
Landsmøtet - valg! 

Nummer 7 Årgang 2 1. september 

Vi viser til side 8 i dette nummeret. Der står det en 
viktig melding fra nominasjonskomiteen. Les den 
og sett i gang! Det blir en spennende prosess. · 
Meningene er mange om hva slags parti vi trenger, 
noe en rekke intervjuer inne i avisa gir klart 
uttrykk for. 

INNHOLD 
LEDBI 
Lederen spår en heit høst, både på grunn 
av omfanget og innholdet i oppgavene. 
Profilen denne gang er Ingrid Hardersen, 
nyansatt leder for «Kast' deg frampå»-kur
sene. Nytt fra Studietjenester finner du 
også 

SE SIDE 2 

PARTIET 
For å få fram andre stemmer enn de mest 
skrive- .og taleføre, har Opprør intervjuet 
en RV'er og noen medlemmer om hva de 
synes er viktig i debatten om partiet. 

SE SIDE 3 

Hvor klarer RV å stille lister ved '91-val
get? Intervjuer med RV'ere om RV-arbeid, 
oppgaver og framtida, mm. 

SE SIDE4 OG 5 

AKP - ET ARBBDERPARTI? 
Midtsidene er .fylt med en intervjurunde 
om et for tida omdiskutert tema: I hvilken 
grad er AKP et arbeiderparti? 

SE SIDE 6 OG 7 

PRINSIPP-PROGRAM 
Programdebatten: Vi trykker et nytt 
forslag til program. Og! Les hva nomina
sjonskomiteen har å si - tenk på kandida
ter! 

SE SIDE 8 

DEBATTEN 
Sommeren har ikke lagt noen demper på 
skrivelysten - om vedtekter og andre sider 
ved partiet. 

SE SIDE 9, 10 OG 11 

0 

PA TAMPB\I 
En «Petit» om arbeiderproblematikken, 
informasjon om landsmøteforberedelser. 
ros og ris. 

Kampen mot EF blir viktigerefor hver dag som går. Det er nå på tide for AKP å stramme tømmene for nytt res mot EF. Bildet til venstre er fra et anti-EF tog på 60-
tallet. Bildet til høyre er fra dagens anti-EF-kamp. 

Nei til salg av Norge! EF-spørsmå
let er igjen i ferd med å bli en vik
tig oppgavy for AKP. Vi må plasse
re oss som en del av EF-motstan
åen i Norge. 

Årets sommerleir hadde EF og 
utviklingen i Europa som hovedte
ma.En av gjestene på Tromøya var 
Reiulf Steen, som innledet om 
Europa, ved siden av Siri Jensen. 
Noen hovedpunkter fra innledning
ene. 

Steen definerer seg som sosialist 
og med målsetning et samfunn 
med likeverd/likestilling. 

I forhold til den politiske utvik
lingen i Europa, mener han at 
spørsmålet om Norge er med i EF 
eller ikke er mindre viktig. Utvik
linga i Norge vil i hovedsak vær~ 
den samme, uansett. Den viktigste 
forskjellen er at vi ved medlems
kap vil være med i EF's organer. 
Han tror derimot ikke vi vil få 
noen sterk innflytelse i EF. Norge 
er et lite land. 

EF vil, som politisk/økonomisk 
faktor y ære så dominerende at det 
vil prege Norges utvikling, enten 

vi er med eller ikke, enten vi vil 
eller ikke. 

Sovjet/Øst-Europa er ikke lenger 
noen enhetlig blokk. Steen ser den 
teknologiske revolusjonen som 
hovedårsaken til omveltningene i 
Øst-Europa. 

Steen legger stor vekt på Tysk
land. Det er, og vil i enda større 
grad bli et politisk/økonomisk 
lokomotiv i Europa. Han spør: 
Skal vi ha et tysk Europa, eller et 
Europa med Tyskland. 

Vi bør benytte tida nå til å styrke 
det nordiske samarbeidet. Han 
mener det er viktig for å få mer 
styrke innafor EF til å sikre det vi 
har av velferdsrettigheter for folk. 
Mens Steen la vekt på det uunngå
elige i den europeiske utviklingen, 
trakk Siri Jensen fram det motsatte, 
særlig etter det som har skjedd i 
Øst: 

Europa er i endring. Folkene i 
Øst gjorde opprør. EF, med Vest
Tyskland i spissen prøver å sette 
stopp for en sjølstendig utvikling i 
de Øst-Europeiske landa. Samtidig 
skjerper kampen om disse nye 
områdene motsetningene innenfor 

EF-OFFENSIV: 
Sentralstyrets arbeidsutvalg har 
vedtatt å prioritere EF-kampen 
som den viktigste eksterne oppga
va. Målsettinga er å bidra til• at 
det i høst blir bygd opp Nei-til
EF-komiteer så mange steder som 
mulig. 

Borgerskapet bruker EF-tilknyt
ninga i offensiven sin: 

Omfordelingspolitikken. 
Mindre til vanlige folk. Mer til de 

store monopolene. Arbeidsløshet. 
Knebling av de faglige rettighete

ne. 
Kvinnekampen. 
Økologi. Rasering av distrikte

ne. 
Svekker den nasjonale sjølråde

retten. Skjerper Norges rolle som 
en del av en imperialistblokk mot 
til den tredje verden. 

