her står politikken med å 
begrense offentlige utgifter. 

7. I Øst-Europa idag bryter landa ut 
av et sterkt overnasjonalt fellesskap. 
Folks erfaringer, både i øst og vest, 
viser at overnasjonal styring i verden i 
dag gir sterke nasjoner muligheter til 
undertrykking og utbytting av svakere. 

OPPRØR 

Kapitalen rår. Internasjonalt samarbeid 
og styring må baseres på gjensidighet 
og likeverd. Begrensninger i kapitalens 
herjinger må presses fram nedenfra, av 
folkene sjøl. Arbeiderklassen og miljø
bevegelsen i hvert enkelt land og på 
tvers må presse fram forpliktende inter
nasjonale avtaler mellom likeverdige 
stater. Overnasjonale organer vil lette 
presset på lokale politikere, minske 
grasrotas innflytelse og dermed hindre 
kampen mot miljøødeleggelsene. 

8. Vårt svar er å bygge ut det interna
sjonale samarbeidet mellom arbeider
klassen og de folkelige bevegelsene i 
hele Europa, og i hele verden. Det 
trengs en ny internasjonal arbeiderbeve~ 
gelse, basert på kontakt og .støtte på 
grunnplanet og nært samarbeid mellom 
kampvillige deler av fagbevegelsen, 
kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og 
progressive intellektuelle. Som også 
diskuterer alternativer til utviklinga. Et 
samarbeid i Europa må bygge på solida-

ritet med arbeiderklassen og folkene i 
den 3.verden og bevisst bryte med 
Euro-sjåvinismen. 

9. AKP sier nei til norsk medlemskap 
i EF, og nei til snikinnmelding gjei;mom 
EFTA. Vi krever at dette må avgjøres av 
en Folkeavstemning før Norge i praksis 
har tilpasset seg på alle avgjørende 
områder. 

Forhandlingene med EFTA om et fel
les økonomisk rom, EØS, bygger på en 
størst mulig tillemping av de fire frihe
tene. Fra EFs side forutsettes at EFTA 
godtar hele EFs regelverk til nå og over
nasjonale organer i EFTA. Et slikt EØS 
vil i praksis være et skritt på veien til 
fullt medlemskap. 

AKP vil mobilisere mot den aktive 
tilpasningsprosessen som nå foregår. I 
tillegg til spørsmålet om overnasjonale 
organer vil vi spesielt ta opp: 
- Konsesjonslovgivningen 
- Arbeidsfolks rettigheter/tariffavtaler/ 

arbeidsmiljø. 
- Velferdsstaten 
- Miljø 
- Primaarnæringene og bosettinga 
- Kvinnenes stilling 
- EFs forhold til • 3.verden, inkludert 
holdninga til innvandrere og flyktning
er. 

10. EF-tilhengerne er på offensiven. 
, Taktikken med EFTA-sporet har vært 
' vellykka fordi det har gjort EF-saka mer 

innvikla og passivisert motstanden. Den 
løpende tilpasninga gjør det vanskelige
re å samle motstanden til et felles slag. 

Det som nå trengs er et samla politisk 
framstøt fra motstanderne. Vtktige ele
menter for oss må være: 

Politisk argumentasjon mot Euro-sva
daen og propagandaen om at EF= det 
nye Europa, · jriif. punktene over. For 
arbeiderklassens og folkenes Europa. 

Noen få utvalgte konkrete eksempler 
på aktuell tilpasning, som alle.Jean, som 
viser hvordan tilpasnings-prose,ssen 
fører til dramatiske forandringer for folk 
i Norge og som det er mulig å mobilise
re til kamp mot. Eks. kan være endring
er i konsesjonslovgivningen 

Større fart og kraft i organiseringa av 
motstanden. 

11. AKP vil delta aktivt i arbeidet 
med å organisere motstanden mot EF 
over hele landet. Det trengs lokale orga
nisasjoner som viser bredden i motstan
den, med egne aktivister for å kunne 
møte tilhengernes aktive agitasjon. Vi 
støtter arbeidet Opplysning,sutvalget 
om EF og Norge driver. Samtidig mener 
vi det er nødvendig at organisasjonen 
blir en mye klarere Nei til EF-organisa
sjon om det skal være mulig å komme 
på offensiven. 

Vi vil også oppfordre alle til å reise 
spørsmålet i sine organisasjoner, fagbe
vegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbeve
gelsen osv. Norsk EF-medlemskap vil 
dramatisk endre betingelsene for alle de 
folkelige bevegelsene i Norge. Samtidig 
som det legger grunnlaget for en brei 
felles front. 

SIRI JENSEN 
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SKRIV TIL OPPRØR!-
skrive1vsten er stor og det er bra, 
men fører også dessverre til plass
mangel. Skriv derfor kort! Og kon
takt Birger Thurn-Paulsen (02-
384250) når du tar pennen fatt. Innl
egg behøver ikke være undertegnet 
med navn, men oppgi navn og tele
fon til noen redaksjonen kan kontak
te! 

Opprør og interndebatt 
T rond Andresen har vært meget kritisk til at 

vi valgte å spre et innlegg han skrev mot 
flertallet i ledelsens rett til å binde mindre

tallet internt i partiet framfor å trykke det i Opprør. 
Vår begrunnelse tidlig i høst var »at det refererer 

fra motsetninger og avstemninger på AKPs lands
møte. Vi har alltid vært svært forsiktige med refe
rater fra landsmøtene. Sist åpna vi for en praksis 
der delegatene kunne referere i egne lag og ev. i 
andre lag i distriktet. Opprør er et eksternt blad, en 
slik referering der ville åpne en helt ny praksis, der 
landsmøtedelta,keme sto fritt til å legge fram sine 
referater. Dette ville i tillegg trolig medføre større 
åpenhet omkring hvem som var tilstede på lands
møtet. 

Vi trenger en diskusjon om vår landsmøteprak
sis. Samtidig oppfatter jeg at det er mange i partiet 
som reagerer, med rette, på glidende overganger på 
slike områder. Derfor har vi valgt en forsiktig 
praksis. 

Innlegget gikk konkret inn på en sak som ble 
behandla på landsmøtet og på stemmeresultatet. Vi 
understreket at vi ikke hadde noe imot å føre den 
prinsipielle diskusjonen i Opprør og ba først kame
raten gjøre om innlegget i tråd med det. 

I ettertid er det lett å se at avgjørelsen virker litt 
krampeaktig. I debatten rundt og etter boka »ml» 
har mange tradisjonelt interne spørsmål blitt disku
tert i Klassekampen og en større åpenhet har 
tvunget seg fram. Dette har først og fremst vært 
bra for partiet. Og et tankekors for ledelsen at det 
er folk som har gått ut av partiet som tvinger dette 
fram. Jeg er derfor enig i kritikken av at innlegget 
ikke ble trykket i Opprør. 

Vi har, i samband med denne diskusjonen gitt 
uttrykk'•fot' at \\1:-'vill~' lage 'en inte'nf debattbulletin· 
for spesielle .saker. Dette vil opplagt være vanske-

lig å få til å fungere slik partiet er idag og grensene 
ville være flytende og omstridt. Vi kommer derfor 
fram til landsmøtet til å gå inn for en romslig prak
sis for hva som kan trykkes i Opprør. Samtidig 
som vi sjølsagt opprettholder visse grenser for 
opplysninger om organisasjonen, samt vanlige 
presseregler for personangrep o.l. 