Partisekretariatet har sendt et 

EF, og i verden. Investeringene er i 
ferd med å dreie fra 3. verdenland 
til Øst-Europa. Det er ingen grunn 
til å erstatte et fastlåst verdensbilde 
med et nytt. Samir Amin, for 
eksempel, spår at 90-årene kom
mer til å skape politiske strukturer 
med belt nye utfordringer. Å stå 
utenfor EF vil da være den beste 
posisjonen, med størst mulighet for 
handlefrihet. 

Nasjonal sjølråderett er et, 
kanskje spinkelt, men viktig vern 
mot den internasjonale storkapita
len. Det er muligheten til å ta i 
bruk konsesjonslovgivningen for å 
opprettholde nasjonal industri. Det 
er retten til sjøl å fastsette skatter 
og avgifter og dermed statens inn
tekter og muligheter til å opprett
holde og bygge ut offentlige vel
ferdsgoder. Sjølråderetten er et 
kjernespørsmål. Vi vil slåss for et 
Europa, og en verden med likever
dig samarbeid mellom sjølstendige 
stater. 

Sosialdemokratene hevder at 
nasjonal kontroll av kapitalen ikke 
lenger er mulig. De propaganderer 
en europeisk fagbevegelse av LO's 

skriv til distriktsstyrene med 
forslag og tips til laga om EF-job
bing, bl.a.: 

i .En video fra sommerleiren 
med blant annet innledningene til 
Reiulf Steen og Siri Jensen om 
EF. Den er sendt alle distriktssty
rene. Kan også bestilles fra Studi
etjenester for kr.150. 

2.Innledningene til Reiulf Steen 

type. Erfaringene med EF, og med 
vårt LO frister ikke. I takt med 
utviklingen mot kapitalens fire fri-

. heter ser vi arbeidsløshet, angrep 
på levevilkår og sosiale rettigheter, 
og angrep på fagbevegelsen. Inn
vandringslovene mot folk fra 3. 
verdenland skjerpes. 

Vår strategi for kampen mot 
norsk medlemskap i EF: Siri Jen
sen la avgjørende vekt på at vi må 
utvikle kontakten og samarbeidet 
med arbeidsfolk, kvinnebevegelsen 
og miljøbevegelsen i Europa og i 
hele verden. Det kan dreie seg om 
faglig kamp innenfor samme kon
sern, og utvikling av det solidari
tets-nettverket ved streiker vi har i 
Norge på et internasjonalt plan. 
Det dreier seg om solidaritet med 
folks kamper i den 3. verden. 
Kvinne- og miljøbevegelsen treffes 
og utvikler sin kamp på tvers av 
grenser. Det eksisterer kimer til et 
nytt Europa. V år kamp mot EF kan 
bare vinnes hvis vi allierer oss med 
alle de progressive kreftene i ver-
den. · 

BIRGER THURN-PAULSEN 

og Siri Jensen på lydbånd fra Stu
dietjenester for kr.25. 

3.Et studieopplegg er under~ 
veis. 

Ta et kollektivt grep i laga. Vi 
tror det er viktig at en del av den 
skoleringa som er nødvendig for å 
komme i gang, skjer i laga. · Det 
vil styrke lagas rolle som et poli
tisk, taktisk senter i EF- kampen. 

· Partisekretariatet 
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Studietjenester har to nye hefter å 
bypå: 

Den umulige revolusjonen? - om 
vendepunkt i europeisk arbeider
bevegelse. 
Skrevet av Jon -Børge Hansen -
pris: kr. 45,-

\\\ 

~\\, 

Vi siterer fra innledninga: 
«Mesteparten av -plassen bruker 
jeg til et grovt riss av historia til 
den tyske arbeiderklassen, og 
skisser av vendepunkt i historia 
til arbeiderklassen i en del andre 
europeiske land. Jeg skal kikke 
på hvordan arbeiderklassen, og 
de som i første rekke har vært 
bærere av opprørstradisjonen i 
arbeiderbevegelsen, nemlig de 
kommunistiske partiene, har rea
gert i avgjørende historiske situa
sjoner.» Siktemålet er å gi bak
grunn for temaet - Politisk strate
gi for 90-åra. 

Gasskraftverk og gassrørledning -
. en trussel mot miljøet 
Skrevet av Aksel Nærstad - pris: 
kr. 30,-

Det planlegges gasskraftverk 
flere steder i Norge. Stortinget 
skal ta prinsipiell stilling til byg
ging høsten '90. Gasskraftverk 
vil slippe ut store mengder av 
drivhusgassen, CO2. Økning av 
drivhuseffekten er den største 
globale miljøtrusselen. Våren '91 
skal det avgjøres om det skal 
bygges gassrørledning over land 
til Sverige. En slik rørledning vil 
føre til store naturinngrep. Kam- · 
pen mot gasskraftverk og rørled
ning blir kanskje den viktigste 
miljøkampen i Norge i '90-åra. 