Tilslutt til selve saka. Trond Andresen mener at 
bakgrunnen for vår avgjørelse er at vi er redd 
standpunktet vårt ikke tåler dagens lys. Sjøl mener 
jeg fortsatt at det skal være mulig for et flertall i 
ledelsen i spesielle situasjoner å binde mindretallet 
innad i partiet, men dette er en del av hele disku
sjonen om partimodellen og må diskuteres åpent 
og grundig. Jeg skal komme tilbake til det i neste 
Opprør. 

Det er også reist spørsmål om hvordan dette har 
vært praktisert i ledelsen til nå. Sjøl har jeg skrevet 
at det alltid har vært en del av den demokratiske 
sentralismen i partiet at når SK/ST har fatta et 
vedtak (eller gått inn for ei linje), så er alle 
SK/ST)medlem-mer forplikta til å arbeide for å 
sette dette vedtaket ut i livet (argumentere for 
linja), også innad i partiet. Men at SK/ST kan 
vedta å stille medlemmene sine fritt. 

Dette har jeg oppfatta som en stilltiende praksis, 
også i andre deler av partiet. Det var ikke oppe til 
diskusjon i forrige periode og det er sikkert derfor 
ulike oppfatninger om det blant dem som satt der. 
Men denne praksisen betyr ikke at det har vært 
vanlig å binde et mindretall mot deres ønske om å 
få stå fritt. 

Tvertimot er det blitt mer vanlig å eksplisitt stille 
medlemmene fritt. Slik det sjølsagt er i den disku
sjonen som nå går i partiet og etter mitt syn bør 

. være det fram til laridsrnøtet. - • . 
SIRI JENSEN 

Neste OPPRØR: 

20. april 
(spør etter kommisjonærpost) 

Monolittisk ledelse 
I første nummer av partiets internblad reises 

det en diskusjon om prinsippene for demokra
tisk sentralisme, eller heller om en av måtene 

vi har praktisert den på. Jeg har vært (og tror jeg 
er) tilhenger av at flertallet skal kunne binde mind
retallet, men jeg mener dette kun må skje i helt 
spesielle tilfeller. Saken med KK og spesielt vedta
ket på landsmøtet, og boka (m-1), reiser nye 
spørsmål ved hvordan dette har vært praktisert, og 
derfor også om det i det hele er ei rett linje. 

Kan et sentralstyremedlem sette et vedtak ut i 
· livet samtidig som hun er uenig, spør Siri Jensen, 
og svarer NEI. Men tror Sentralstyret at vedkom
mende er bedre istand til å sette vedtakene ut i livet 
hvis hun må fortie (eller gjeme ljuge) om sitt syn? 
Vil ikke det lett skape store problemer med trover
digheten til kameraten? Hva med forholdet til 
medlemment: i ens egen grunnorganisasjon, skal 
en der stå fram som en som uten videre skifter 
mening sånn over natta? Vil ikke det heller presse 
en kamerat til å trekke seg fra ledelsen hvis det er 
en viktig sak for vedkommende, er dette en metode 
for å «renske» ledelsen? Og hvis det er en viktig 
sak for partiet, gjerne KK eller revolusjon, stoler 
ikke ledelsen på at de virkelig kan vinne flertallet 
av medlemmene for sin linje? 

En enhetlig ledelse har vært en viktig forutset
ning for at AKP har bestått til nå, sier Siri videre. 
Men er nå det så sikkert. Det russiske kommunist
partiet før 1920 hadde så langt fra noen enhetlig 
ledelse, men de bestod nå gjennom revolusjonen. 
Lenin så det som en styrke for partiet at motsigel
sene, kampen mellom linjene kom fram i dagen, 
f.e. i «Ett skritt fram og to tilbake.» Heller ikke 
under ~ volysjonsåreLl 9J 7 llad.Jle det rus.siske par
tiet fraksjonsforbud, det blei først innført i 1921 
ved innføringen av NEP. Er ikke dette heller et 

utslag av at ledelsen ikke stoler på medlemsmas
sen? Hadde det ikke vært bedre om medlemmene 
hadde fått lære av de kampene som står i ledelsen, 
får diskutere de motsigelsene som har stått. 

La oss se på kontrollmekanismen som vi i dag 
har, nemlig Landsmøtet. Siri sier at vi der får kon
troll nedenfra slik at Sentralstyret ikke misbruker 
sin makt. Men er det ikke slik at p.g.a. at det er få 
delegater alt i alt på L.m., og at iallfall noen av 
dem vil være Sentralstyremedlemmer, vil sentralen 
få uforholdsvis stor innflytelse på møtets vedtak. 
De vil utgjøre en forholdsvis stor % av forsamling
en, og de har tale- og forslagsrett. Ofte vil de være 
noen av våre dyktigste talere/politikere. Vil ikke et 
L.m. lett bli dominert av den sittende ledelsen? 
Spesielt hvis disse lederne bruker sin politiske 
tyngde for å få støtte for sitt syn. Kan Siri påstå at 
det aldri har skjedd? Et eksempel fra siste L.m. kan 
tyde på at det er nettopp det som skjer. Iflg. refera
tet fra møtet hadde et flertall av Distriktskonferan
sene stilt seg kritisk/gått imot SK. sin behandling 
av JAO. Likevel støttet et stort flertall av delegate
ne ledelsens linje på kongressen. Sjølsagt er ikke 
delegatene bundet av D.k.enes vedtak. Det kan jo 
ha kommet fram nytt materiale, men her lukter det 
mer av «brutal politisk tyngde.» 

Det er vel enighet om at problemet med å utvikle 
demokratiet ligger i forholdet mellom avdelingene 
og ledelsen på alle plan. Hvordan skal avd. få mer 
innflytelse? Eller for å si det sånn, hvordan skal 
avdelingene, og derved medlemmene få mer 
MAKT, for det er vel det det dreier seg om. Og 
synet på medlemmene - er de en ressurs til å 
utvikle politikk etc., eller bare til å selge KK? 

_ OLVE ANDERSEN. 
(Innlegget f orkortet av red.) 

' . -

Om å være i kamp med makta 
D en 31.januar for eit år sidan kom eg heim 

frå Palestina. Egentleg skulle eg ha vore i 
Gøteborg på den tida. Saman med Kvin

nefronten i Sandnes og Stavanger skulle eg ha del
tatt på samnordisk konferanse mot porno. I staden 
deserterte eg og valde noko meir «interessant og 
utviklande» - eit valg som skulle få fleire konse
kvensar. 

Då eg traff jentene igjen nokre veker seinare var 
løpet lagt. Dei hadde blitt så oppglødde av turen 
sin at dei hadde vedtatt å lage utstilling mot porno
grafi - i mai, hadde <lei bestemt. 680 kvadratmeter 
ustillingslokale i Kulturhuset i Stavanger var bes
tilt! Eg fekk bakoversveis og sa nei. Men etter dis
kusjonar med jentene fant eg ut at dette ikkje 
kunne stansast utan å legge masse god entusiasme i 
grus. 