Heftene kjøpes hos Studietjenes
ter, tlf. 02/384250 
Gøteborggt.8, 0566 Oslo 5. 

POLITIKK 

Enda en heit høst 
H østen er alltid kortere enn 

jeg tror. Ferien spiser opp 
dagene fra den ene sida. 

Jula korter av arbeidsperioden etter at 
jeg endelig har kommet i gang. Det 
som blir av tid imellom, er ikke mye 
å skryte av. Sånn tror jeg det kjennes 
for mange som jobber i organisasjo
ner. For AKP med et forestående 
landsmøte, en høst med budsjettkam
per mot rasering av offentlige sektor, 
satsing i kampen mot EF, osv.,osv. 
blir det mye vi skal ha gjort. Viktige 
ting. Liten tid. Det gjelder å ha tunga 
rett i munnen og planlegge 

AKPs framtid avhenger av om dis
kusjonene i laga blir gode, at med
lemmene slipper til, at deres syn blir 
det h{,rskende syn på landsmøtet. 
Derfor er spørsmålet om demokrati i 
debatten viktigere enn noensinne, på 
alle nivå. · 

Kjernespørsmålet er_ å finne ut hva 
siags program vi vil ha, og hva slags 
organisasjonsform vi ønsker. Til dette 

I ngrid Hardersen har nettopp tatt 
et langt skritt i livet. Fra Finns
nes i Troms til Oslo, for å overta 

ansvaret i AKP for «Kast deg fram
på-kursene», kanskje bedre kjent som 
«bøllekurs». 

Behov for forandring, er Ingrids 
første utsagn, som forklaring på 
denne ganske drastiske forflytningen. 
Forandring fra hva? 

Født og oppvokst på Finnsnes, hvor 
hun de siste 1 åra har jobbet i en opti
kerforretning som optikerassistent. 
Hun slipte brilleglass og solgte dem, 
og gjorde ellers som assistent alt 
mulig forefallende arbeid. Det var 
hun gått lei av, eller som hun sier: 
- Det er ikke meg å stå og selge altfor 
dyre briller til folk med dårlig råd. 
Hadde det vært opp til meg skulle jeg 
gjeme ha gitt bort briller til minste
pensjonistene. Det er noe spesielt 

· med en bransje hvor folk tjener seg 
rik på andres helse, men i det hele tatt 
er det å stå i butikk kanskje et av de 
psykisk mest slitsomme yrkene. Du 
skal selge, du skal selge dyrt, kunden 
har alltid rett, du skal være -saklig, 
smilende og salgsfremmende. 

Det hun derimot ikke var lei av, og 
som hun kommer til å savne, er arbei
det som avdelingsleder for Finnsnes 
og omegn Handel & Kontor, der hun 
var leder i 3 år. Hun synes det er flott 
å være der hvor en kan prøve å gjøre 
noe med saker folk er opptatt av, gi 
folk et puff, en oppmuntring. 

bruket har vi forslag til prinsipp-pro
gram og vedtekter. Kommer vi et 
stykke videre på dette, betyr det at 
enigheten øker om hva slags parti vi 
vil ha, at vi får bedre program. Derfor 
er det så viktig at lag og enkeltmed
lemmer formulerer sine syn i vedtak 
og skriftlig materiale. Spesielt viktig 

· er at laga tar et kollektivt grep i høst. 
Prinsipp-program-komiteen og · ved
tektskomiteen trenger å vite hva med
lemmene mener for å kunne legge 
fram best mulige forslag på landsmø
tet. Den beste måten er gjennom bra 
lagsmøter. Det har også noe med 
demokrati å gjøre. 

AKP har tre kjennetegn som skiller 
oss fra de fleste radikale partier i ver
den. Vi er et ikke-hvitt parti. Vi er et 
arbeiderparti (det er til og med slått 
fast i navnet at det er arbeidernes 
parti.) Det er et parti der ·kvinnene 
spiller' en stor rolle. Det finnes ulike 
vurderinger av hvor sterkt de tre 
kjennetegna står, hvor rotfesta de er. 
Men det er sjelden å høre at dette 

ikke er viktige sider ved AKP, og at 
de bør styrkes. 

Usynliggjøring betyr svekka mulig
heter for makt. Sånn er det også i 
AKP. Det holder ikke med proklama
sjoner. De politiske oppgavene, 
måten vi stiller dem på, hvem som 
slipper til og legger premissene, viser 
om det er alvor eller ikke. Eller om 
det bare er preik for galleriet. Å styr
ke de tre kjennetegna er viktig og 
avgjørende for AKPs framtid. En 
oppfordring om å legge vekt på dette 
i diskusjonene nå. Hva får det å si for 
hva slags program vi skal ha, hva 
slags vedtekter? 

AKP er et kjempende parti. Med
lemmene våre deltar i klassekampen, 
slåss mot Haagensen og staten i bor
gerskapets omfordelingsoffensiv. Vi · 
trapper opp innsatsen i miljøkampen, 
og deltar i kvinnekampen over hele 
landet. Det er viktig at det er sånn og . 
at aktivistsida vår blir styrket. Det er 
ikke ønskelig med ensidig konsentra
sjon om interne debatter - selv om vi 

_____ P's nye 
<<Bølleleder>> 

Så er kanskje ikke overgangen så 
stor likevel. Nå skal hun selge kurs, 
og hun skal oppmuntre jenter til å 
kaste seg frampå, et arbeid hun går til 
med stor lyst. Hun spekulerer litt på 
spørsmålet om markedsføring av kur
sene. Med referanse til sin egen fagli
ge erfaring, tenker hun på små jente
arbeidsplasser o.l, med stort behov, 
men som kan være vanskelig å nå 
med kurstilbudet. Men - flaskehalsen 
nå er at det er behov for flere kursle
dere! Og det er et alvorlig problem, 
for «bøllekursene» har så stor opp-

OPPRØR 

slutning at vi kunne ha holdt flere 
kurs - hadde vi hatt flere ledere. 

- . Og,- kommende «bølle-ledere», 
dere trenger ikke vente lenge: . Det 
blir lederkurs 28.-30. september. Pm:
tijenter fra hele landet oppfordres 
hermed! (Kontakt Ingrid på 
02/384250). 

- Kursene er et fantastisk tilbud til 
alle jenter, fortsetter Ingrid. Jeg var 
på «Smilekurs» en gang. Summen av 
tlet var egentlig at du skal ikke tro du 
er noe. «Bøllekursene» sier det mot
satte: Du er noe, stol på deg sjøl, det 

står foran et avgjørende landsmøte. 
Kampen mot norsk medlemskap i EF 
er den viktigste eksterne oppgava i 
høst . . Viktig blir det da å delta i opp
bygginga og styrkinga av den land
somfattende nei-til-EF-komiteen. Det 
betyr danninga av lokalkomiteer flest 
mulig steder i landet. Det betyr å 
reise EF-spørsmålet i fagforeninger 
og klubber. Det betyr å skblere seg, 
bli i stand til å argumentere mot EF
profetene som nå er på offensiven. 

Det er brei enighet i AKP og RV 
om at RV skal stille til valg i flest 
mulig kommuner i 1991. Derfor vil 
høsten også bli prega av forberedelse
ne og jobbinga med å stille RV-lister 
over hele landet. Det er mindre enn 
ett år til valgkampen er i full gang 
igjen! 

Laga må legge en plan for trøsten 
før oppgavene slår hverandre og laget 
i hodet. Høsten blir uansett heit nok. 

ERIK NESS 

Ingrid Hardersen, nyansatt 
i AKP, ansvarlig for "Kast 
deg frampå-kursene.» 

er ikke deg det er noe i veien med. 
Kursene river ned personlige barrie
rer og gir jenter mot til å tørre. De er 
en viktig del av kvinnekampen. 

Kvinnekampen, ja. Ingrid tror at 
det ikke er noe som jenter nødvendig
vis har et bevisst forhold til. Kvinne
kampen er noe som «er deD> - den tas 
ikke så alvorlig for tida. Hun mener 
det er viktig å nå unge jenter. TV, 
ukeblader og reklame pøser falske 
bilder inn i hodene på jenter som 
aldri før. Kvinnebildet er ofte tøffe 
damer i ledende jobber. Hun tror det 
kankje er nødvendig med et slags 
opprør for å få fram vanlige damer, 
vanlige yrker, og tenker på det ikke 
minst vår generasjon er flaska opp 
med: Du må bli til noe! Kanskje vi 
var litt for harde på '70-tallet på at du 
skal ut og jobbe. Den jobben kvinner 
har gjort hjemme kunne kvalifisere til 
mange lederjobber - administrering 
av hjem, økonomi, barneoppdragelse, 
omsorg, osv. Du ER noe, selv om du 

. ikke «blir noe». Og, for å svinge til
bake til kursene igjen: Har folk først 
fått smaken på å gjøre noe, forandre 
ting, så blir livet mer spennende og 
det er ikke så lett å snu igjen. 

Det siste vi . får ut av Ingrid er at 
hun er stolt av å være AKP'er. Og av 
at «Kast deg frampå-kursene» er 
AKP;s verk. Det skal vi ikke hysje 
ned. 

Vi tror kursarbeidet er i gode hen
der. 

BIRGER THURN-PAULSEN 
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AKTUELT 

Stille før 
en? 

Den Store Partidebatten har lenge tatt mye av 
spaltene i partiets forskjellige organer. Mange 
har vært frampå, men det er ikke til å komme 
forbi at debatten domineres av et mindre antall 
gjengangere - avisdebatten, altså. For å finne 
ut litt om hva folk er opptatt av bak 
avisspaltene, har Opprør snakket med noen 
medlemmer og en RV' er. · 

A visdebatten fenger ikke meg så vel
dig. Den går litt på sida av mål, jeg 
får ikke helt tak i den. Begge sider 

har en tendens til å skyve historia fra seg. 
Noen endrer standpunkt litt for lett fra det de 
- og vi, som parti - har sagt og gjort før. 
Opposisjonen på sin side glemmer nesten 
' 80-tallet og det vi har stått for og gjort da. 

har skjedd mye i kvinnekampen, for 
e.~ 00-=Qe.::-::: U Vi roll ikke. bli historie.lø e.. 
stå ved det vi har gjort, og jeg er stolt av mye 
av det, og av partiet. Vi har utretta mye og 
gjort oss gjeldende på mange områder. Ingen 
av oss kunne gjort det uten partiet vårt, sier 
Eva-Lill. 