Så eg blei med. 
Det va! eit stort arbeid som ble nedlagt. 60-80 

jenter jobba og grein og spydde. For å finne stoff 
til 680 kvadratmeter måtte kvar enkelt jobbe seg 
gjennom kilovis med pornografi. Ingen som ikkje 
har gjort ein slik intensiv jobb kan fatte kor mykje 
krefter som går med. Nokon av oss valgte å symje 
for å komme oss gjennom arbeidet. Kvar dag 
symde med 1000 meter. Nokre ganger sakte og 
sedat, andre gonger fort og agressivt. Det var ein 
kamp. Kampen blei krona med seier - med fekk 
suksess og følte det som med hadde vunnet eit vik
tig slag. 

Men Eva var ikkje lenge i Paradis! Med fekk ein 
sladdedebatt! I starten tok med det som ein interes-
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sant problemstilling. Kven var i grunnen pornoin
dustrien sine offer? Eit lærerikt spørsmål. Var det 
voldtektsofrene? Med hadde jo brukt .parolen 
«Porno er teori - voldtekt er praksis!» i nokre år. 
Kva var eigentleg innhaldet i den? Var det porno
modellane? Ein ting var dei som var blitt tvungne 
med fysisk vold slik med visste om i t.d. Thailand 
og på Filippinene, men <lei som med meir eller 
mindre tvungne omstende hadde . valgt dette. K va 
med dei? Var vi alle ofre? Spørsmåla var mange, 
og det kunne ha blitt ein god diskusjon som kunne 
ha gitt oss økt erkjennelse. Men det blei ikkje ein 
god diskusjon, det blei ei katastrofe. 

Og det er på tide å spørre om årsakene til dette -
og fordele ansvaret. Ikkje minst er det på tide å 
seie noko om dei linjene som står opp imot kvar
andre - kvifor <lei er som ild og vatn. Det siste skal 
eg ikkje ta opp her. den debatten går og krev mykje 
plass. her skal eg skrive litt om maktovergrep og 
mangel på ansvar. 

Med prøvde, og det i fleire månader, å få Kvin
nefronten sin ledelse til å ta ansvar for å føre dis
kusjonen om sladding over tid og på demokratisk 
grunnlag. Tross alt trudde med at med ville få 
respekt for det arbeidet med hadde nedlagt og dei 
standpunkt med hadde tatt. Då med forsto at dette 
ikkje var muleg, tok med fatt i AKP sin ledelse så 
<lei i alle fall skulle holde styr på sine eigne med
lemmer. Då det heller ikkje var muleg, forstod med 
at med var havna i ein krig. Nå er det slik at med 
her borte i Rogaland er gode i krig. det var bare det 
at med ikkje var trena til å krige mot makta når <lei 

RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, 0103 Oslol 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon:(02) 37 14 14 
og (02) 38 42 50 

kjørte råkjør. 
I starten gjekk det · greit, for med tapte. Med 

måtte gje oss på standpunktet om å bestemme over 
vårt eget arbeid. Tre byar hadde bestilt utstillinga 
før sl~ddedebatten kom igang:Oslo, Skien og Ber
gen. Med godtok at medlemsmøter i K vinnefron
ten skulle bestemme om utstillinga skulle sladdast 
eller ikkje. Det fortsatte med å gå greit, for med 
tapte på medlemsmøtet - og utstillinga blei «slad
da». Helvetet starta når Grenland(Skien) bestemt 
seg for ikkje å sladde. 

Når med sloss mot hysteriske reaksjonar, må det 
passast på slik at med ikkje ender opp hysteriske 
sjølv. For på ein måte blir det heilt uhåndterlig å 
drøfte ulike syn når den andre parten ikkje høyrer 
når med snakker. Eg har snakka for døve øyrer i 
Oslo, på Kvinnefront- og partikontor. Eg har snak
ka for døve øyrer i Telemark og Bergen. Eg har 
forklara for døve øyrer om organisatoriske prinsipp 
og mindretallets rett til å komme til orde. Eg har 
blitt nekta spalteplass i Klassekampen. Møtt med 
at andre offentlege kommunistar har gått ope ut 
mot oss i borgarpressa. Eg har opplevd at <lei i 
leiinga av dette partiet som ikkje har jobba mot 
oss, har vore heilt tafatte. Eg har opplevd at med 
har fått ein situasjon der baksnakking og skitne 
knep har fått råde, utan at det har blitt gripe inn. 
Og i den rådande partidebatten, har det vore ein 
lærerik affære. For hvis det er slik at sentralstyret 
vil ha eit parti bygd på kommunistiske prinsipp, så 
må eg spørre: K va skal med med <lesse prinsippa 
når vedtektene ikkje blir nytta? 

RØD UNGDOM 
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Vedtekter er ikkje så veldig interessante når med 
er enige og alt arbeid går som smurt. Vedtekter blir 
laga for å nyttast når med ikkje er enige, og arbei
det stopper opp. 

Med har tapt krigen i partiorganisasjon og par
tipresse. Opinionen er det ansleis med. Her har 
med stor oppslutning, og derfor havna med plutse
lig i TV på beste sendetid der med skulle uttale oss 
om Cupidofilm. Det gjorde med, og det gjorde 
med godt. Klassekampen viste ingen interesse, og 
det hadde med heller ikkje rekna med. Men lørda
gen etter viste det seg at KK hadde fått det med 
seg likevel. For i en stort oppslått artikkel kunne 
<lei kunngjere for alt folket, i alle fall den delen av 
folket som <lei bryr seg med, at dei K vinnefronta
rane som hadde vore på TV og påstått at Cupido
film var porno for <lei med høgskule, <lei var det 
ingen vits å ta alvorleg. Dei trengte ikkje å få uttale 
seg ein gong, det holdt at Cupidoreaksjonen og 
leiaren i Kvinnefronten fekk fortelje at dei tok feil. 
Og bare for å vere på den sikre sida slengde <lei på 
navns nevnelse i ein kort epistel på TF- sida, slik at 
ingen skulle vere i tvil om kven som ble hengt ut. 

Nå er altså situasjonen slik at ledelsen i Kvinne
fronten - og i partiet - i praksis har lagt med porno
kampen. Ledaren i KF - og partiavisa - har offent
leg gått ut med forsvar for porno. 

Mot pomoaktivistar. 
Har med vedtekter nå tru? 

ÅSTA HAALAND 

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon: (02) 38 42 50, torsdag 12-15 
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SKRIV KORT! 
Redaksjonen forbeholder 
seg retten til å forkorte 
innlegg på over 500 ord. 
Derfor: skriv kort. Så får 
også flere plass! 

Dead-line 
neste nummer: 

For artikler og fast stoff: 
30. mars! 

For dedattinnlegg: 
6. april! 

Kina og 
partidiSkusjonen 

Korrigeringer 

I 
den siste halvdelen av 80-tallet har de 
forskjellige delene av ml-bevegelsen ikke 
bare lagt ulik vekt på Kina-spørsmålet, men 

også trukket ulike konklusjoner med hensyn til 
utviklingen i Kina det siste ti-året. Mens NKS, 
studentforbundet til AKP, lenge har ment at 
revisjonismen forlengst har seiret i Kina, har 
moderpartiet hatt en annen analyse av Dengs 
reformer, en analyse som har gått ut på at de 
økonomiske reformene har betydd en progressiv 
utvikling av sosialismen. Denne analysen falt på 
sin egen urimelighet under massakrene i juni i 
fjor og er ellers blitt grundig tilbakevist, sist 
13/1.90 da AKP's Kinasyn ble fullstendig 
avkledd av Børge Bakken i KK. 