Eva-Lill 
Bekkevad, 
Oslo: 
På sida 
av mål? 

- Jeg vil også si at jeg ikke kjenner meg 
igjen i at vi skal være så sverta av historia 
vår, og at det skal være så vanskelig å være 
kommunist nå. Dette er ikke bare en reint 
personlig følelse. Jeg kjenner det ikke igjen 
fra folk jeg omgås og mitt miljø. Jeg er enig i 
at en del må forandres, men på den andre sida 
synes jeg at vi har forandra oss. At vi i stor 
grad har tilpasset oss virkeligheten. Men vi 
må oppsummere det politisk og få det på 
papiret. Egentlig oppfører vi oss som om ved
tektene er forandret. Det er oppstått ulike 
nettverk på kryss og tvers, og jeg ser ikke 
problemet slik at det ikke er lov. Men de 
forskjellige nettverkene snakker ikke nok 
med hverandre. 

- Jeg synes i det hele tatt at vi har kommu
nikasjonsproblemer, ikke ulikt det som ofte 
skjer i ekteskap. Jeg vil kaste d~t ut som en 
oppfordring i debatten: Diskuter sak og ikke 
bygg standpunktene på antakelser av hva 
andre mener. 

Eva-Lill avslutter med å si at avisdebatten 
først og fremst er guttas debatt. Det er få 
damer i diskusjonen, og er det noen som er 
bekymret for det? Tenk på hvilket «kupp» 
gutta på den ene eller andre sida kunne gjort 
ved å få med seg damene. 

J eg synes avisdebatten er mye preget av 
gjentakelser, og at den tar fatt i feil 
ende. Jeg hørte en treffende karakteri

stikk her om dagen: «Det er som å begynne å 
gipse før det er tatt røntgen.» Sammenslåings
diskusjonen kom egentlig ganske overrasken
de på folk her. De lurte på om de var med i 
samme parti. Jeg tror vi må tenke på det poli
tiske gruruµaget vårt før vi går løs på partimo
deller og &amme11S1åing. Forøvrig er det 
mange baller i lufta på en gang, så her venter 
vi på heftet som skal komme med en helhetlig 
framstilling av debatten. Det vil være en god 
hjelp til å få oversikt. 

- Ellers har jeg inntrykk av at en del folk 

Rita Tangen 
Hansen, 
Verdal: 
Gipsing uten 
røntgen? 
ligger litt på «is» og avventer resultatet. Det 
er liksom stille før stormen. Det henger 
kanskje sammen med skuffelse etter valget, 
samtidig som utviklinga i verden har gitt 
mange overraskelser. Det er mye usikkerhet 
og mange spørsmål, hvordan skal vi komme 
videre? 

- Politisk er jeg opptatt av økologispørsmå
let, sier Rita. Vi er ikke langt nok framme i 
forhold til miljøkrisa. Jeg tenker ikke først og 
fremst på hva vi sier om miljøpolitikk på 
papiret, men på hva vi gjør. Vi må ta det mye 
mer alvorlig. Hos oss er mange opptatt av det, 
og vi har hatt studiesirkler og åpne møter. 
Dette er viktig for partiet. Dette er. kanskje 
uttrykk for hva Rita sier om at jenter ofte har 
lettere for å jobbe med sakene, uavhengig av 
partimodell og hva som står på papiret. 

Rita er av de nyere i partiet og synes det er 
litt vanskelig å ta stilling til «gamledager», og 
den delen av debatten. 

- Mitt inntrykk fra arbeidsplassene, fortset
ter hun, er at folk er lite interessert i Stalin
diskusjoner, Komintern-tradisjoner og slike 
spørsmål. Jeg tror ikke det er der bøygen er. I 
alle fall blir det en spennende høst. Jeg ser 
fram til EF-kampen, sier hun. 

Hun gleder seg over at det er mye ungdom 
som er bevisst og tent på EF-kamp. Det er 
ikke bare landsmøtet som er viktig, slutter 
Rita Tangen Hansen. 

F or meg er det et stort problem at RV 
ikke er et parti. Jeg var faktisk mot å 
opprette RV. Jeg så det slik at det var å 

opprette et tillegg til AKP, og jeg mente, og 
mener at det er en oppfordring til splittelse. 
Min profeti er at RV på sikt vil løsrive seg og 
konstituere seg som eget parti. 

- Du startet med å si at det er et problem at 
RV ikke er et parti. Kan du si noe mer om 
det? 