De fleste ser nok nå at AKP's Kina-analyse og 
oppsummering av 4.juni massakren ikke henger 
på greip. Men partiledelsen nekter å innrømme 
at det er blitt begått store teoretiske feil i forbin
delse med Kina-spørsmålet. Og hvorfor gjør de 
ikke det? Svaret er sannsynligvis at Kina er et 
viktigere spørsmål enn de fleste innser. På 70-
tallet gikk ett av vannskillene mellom kommu
nismen og opportunismen ved spørsmålet om 
Stalin. I første del av 80-tallet gikk det et vann
skille mellom dem som trodde på Deng og stolte 
på reformene, og dem som mente det var kom
met et nytt borgerskap til makten i Beijing. Mot
sigelsen førte til store utmeldinger fordi Deng
fløyen, med PM Steigan i spissen vant. Plutselig 
var åpne Kina-diskusjoner offisielt ikke-eksiste
rende, mens mange av oss vet at diverse forsøk 
på å reise diskusjonen ble hindret. 

»Sannhetsministeriet» døde såvisst ikke på 
70-tallet. I stedet for åpen diskusjon ble prin
sipp-programmet endret, slik at det var mer i 
»reformenes ånd», og den stramme proletære 
stilen fra 70-tallet ble et godt stykke på veg for
latt. Og her er man nå: Et parti som spriker i alle 
sektorretninger, et parti uten solide røtter i 
arbeiderklassen, men heller med sterke småbor
gerlige trekk. Et parti med en organisasjonsform 
som i praksis ikke fungerer etter intensjonene, et 
parti som mer og mer har dreid praksisen sin inn 
mot legalt og parlamentarisk arbeid. Partiet i 
dag er et helt annet enn for ti år siden. Nå vil 
man skape noe nytt igjen uten å vurdere om 

bruddet med 70-tallet i teori og praksis var kor
rekt. Alt man kommer med var at for ti år siden 
var klimaet for tøft og ledelsen for sentralistisk. 
I dag, kan man innvende, er praksis for slapp og 
ledelsen minst like sentralistisk som i 1980. Det 
er de samme folka som sitter der. Og det er vel 
ingen som tror at de for ti år siden var onde og 
ville oss vondt, og at de i dag er greie og vil oss 
vel. Det er ikke slik det fungerer. Det avgjøren
de er til en hver tid hvilket klasseinnhold en 
ledelses praksis og teoretiske ståsted objektivt 
har, uavhengig av personlig vilje. 

De som deltar i og legger premissene i debaF 
ten om partiets framtid er alle ledende personer i 
AKP og RU. Det er en debatt så full av småbor
gerlig synsing og føling, en debatt så fjern fra de 
virkelige problemene AKP har å stri med, at det 
ikke er rart at det store flertallet er taust. Skal 
denne debatten bli noe mer enn intellektuelt 
spillfekteri, må den snart gis et innhold. Det føl
gende er å betrakte som et forslag til ramme for 
diskusjonen: 

1. Hva slags organisasjonsform har partiet i 
dag i praksis'! Hvortor og hvor langt har partiet 1 

praksis beveget seg vekk fra en virkelig demo
kratisk-sentralistisk partimodell, og er dette en 
riktig utvikling? Kan utviklingen i tilfelle snus? 

2. I stedet for å diskutere sikkerhetslinja slik 
den er formulert på papiret, må m.m nå diskutere 
hvordan den praktiseres, fra ledelsen og nedo
ver. 

3. Hvilke politiske og organisatoriske konse
kvenser har den store satsningen på valgarbeid 
og synet på utviklingen i Kina egentlig hatt for 
partiet? 

Min påstand er at årsaken til den krisa som 
har utløst partidebatten er å finne i slike 
spørsmål, og ikke i en diskusjon om stil, »stali
nisme» og »historiske tradisjoner.» Det er litt 
merkelig at partiets fremste kadre, Sentralstyret, 
ikke i større grad har bragt disse viktige politis
ke spørsmålene inn i debatten. Det er så en kan 
lure på om man vil unngå en virkelig åpen 
debatt om krisa i ml-bevegelsen, og derfor leg
ger opp til en illusjonsfylt liksom-debatt som 
den som går nå. 

ANNE-LISE VIGERUST 

Samepolitikk 
fra· Oslo 

I Opprør nr. 2 svarar Aksel Nærstad på eit 
innlegg fra Hanna Hansen om bl.a. RV og 

Sametingsvalget. Aksel seier det ikkje er rett at 
vi ikkje stilte lister fordi AKP er eit norsk og 
kvJtt parti, men at grunngiinga var at vi »står 
svakt blant samene.» Eg må seie at det er svært 
interessant å få greie på dette, no over eit halvt 
år etter valet. Landsstyret sitt vedtak har nemlig 
aldri vore offentliggjort før, trass i fleire purring
ar. Det einaste vi har hørt var at det var vedtatt å 
ikkje stille, og at grunnlaget for vedtaket i lands
styret var vedtaket i Finnmark RV. Og vedtaket 
til Finnmark RV, som er offentliggjort i Klasse
kampen og Finnmarks-avisene slår fast at vi er 
prinsipielt mot at norske politiske parti blandar 
seg bort i valet til Sametinget, og at RV derfor 
ikkje vil stille lister. SV holdt seg forøvrig borte 
med same grunngiinga. Dette gjorde at vi satte 
oss i respekt i samiske kretsar. 

Nå kan ein seie dette er flisespikkeri, for 
resultatet blei det samme. Nei, det er ikkje det. 
Det er eit prinsipielt spørsmål om nasjonal sjøl
råderett og å kjenne si eige avgrensing. Vi kjem 
ikkje bort fra at AKP er eit norsk og kvitt parti, 

prega av kulturen og tankegangen til majoritets
befolkninga i Norge (i forhold til samar og inn
vandrarar: herrefolket.) »Eg vil ikkje vere ein 
kvit mann,» sa gymnaslærer Pedersen. Men 
likevel var han det. Kvite er både Hanna, Aksel 
og eg. Forskjellen er at nokon ut i fra eigne 
røynsler har skaffa seg ein smule skamvett, 
andre har ikkje vore så heldig. »Vi er et parti 
som slåss mot kolonimakta og for samenes 
interesser,» skriv Aksel. Eit godt ønske, men 
som proklamasjon av langt mindre · verdi enn 
påstanden om at AKP er arbeidarklassen sin 
fortropp. 

For 1-2 år sidan laga ein del partimedlemmar 
(samiske og norske) i Finnmark forslag til eit 
nytt samepolitisk program for partiet. Det blei 
utsatt av landsmøtet i -88, og sentralstyret skulle 
vedta det, trykke det opp på norsk og samisk i 
tide til at vi kunne spreie det i valkampen. Pr. 
dags dato har eg ikkje sett noko til dette pro
grammet, heller ikkje noko forklaring på kor det 
har tatt vegen. Så mykje blir samepolitikken tatt 
alvorlig i partiet som »slåss for samenes interes-
ser.» 

SVEIN LUND 

S 
iste nummer av OPPRØR hadde en god 
del feil. Et innlegg ble trykt to ganger. 
Flere innlegg ble ikke trykt. Det har flere 

årsaker, men var ikke uttrykk for et bevisst valg. 
Vi hadde vansker med å få oversikten. Redak
sjonen beklager det. 

Når det gjaldt materialet fra sentralstyret, er 
det disse tre tingene å merke seg. 

!)Følgene forslag ble lagt fram, men ikke 
stemt over: 

SLÅ SAMMEN RV OG AKP 
Vi ønsker ett revolu~onært parti bygd på det 

beste i AKP og RV. A splitte opp det revolu
sjonære arbeidet i to organisasjoner er uheldig. 
Det skiller det parlamentariske arbeidet fra det 
utenomparlamentariske, og er med på å usynlig
gjøre AKP. 

Det er i dag et reelt problem at mange som i 
dag er aktive i RV ikke ønsker å være medlem 
av AKP. En sammenslåing av RV og AKP er 
ikke et organisatorisk spørsmål, men må være 
resultatet av en politisk prosess i de to organisa
sjonene. Vi tror mange også i RV vil vurdere sitt 
forhold til AKP hvis vi evner å utvikle en alter
nativ politikk for et annet samfunn, kritisk opp
summere erfaringene fra sosialismen i Sovjet og 
Kina, kvitter oss med »klassikerbegrepet» og 

Valgstrategien 
franiover 

1. Partiet/listene vi stiller til valg må være 
erklært sosialistiske. Dette er nødvendig for å ha 
et redelig forhold til velgerne, såvel som for å 
svare på SVs framgang og utfordring mot ml
bevegelsen. 
2. Vi bør ikke slippe løs RV som en sjølstendig 
organisasjon med egen ledelse. Det vil føre til et 
RV som går mot det politiske sentrum og kan 
utvikles til å bli en konkurrent til resten av ml
bevegelsen. 
3. Vi bør stille RV-lister flest mulig steder ved 
kommunevalget i 1991, i en overgangsfase. 
4. På sikt skal vi jobbe for en revolusjonær orga
nisasjon som både driver parlamentarisk og ute
nomparlamentarisk arbeid. 
5. For å vinne oppslutning ved valg er det viktig 
at ml-bevegelsen kvitter seg med mye gammelt 
slagg om sekterisme. Vi må spesielt presse AKP 
til å ta et definitivt oppgjør med stalinismen. 
Videre må sikkehetspolitikken revideres og til
passes forholda i Norge i dag. Vi må framstå 
som en i mye større grad åpen bevegelse. 
6. En ny revolusjonær og marxistisk strategi og 
politikk for Norge må bli utvikla dersom ml
bevegelsen skal være nyttig i 90-tallets Norge. 
Vi kan ikke basere vår framtid på AKP sine 
gamle analyser og strategi alene. 
7. Organisasjonsomlegging løser ikke probleme
ne alene, marxismens krise må løses både 
politisk og organisatorisk. Til det kreves en 
gjennomgang av ml-bevegelsen sine standpunk
ter og politiske linjer for å lage en revolusjonær 
linje for 90-åra. 

Enstemmig vedtatt på årsmøtet i 
TRØNDELAG RØD UNGDOM 

AKPs valglinje 

A
. vgjørelsen om hva slags valglinje AKP 

skal ha må ikke forseres. Den må 
utvikles i diskusjoner fram mot neste 

landsmøte og vedtas der. Viktigere enn alt annet 
nå er diskusjonene om AKPs politiske grunnlag, 
langsiktige mål og organisasjonsprinsipper. 
Resultatene fra denne debatten vil i stor grad 
forme valglinja. 

Enstemmig vedtatt, 
AVDELING I TRONDHEIM 

OPPRØR 

videreutvikler demokratiet i AKP. 
Partiet bør ha som hovedlinje at RV/AKP stil

ler til valg. Det betyr ikke at vi er prinsipielt i 
mot å delta i alternative valglister lokalt eller 
regionalt. Fiskerikrisa kan bety at nye opprørs
lister ser dagens lys ved neste stortingsvalg. Da 
må RV/AKP vurdere om vi skal støtte den/de 
nye listealternativa. Vi ser ikke at det idag er 
grunnlag for å danne en permanent landsomfat
tende valgfront i Norge som ikke blir et nytt RV 
eller et nytt SV .. 

2)1 forslaget »Et revolusjonært parti bygd på 
det beste i AKP og RV», ble det foreslått å stry
ke setningene »I debatten om AKP(m-l)s fram
tid har det også , fra distriktslederen i Sør- Trøn
delag, blitt reist et forslag om at målet for denne 
prosessen skal være å nedlegge AKP(m-) for å 
stifte et »nytt marxistisk parti» sammen med 
andre marxister. Sentralstyret er uenig i denne 
strategien».Det ble ikke realitetsbehandlet da 
forslaget »AKP og forslaget om et nytt marxis
tisk parti» ble vedtatt. 

3)Et forslag om å stryke 2., 3. og til siste avs
nitt i avsnitt 4 i forslaget »AKP og forslaget om 
et nytt marxistisk parti» falt med 70% mot. 

REDAKSJONEN 

Vedtak Olll 
partidebatten 
0 

slo DS har behandla partidebatten og 
vedtatt følgende: 

1. DS har behandlet opplegget fra 
Sentralstyret til diskusjonen framover om AKP's 
framtid. Opplegget er fritt for bastante stand
punkter fra ledelsen, og overlater til partimed
lemmene å føre diskusjonen framover. Dette er 
bra. 

2. Unntak fra dette er at Sentralstyret har gitt 
forslaget fra Sør-Trøndelag om å slå sammen 
RV og AKP («Overrein-modellen») et negativt 
stempel. Dette forslaget fortjener samme 
behandling i partidebatten som alle andre 
forslag. Etter vårt syn vil det å bygge opp et nytt 
revolusjonært marxistisk arbeiderparti være ett 
mulig svar på 90-åras utfordringer. I denne sam
menheng ser vi Overreins forslag som et viktig 
bidrag i debatten om hvordan AKP kan komme 
på offensiven. 

3. Debatten om AKP's framtid må først og 
fremst dreie seg om å avklare hva slags ideolo
gisk, politisk og organisatorisk opplegg som må 
ligge til grunn for et revolusjonært arbeiderparti 
i Norge på 90-tallet. Denne debatten må føres 
fram til parti-landsmøtet 1990. 
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Neste OPPRØR: 

20. april , 
li 

(spør etter kommisjonærpost) 

Sentralstyret avgjør! 
I forrige nummer av OPPRØR agiterte jeg for 

et åpent landsmøte under mottoet: VINN 
ELLER FORSVINN. Et sentralstyremedlem 

som kaller seg «Oskar Jørgensen», kommenterte 
innlegget mitt etter ønske fra partisekretariatet. 
Kommentaren hans er dels en tolkning av vedtek
tene og dels en politisk argumentasjon. Jeg vil der
for kommentere det vedtektsmessige først. 