- Mitt utgangspunkt er at parlamentarisk 
arbeid er viktig, svarer Inge. Jeg har følelsen 
av at dette arbeidet er «bortsatt» til RV. Men 
vi har ikke noe apparat, eller organisasjon 
rundt det vi driver med. Folk er ikke medlem-

Inge Laberg, 
uavhengig RV'er, 
Nesodden: 
La RV bestå, legg 
ned AKP 
mer, de bare blir med eller ikke. Det blir en 
slags privat drift for enkeltpersoner, det blir 
løst, uoversiktlig og tilfeldig. Det blir rett og 
slett for rotete. Det går ikke an å drive seriøst 
parlamentarisk arbeid uten et partiapparat 
rundt seg. 

- Jeg ser det vel litt sånn at de steinharde 
har det bra i AKP, mens de litt mer «vasne» 
samler seg i RV, fortsetter Inge Laberg. I alle 
fall, det trengs en god del ideologisk og orga
nisatorisk ryddearbeid. Jeg er kritisk til det 
jeg vil kalle Komintern-tradisjonen. Vi må 
mye mer inn i norsk virkelighet og legge stør
re vekt på parlamentarisk arbeid. 

- Jeg mener avgjort at vi trenger et revolu
sjonært alternativ i norsk politikk, men jeg vil 
bygge det på RV og heller legge ned AKP. 

Med den brannfakkelen går vi ut av denne 
intervjurunden. Vi gjør Rita Tangen Hansens 
ord til våre: Det blir avgjort en spennende 
høst, og det er ikke bare på grunn av lands
møtet. 

rdag L september 1990 OPPRØR 

M itt inntrykk fra sommerleiren i år, 
hvor det var folk fra forksjellige 
deler av landet, er at det var enhet 

om å bevare AKP. Avisdebatten synes jeg har 
vært for dominert av spørsmålet om Overre
in-modellen, som jeg vil kalle Høyre-sida. 
Hos oss har vi ikke vært så opptatt av å se på 
hele grunnlaget til partiet. Vi synes det er vik
tigere å se på hva vi kan gjøre for å. få et 
bedre AKP, øke oppslutningen. Ikke minst 
blant ungdommen. Det er mye flott og 
opprørsk ungdom, og vi må ut blant dem og 
vise hva vi er gode for. Jeg synes det vik
tigste spørsmålet er: Hva slags parti trenger 
vi nå? 

Helle 
Borgen, 
Karmøy: 
Partiet -
ungdommen 

- På mindre steder står det å drive revolu
sjonært politisk arbeid ganske skarpt. En må 
tenke seg godt om for å «overleve». Det er på 
den bakgrunnen det er nødvendig å se på 
hvordan vi kan forbedre oss og trekke til oss 
flere. Det er ikke min erfaring at det er avgjø
rende å ta et større oppgjør med gamle sann
heter for å komme videre. Jeg tror jeg vil 
trekke fram det Sigrid Jansen sa i Profilen i 
forrige Opprør: «Det er det vi står for og det 
vi gjør som er avgjørende». 

- For meg er partiets, og medlemmenes 
sjølstendighet veldig viktig, fortsetter Helle. 
En ting er at det er nødvendig for å jobbe 
godt lokalt, men jeg tenker også på at det er 
begått en del politiske valg som har gjort at 
medlemmene blir lite bevisst på sin særegne 
rolle, eller oppgave som revolusjonære. Jeg 
tenker for eksempel på siste valgkamp og 
FMS. Helle «tenker høyt» og stiller spø.rsmå
let om ikke mange medlemmer ville stemme 
SV, hvis vi ikke skulle stille til valg neste 
gang. 

Partiet, ungdommen og kamp, er Helle 
Borgens parole nå, og hun går inn for et parti 
med demokratisk sentralisme, til venstre for 
det AKP er i dag. 

3 www.pdf-arkivet.no (2020)
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Hvor blir 
det RV-lister 

i 1991? 
RV vil stille flest mulig lister ved kommunevalget i 1991, og minst like 

mange som i 1987 (115 lister). Nedenfor er en oversikt over hvor det ble 
stilt lister i 1987, og forslag til kommuner det bør jobbes for nye lister i 

ved valget i 19 91. 
Tallene er stemmetall ved kommunevalget i 1987. For fylkene står 

tallene for: kommunestyrevalget / fylkesting 
*=en RV-representant 

+=forslag til målsetting om ny RV-representant i 1991 
(56):resultat i fylkestingsvalget 1987 

ØSTFOLD* ....... 732/1653 
Halden:..... ... 177+ 
Sarpsborg....... 32 
Fredrikstad.... 100+ 
Moss.. ... ...... 259+ 
Askim... ....... .. 30 
Tune............ 54 
Kråkerøy........ 25 
Rygge........... 35 
Nye kommuner det bør forsøkes å 
stille lister i 1991: 
Borge (51), Skjeberg (33), Onsøy 
(68) 

AKERSHUS* ...... 2334/2850 
Vestby.... ...... 45+ 
Ski.... ........ 136+ . 
Ås........ ..... 141+ 
Nesodden* .... .. 199 
Oppegård....... 49 
Bærum*.......... 875 
Asker.. .. ...... 438+ 
Rlingen......... 55+ 
Lørenskog.... .. 149+ 
Skedsmo........ 159 
Nittedal..... .. . 38 
Ullensaker.... .. 50+ 
Nye lister i 1991? 
Eidsvoll (49), Sørum (47),Nes (38), 
Enebakk (35), Frogn (34) 