«Oskar Jørgensen» sier innledningsvis at vedtek
tenes bestemmelser om sikkerhet er lagt til grunn 
for at partiet til nå har avholdt hemmelige lands
møter. Han mener derfor at det er landsmøtet som 
partiets høyeste organ som derfor må vedta en 
eventuell endring. Dette er det ikke vedtektsmessi
ge grunnlag for å si. 

Dette spørsmålet blir behandlet under vedtekte
nes paragrafer 7 og 9. Når landsmøtet ikke er 
samla, er det sentralstyret som har som oppgave «å 
sette i verk partiets linje på en mest mulig kraftfull 
og effektiv måte, og innafor den ramma som pro
gram, vedtekter og landsmøtets vedtak setter.» Jeg 
kan ikke se at landsmøtet 1988 fattet vedtak som 
binder opp sentralstyret i spørsmålet om åpent 
landsmøte eller ikke. Ikke noe sted i vedtektene gis 
det direkte retningslinjer for hemmeligholdelse av 
landsmøtet. Det er sentralstyret som innkaller til 
landsmøte og vedtar delegatnøkkel. Vedtektenes 
paragraf 7, tredje avsnitt, sier at det er grunnorga
nisasjonene (parffavdelingene) som velger delega
ter til landsmøtet. Fjerde avsnitt sier imidlertid føl
gende:«Dersom krava til sikring av partiet gjør det 
nødvendig, kan sentralstyret beslutte at delegatene 
igjen gjennom vanlige demokratiske valg blant seg 

velger ut et mindre antall som møter på sjølve 
landsmøtet eller distriktsårsmøtet.» Også på flere 
andre punkter har sentralstyret myndighet til å 
sette deler av vedtektene ut av kraft dersom illega
litet eller andre sikkerhetstrusler gjør dette nød ven- . 
dig. 

Det kan følgelig ikke være tvil om at det er 
sentralstyret som har avgjørelsesmyndigheten i 
spørsmålet om åpent eller hemmelig landsmøte. 
Slik må det også være. Landsmøtet 1990 kan ikke 
vedta at framtidige landsmøter skal være offentli
ge. i så fall ville sentralstyret være tvunget til å 
innkalle til landsmøte i all offentlighet sjøl om par
tiet i mellomtida blei illegalt. Dersom «Oskar Jør
gensen» mener jeg har oversett landsmøtevedtak 
eller punkter i vedtektene, oppfordrer jeg han til å 

· legge fram disse i OPPRØR. 
Videre sier «Oskar Jørgensen» at han ikke har 

noen «prinsipielle» innvendinger mot direkte valg 
til landsmøtet. «Oskar Jørgensen»s eventuelle 
«prinsipielle» innvendinger er uinteressante, da 
dette spørsmålet er klart regulert av partiets ved
tekter, vedtatt av landsmøtet, partiets høyeste 
organ. Som jeg allerede har påpekt ved å sitere 
vedtektene, er det kun «krav til sikring av partiet» 
som kan legges til grunn for indirekte valg til 
landsmøtet. Vedtektene åpner ikke for å legge 
praktiske eller økonomiske betraktninger til grunn. 
praksisen som har vært indirekte valg, baserer seg 
på beslutninger i de tidligere sentralkomiteene, 
ikke på landsmøtevedtak. 

«Oskar Jørgensen» står dermed igjen med to 
politiske argumenter. Det ene argumentet er at tide-

ne kan skifte brått over til hardere undertrykking 
fra myndighetene eller økende trusler fra fascistis
ke og rasistiske grupper. Det andre argumentet er 
hensynet til de d,emokratiske rettighetene til hem
melige medlemmer og faren for yrkesforbud. 

Til det første argumentet: 
Min vurdering er at skjerping av klassekampen 

og politisk undertrykking vil komme gradvis, og ut 
av en slik kamp vil det vokse nye ledere som går 
langt utapå dagens lederkjerne i politisk og taktisk 
kløkt. Det er disse vi må bygge opp en sikkerhets
linje for å beskytte og en politikk for å forene oss 
med. Jeg kjenner partiet etter mange års virke. Å 
tru at vi beskytter dagens lederkjerne ved hjelp av 
hemmelige landsmøter gjør strutsen til en intelli
gent skapning. 

Til det andre argumentet: 
Vi må erkjenne at det er en motsigelse mellom 

demokrati og konspirasjon. Å operere med hem
melige medlemmer og hemmelig virksomhet vil på 
den ene eller den andre måten begrense demokrati
et. Til nå har sentralkomiteene valgt å overordne 
hensynet til det enkelte hemmelige medlem. Opp
rinnelsen til ordningen med mange hemmelige 
medlemmer var krigsfare-analysen. jeg oppfatter 
analysa om overhengende fare for en plutselig sov
jetisk okkupasjon som skrinlagt. Det har skjedd 
mye siden denne analysa blei laga. 

Jeg mener det fortsatt er aktuelt med hemmelige 
medlemmer, knytta til spesielle yrker eller oppga
ver. Men da må pakten med partiet vær~ følgen
de:Kameratene gjør en spesiell type politisk arbeid 
som krever beskyttelse: Vi andre står åpent fram 

Hvem er det som skriver? 
I Opprør nr. 2, på s.9 «Det nye samfunnet» skri

ver Nærstad, Ericsson og Jensen: «Proletaria
tets diktatur innebærer ikke at staten er 

arbeiderklassens stat.» Neivel, men hvem sin stat 
er det da? Småborgerskapets? Partiets? Er partile
delsen nå kommet så langt at teorien om klassesta
ten skal kastes på båten? 

Det er en sak å hevde at arbeiderklassen 'ikke har . 

hatt makta i de landa som hittil har kalt seg «prole
tariatets diktatur.» De kan vi diskutere konkret på 
bakgrunn av historiske fakta. Noe helt anna er å 
påstå at proletariatets diktatur ikke er arbeiderklas
sen ved statsmakta! Det er denne tankegangen jeg 
kaller å frikoble definisjonen av et samfunns
system fra spørsmålet om hvilken klasse som fak
tisk har den politiske makta. 

På s.8 skriver de samme tre at Sovjet og Kina 
«måtte (min utheving) bli et styre på vegne av 
arbeiderklassen i en eller annen form.» Den pås
tanden vil jeg stille et spørsmålstegn ved. Men det 
viktigste spørsmålet blir allikevel: Hva da med 
Norge? Blir det «på vegne av» her også? Det ser 
slik ut. I artikkelen på s.9 heter det i punktene 5, 6 
og 10 at makta, maktbasisen skal skyves nedover. 

Svar til Arne.Rolijordet 
A 

rne Rolijordet og jeg er enige om at i land linga i samfunnet. Så lenge arbeiderklassen i 
som Sovjet og Kina tok proletariatets dik- hovedsak må bruke tida på å produsere, blir det 
tatur form av et styre på vegne av noen andre som i hovedsak bruker tida på å admi

arbeiderklassen og folket. Spørsmålet er : Hva må nistrere og styre. Når det er slik, vil det også være 
til for at det skal bli annerledes i Norge ? For å si en fare for at disse andre mer og mer skiller seg fra 
noe om det, må en både ha en oppfatning av hvor- den klassen de skal tjene, og utvikler seg til et pri
for det blir et styre »på vegne av», og hva slags viligert sjikt som først og fremst tjener sine egne 
politikk/strategi som må til for å skape noe annet. interesser. Dette ser jeg som et hovedproblem for 
Arne Rolijordet presenterer ingen av delene. Han overgangssamfunnet mellom kapitalisme og kom
nøyer seg med å være forarga over mine, Aksel munisme, et problem vi må finne en løsning på 
Nærstads og Siri Jensens standpunkter. Men ·skitt i - dersom det nye samfunnet ikke _ bare skal bli et 
det. Jeg mener ihvertfall følgende: En viktig grunn mellomspill mellom to undertrykkersamfunn. 
til at det blir et styre »på vegne av», er arbeidsde- Mitt svar er at vi må ha ei bevisst linje for å 

bygge ned arbeidsdelinga i samfunnet, og at vi, 
innafor rammen av ei bestemt arbeidsdeling, må 
styrke de kreftene som bidrar til å forankre makta 
på grunnplanet. Jeg kan være enig med Arne Roli
jordet at »å skyve makta nedover» blir en feilaktig 
måte å uttrykke dette på. Det dreier seg egentlig 
om å bygge opp makt nedafra. Men målet er å 
forandre samfunnet fra et samfunn der noen styrer 
og andre produserer (som arven fra det gamle sam
funnet innebærer) til et samfunn der skillet mellom 
det å styre og det å produsere er opphevd. Så lenge 
dette skillet ikke er opphevd, vil arbeiderklassens 
makt, også i en stat som er skapt for å tjene 

og er inneforstått med de mulige konsekvensene av 
dette. Prisen for beskyttelsen er begrensa demokra
tiske rettigheter for det enkelte beskytta medlem. 
Skal de være skjult for etterretningspolitiet nå og 
under framtidig illegalitet, er konsekvensen at 
bare noen få må kjenne til medlemskapet og opp
gavene. Praksisen med å seile under falskt flagg i 
fronter og foreninger er å konspirere mot folket 
istedenfor mot borgerskapet. Dette må vi avvikle. 

Praktiseringen av hemmelig medlemskap har all
tid vært regulert av de ulike sentralkomiteene ut fra 
konkrete vurderinger av den aktuelle situasjonen. 
vedtektene regulerer ikke dette spørsmålet. prakti
seringen av hemmelig medlemskap er forandret av 
sentralkomiteene flere ganger opp gjennom parti
ets historie. Derfor er det opp til det sittende 
sentralstyret å vurdere hvordan hensynet til hem
melige medlemmer skal praktiseres framfor kom
mende landsmøte. Sentralstyret er her ikke bundet 
opp _av tidligere landsmøtevedtak. 

Når det gjelder yrkesforbud: Hva er !.å spesielt 
med landsmøtet? Vi står på samme gatehjørne og 
selger Klassekampen i årevis. Vi stiller på toppen 
av RV-lister. Vi leder streiker og underskriver reso
lusjoner i avisa. Å være en politisk ledende AKPer 
i nesten enhver norsk kommune betyr mye mer 
enn om du tar en tur på talerstolen på et landsmøte. 
Hvem tror dere pressa ville fotografere og gjengi i 
de riksdekkende avisene eller på Dagsrevyen? De 
samme som de svermer rundt resten av året. Vi veit 
alle hvem det er. 

PER HÅKONSEN 

Jeg er ikke ute etter å «skyve makta nedover.>? Jeg 
er ute etter å ta makta sammen med arbeidskame
ratene mine. Hvem er det som formulerer seg slik? 
Hvilket klasseperspektiv er det som kommer til 
uttrykk i en slik formulering? Jeg begynner i det 
hele tatt å bli lei av et «arbeiderparti» som ikke er 
et arbeiderparti! 

ARNE ROLUORDET 

arbeiderklassens interesser, være svært ustabil og 
stå i fare for å bli undergravd. Er det en historisk 
erfaring forsøkene på å bygge sosialismen viser, så 
er det nettopp dette. Derfor er det all grunn til å 
problematisere dette at proletariatets diktatur er 
arbeiderklassen ved statsmakta. Kanskje er det 
bedre å legge vekt på at arbeiderklassen i over
gangssamfunnet må ha en strategi for å erobre mer 
og mer makt, og at denne strategien samtidig betyr 
å omforme samfunnet til den klasseløse kommu
nismen. 

KJERSTI ERICSSON 

Nei til likvidering av det kommunistiske partiet! 
K 

refter i ml-rørsla tek no opent til orde for 
nedleggjing av AKP(m-1), organisatorisk 
og politisk. Organisatorisk ved å leggja 

ned partiet og erstatta det med noko nytt, av typen 
»venstreradikalt valkampparti» a' la SV. Politisk 
ytrar denne likvidatoriske lina seg m.a. ved å ville 
fjerna mest mogleg av marxist-leninistisk teori 
kommunistiske organisasjonsnormar frå partiet. Ei 
slik utvikling vil gjera partiet til eit reint venstre-

Nr. 3 9. mars 1990 

· sosialdemokratisk parti og objektivt sett føra til at 
borgarlege liner tek makta i partiet. 

Sentralstyret i Noregs Kommunistiske Student
forbund vil markera seg mot ei slik utvikling. Vi 
meiner at vår tid meir enn nokon gong klårt syner 
at det er naudsynt å halda oppe eit kommunistisk 
parti her i landet, som ein reiskap for arbeidarklas
sen og vanlege folks interesser, i den ideologiske 
kampen i Noreg og som leiande kraft i kampen for 

revolusjon og sosialisme i Noreg. 
Med eit kommunistisk parti meiner me eit parti 

som: 
- byggjer på m-1-m. 
- praktiserer demokratisk sentralisme som orga-

nisasjonsmodell. 
- er eit aktivistparti kor grunnorganisasjonane er 

nøkkellekken i det politiske arbeidet. 
- samordnar legalt og illegalt arbeid, t.d. ved 

OPPRØR 

både å stilla til val i valfrontar og ved 1\. halda oppe 
ein tryggjingspolitikk. 

- knyttar folk til seg gjennom arbeid etter masse
lina. 

- slåss for <lei objektive interessene til alle utbyt
ta og undertrykte folk. 

- er eit proletarisk og internasjonalistisk parti. 
SENTRALSTYRET I NOREGS 
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RØDT KORT 

Moderasjons
forkjemper. 
Han er LO-leder. Men han 
er mot en plan for opptrap
ping av kvinnelønna. Han 
har vært for lønnslov - to 
ganger. Han snakker offen
sivt, men han forhandler 

moderat.Hva kommer han til 
å si til kvinner og alle lavt
lønte l. mai? Ta hverandre i 
handa og hold? Men det blir 
det ikke brød av, Yngve 
Hågensen! 

RØD ROSE 

Sigrid og Claus 
Sigrid Jansen og Claus Jer
vell fortjener hver sin røde 
rose. Sigrid er nyvalgt leder 
i Rød Ungdom. Claus- har 
trukket seg som leder. 