OSLO**..... ... 8221 

HEDMARK. ....... 789/592 
Hamar*......... 243 
Kongsvinger.. ... 58 
Vang..... ..... .. 78+ 
SørOdal**...... 316 
Elverum........ . 94 
Nye lister i 1991? . 
Ringsaker (53), Stange (37) 

OPPLAND....... 187/378 
Gjøvik........ 110+ 
VestreToten.... 52 
Lunner......... 25 
Nye iister i 1991? _ 
Lillehammer (77), Østre Toten (20), 
Gran (19), Jevnaker (11) 

BUSKERUD ....... 617/653 
Drammen........ 162 
Kongsberg...... 167+ 
Ringerike....... 88 
NedreEiker...... 76 
Lier............ 46 
Røyken.......... 78 
Nyekommuner i 1991? 
ØvreEiker (38), Hurum (34) 

VESTFOLD ..... . 
Borre* ........ . 
Holmestrand .... . 
Tønsberg ...... . 

1060/899 
282 

78 
128+ 

Målsettinger og muligheter: 

Sandefjord..... 132+ 
Larvik......... 164+ 
Nøtterøy*...... 276 
Nye lister i 1991? 
Stokke (28) 

TELEMARK. ..... 1143/945+ 
Porsgrunn**.... 269 
Skien.......... 246+ 
Notodden**..... 306 
Bamble*........ 196 
Kragerø*....... 126 
Nye lister i 1991? 
Bø (18), Tinn (24) 

AUST-AGDER. .... 230/253 
Risør*......... 134 
Arendal......... 96+ 
Nye lister i 1991? 
Grimstad (24), Hisøy (19) 

VEST AGDER. .... 373/377 
Kristiansand... 373+ 
Nye lister i 1991? 
Mandal (21), Søgne (18) 

ROGALAND .... ... 924/770 
Sandnes..... ... 204+ 
Stavanger...... 533+ 
Haugesund....... 75+ 
Klepp.......... . 22 
Time....... ..... 25 
Sauda.......... . 27 
Karmøy.,........ 38 
Nye lister i 1991? 

HORDALAND* .... 2402/2074 
Bergen*....... 1747 
Stord........... 48 
Kvinnherad...... 23 
Odda**......... 223 
Voss*.......... 254 
Os.............. 39 
Fjell........... 15 
Askøy........... 40 
Lindås.......... 13 
Nye lister i 1991? 
Kvam (23) 

SOGN OG FJORDANE* 688/979 
Flora........... 48 
Høyanger*...... 112 
Askvoll.......... 8 
Førde*......... 125 
Naustdal........ 42 
Vågsøy**....... 219 
Stryn*......... 134 
Nye lister i 1991? 
Selje (34), Bremanger (29), Eid (20), 
Balestrand (19) 

MØRE OG ROMSDAL 704/698 
Molde*.......... 209 
Kristiansund*... 199 

Ålesund*........ 273 
Sunndal.......... 23 
Nye lister i 1991? 
Volda (31), Ørsta (19), Fræna (18), 
Haram (17) 

SØR-TRØNDELAG* 2356/2461 
Trondheim** .... 2023 
Hitra*.......... 111 
Ørland........... 11 
Orkdal........... 26 
Røros*.......... 126 
Klæbu............. 46 
Selbu............ 13 
Nye lister i 1991? 

NORD-TRØNDELAG 404/409 
Steinkjer*..... 210 
Stjørdal........ 66+ 
Levanger. ....... 78+ 
Verdal.......... 57+ 
Inderøy......... 15 
Vikna........ ... 14 
Nye lister i 1991? 
Namsos (33) 

NORDLAND* ..... 1625/1404 
Bodø*.......... 399 
Narvik......... 102+ 
Brønnøy......... 73+ 
Allstahaug*.... 142 
Leirfjord....... 44+ 

· Vefsen.......... 94+ 
Dønna*.......... 45 
Rana* .... :..... 232 
Saltdal**...... 169 
Fauske.......... 80+ 
Vestvågøy....... 62+ 
Vågan*......... 125 
Sortland........ 58+ 
Nye lister i 1991? 
Hadsel (37), Hemnes (20) 

TROMS* ........ 1898/1886 
Harstad*....... 217 
Tromsø****.... 1444 
Kvæfjord*....... 58 
Målselv......... 25 
Lenvik.......... 46 
Balsfjord*...... 82 
Lyngen.......... 26 
Nye lister i 1991? 
Kåfjord (24), Berg (21), Karlsøy (20) 

FINNMARK. ..... .486/427 
Hammerfest*.... 110 
Alta*.......... 174 
Sørøysund....... 27 
Karasjok........ 10 
Gamvik.......... 25+ 
Sør-Varanger": .. 140 
Nye lister i 1991? 
Tana (21), Porsanger (19) 

RV har nå 56 representanter. Ca 25 mandater er i faresonen for å bli mista. Målsetting på mulig nye mandater er i denne 
oversikten 34. I 1987 stilte RV liste i 115 kommuner (112 er grensa for full NRK-representasjon). Ca 30 av listene fra 
1987 er usikre i 1991. I oversikten her er det satt opp 40 Nye lister det bør forsøkes å stille lister i. Klarer vi å stille RV
lister i 140 kommuner og få valgt inn 70 representanter? 