Sigrid får ei rose på veien 
fram til det neste landsmøtet 
i Rød Ungdom i løpet av 
våren. Det var tøft gjort å 
overta i slutten av en perio
de. Hun er «gammel i tral
ten» i Rød Ungdom, både i 
Akershus og i sentralstyret. 
Men med full jobb på 
Duplotrykk trenger hun den 
støtta hun kan få sånn at 

landsmøtet legger et grunn
lag for å utvikle ungdomsor
ganisasjonen til å bli enda 
mer slagkraftig. 

Den andre rosa går til 
Claus - veteranen i Rød 
Ungdom. Snart går han av 
for aldersgrensen. Claus har 
vært med på det meste, akti
vist i skolekampen, aktivist i 

· homsekampen, innleder på 
skolene uavhengig av valg
kamper, debattant om parti
ets og Rød Ungdoms fram
tid, og friun til nylig leder av 
Rød Ungdom. 

u 

Marianne 
dytter Stalin 

Det er ikke lett å tenke mye på Stalin for tida. Jeg tar meg 
stadig sammen, jeg kommanderer meg sjøl: Tenk på Sta
lin! Tenk kritisk på Stalin! Vær ikke konservativ! Proble
met for meg er at disse forsettene blir dytta til side av 
Marianne Kristoffersen som jeg tar en røyk sammen med 
etter møtet på skolen der jeg jobber. Marianne, mor til en 
liten gutt som mister skolen sin fordi skolen vår skal leg
ges ned, hun er et råskinn. Det eneste hun snakker om, er 
at alle i byen burde gjøre sånn som i Øst-Europa, lage 
bråk og styr og kreve demokrati. 

Morten Fredriksen, far, som også er her på Røykjavik, 
mener at når de har råd til å flytte en bomstasjon noen 
meter for 17 millioner kroner, så har de råd til å ikke legge 
ned en eneste skole. Wenche Lund, mor, som jobber i den 
barnehagen som skal stenge, lurer på hvor fort de klarer å 
ødelegge det meste. Halvor Pettersen, arbeidsløs far, roser 
barnevernsfolka i bydelen som sier opp fordi de har en 

1 
lang rekke alvorlige saker som de ikke får tatt seg av. 
Ungdomsklubben er allerede nedlagt, barnas ridesenter 
står for tur, og 40 fritidshjemsplasser for de minste skoles 
, bar.ia forsvinner. 

HVA GJØR VI? spør Morten F. HVA GJØR VI? spør 
Wenche L. HVA GJØR VI? spør Halvor P. HVA GJØR 
VI? spør jeg. 

En stemme inni meg sier: Bruk tida nå til å gå på kritis
ke møter om Stalin. Det er akkurat det du har bruk for. Er 
du sikker på at du har hatt en riktig forståelse av Sinovjev 
og Kamenjev? Nei, nei! Jeg er ikke sikker! Burde du ikke 
angre på at du egentlig aldri har tatt alvorlig på partikam
pene i 1927? Jo, jo! Har ikke tatt alvorlig! HVA GJØR 
VI?! roper Marianne K. En annen stemme inni meg sier: 
Det er riktig mange aksjoner og kamper på en g~g i byen 
akkurat nå. Jeg kjenner igjen AKPere i de fleste av dem. 
De er med på å ta ansvar. Kommunister som gjør det de 
skal. 

Men vi/folk slåss på hver vår haug, i hver vår aksjon, på 
et vis aleine. Marianne, Halvor og jeg trenger en felles 
taktikk som er sånn at folk flest har en mulighet for felles 
handling. Stor eller liten handling, men handling og felles. 
Og jeg kjenner på meg at det er på møter om slike ting jeg 
gleder meg til å gå. Sånn at vi kanskje kan klare å si: 
DETTE GJØR VI! Men hvem lager sånne møter nå til 
dags? 

JORUNGULB. 

AKP 1973: Stiftelseserklæring 
KOMMVN ARBEfDERNES 

ISTPARTI (m-lJ 
programmer oo 

fra det I I " vedtak • andsmøtet 
februar 1973 

Erklæringa fra partiets I .landsmøte er 
utgitt i bokform på Oktober Forlag i juni 
1973, og vi bringer her noen utdraa,. 

En konferanse av valgte delegater fra MLGs grun
norganisasjoner vedtok søndag 18.februar å stifte 
Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leniniste
ne) og konstituerte seg som partiets l.Iandsmøte. 
Denne partistiftelsen skjer etter mange års forbe
redelse og grundige politiske diskusjoner. 

Arbeidernes Kommunistparti(marxist-leninistene) 
tar opp i seg den norske arbeiderbevegelsens beste 
tradisjoner; fra Thranitterbevegelsen i 1948, DNA i 
1988 og NKP i 1923. Alle disse partiene var opprin
nelig revolusjonære arbeiderpartier. Vårt parti er det 
4.forsøket på å organisere et slikt parti i Norge. 

( ... )Vårt endelige mål er kommunismen, der all 
undertrykking og utbytting av mennesker, alle klas
seskiller er forsvunnet. 

( ... )Noen vil spørre seg:Er det nødvendig med et 
nytt parti i arbeiderbevegelsen? Vil ikke det øke split
telsen og forvirringa i en situasjon som krever enhet 
mot klassefienden? Vi er enige i at splittelsen i norsk 
arbeiderbevegelse er en dårlig ting. Men vårt parti 
kan ikke påta seg skylden for at det er blitt slik. 
Gru11nlaget for splittelsen ble lagt da først DNA - og 
seinere NKP - brøt med sitt revolusjonære grunn
lag.( .... )AKP(m-1) er nødvendig fordi et norskt, revo
lusjonært kommunistparti er nødvendig hvis sosialis
men en gang skal bli virkelighet. 

Samtidig er det fra starten av vårt partis linje ikke å 
arbeide for økt splittelse i arbeiderklassen, men for 

samling av den. Vi arbeider aktivt for å styrke 
enhetsfronten mot klassefienden. Vi ønsker å samar
beide med alle som ønsker framskritt, uansett parti
tilknytning og uten å la oss hemme av snever partisjå
vinisme. Vår eneste forutsetning er at dette samarbei
det oppfyller to krav: At det retter seg mot norsk 
monopolkapital og utenlandsk imperialisme og at det 
virkelig er i det arbeidende folkets interesse. Derfor 
tror vi dannelsen av vårt parti ikke vil øke spli Isen, 
men tvert imot øke enheten i arbeiderklassens ~ .'lp. 

Med bakgrunn i dette har vi lagt fram forslag om 
brei enhet I .mai, basert på paroler som forsvarer fol
kets dagskrav. Og AKP(m-l)s I .landsmøte uttaler at 
partiet er villig til å drøfte mulighetene for felles opp
treden ved Stortingsvalget 1973 med andre progressi
ve organisasjoner og personer. 

-
Godeting 

Det er ikke så vanskelig for et menneske å utføre noe som er 
godt. Vanskeligheten består i å utføre gode ting hele livet igjen
nom og aldri gjøre noe galt, vanskeligheten består i å opptre 
konsekvent for de brede massers, ungdommens og revolusjo
nens interesser og å ta del i møysommelig kamp i titalls år i 
trekk. Det er det vanskeligste av alt! 

MAO ZEOONG, I5januar 1940 
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