OPPRØR 

Hvis du kjenner en du ikke tror vil stå på RV-liste, så nøl ikke med å ringe og spørre. 
Erfaringene viser at det kan by på store overraskelser. (Foto:Victor Dimola) 

g . 
RVer i høst! 
Politisk har RV alle muligheter til et godt valg i 
1991. Meningsmålinger viser at det kan bli det 

beste valget RV noen gang har gjort. Det vil 
bety mye for hele den progressive og 

revolusjonære bevegelsen utover hva det betyr 
å få valgt inn flere RV-representanter., 
framgang hadde smakt godt, gitt mer 

pågangsmot og entusiasme. 

S 
pørsmålet om hvor mange lis
ter RV klarer å stille er av 
avgjørende betydning for val

gresultatet. Der~om vi ikke klarer å 
stille i minst 112 kommuner kommer 
ikke RV med i de riksdekkende 
NRK-sendingene, vil bli utestengt fra 
en rekke lokalsendinger og valg
kampmøter. RV vil bli framstilt som 
døende og svak om vi kommer under 
denne magiske gransa. Det var med 
nød og neppe det ble stilt nok lister i 
1987. Nå må vi utnytte den støtten 
RV har til å stille flere steder. Mange 
ønsker en korupsjonsjeger inn i kom
munestyret! Oversikten nedenfor 
viser at det kan være mulig å stille 
lister i opp mot 150 kommuner hvis 
vi nok en gang tar i bruk våre kun
skaper med å gå på vannet. 

Det er mulig å få mange til å stille 
på RVs lister som vi ikke trodde ville 
det. Erfaringene viser det. Derfor må 
vi gå dristig ut og spørre folk om de 
vil stå på listene. Nominasjonsarbei
det må starte nå. 

Spørsmålet om hvem som skal stå 
øverst på listene er ikke enkelt. 
Mange vegrer seg naturlig nok, og 

mange ønsker avløsning etter å ha 
stått øverst på lista ved mange valg. 
RV er det partiet som etter Frp har 
lavest prosent kvinnelige representan
ter. Det må bygges opp skikkelige 
kollektiver fra nå av om mange kvin
ner skal være villige til å toppe liste
ne. 

Nominasjonsarbeidet gjør seg ikke 
sjøl. Det må være en ansvarlig i hver 
kommune der vi skal stille liste. og i 
mange kommuner der det ikke er noe 
organisert virksomhet, trengs det· 
ansvarlige utenfra. RV-grupper og 
AKP-lag må derfor bestemme nå 
hvem som skal jobbe med dette, og 
sette igang. Også distriktsstyrene i 
AKP og RVs fylkesledelser må finne 
fram til ansvarlige. Og jo flere som 
stiller opp for å delta i arbeidet, jo . 
større er muligheten for å få mange 
og bra lister. Stiller du opp? Kjenner 
du folk i noen av de kommunene RV 
ikke stilte liste i ved forrige valg eller 
folk som kan stå på lister der vi har 
stilt før, så gi beskjed til RV i kom
munene, fylket eller sentralt. 

AKSEL NÆRSTAD 
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Kommunestyre
representantene har ordet 
E LI BERG: Omfordeling

spolitikken og rasering av 
. velferdsstaten viktigste 

saker til valget. 
1. I utgangspunktet ser· jeg ikke 

spesielt lyst på det. Det som har 
skjedd her i Tromsø har skapt mye 
usikkerhet. Men vi har opplevd før 
at utgangspunktet ikke har sett så 
bra ut. Vi har vist at vi kan reise 
kjerringa. Sjøl om det ser vanskelig 
ut nå har vi muligheter hvis vi får 
med dem som ser at RV fremdeles 
står for mye bra. 

Omfordelingspolitikken og raser
ing av velferdsstaten blir de vik
tigste sakene å jobbe med. Vi er de 
eneste som påpeker at det finnes 
ressurser. De andre har akseptert 
det, også SV, setter tæring etter 
næring. Hvis vi ikke er der og påpe
ker vanviddet i at kommunen skal 
drive som den gjør idag og hvis vi 
ikke står på den linja gjør ingen det. 
Det er sjølsagt også viktig å stå på 
det andre beinet om hvordan ressur
sene brukes. 

Vi må klare å legge grunnlaget 
for valgkampen nå. Det er umulig å 
gjøre en måned før valget. 

2. Budsjettkampene er preget av 
det samme hvert år, og at folk har 
resignert. Eldreopprøret har vist at 
det gikk an og få folk med på at det 

tter å kjempe om ressursene. Det 
er v tig, men ikke helt enkelt idag. 
RV må bli mer offensiv på mil
jøspørsmål. Vi må sette oss mer inn 
i det. Kloakk, søppelbehandling, 
veiutbygging og avgift på bensin. 
Det er mange områder der som folk 
er ganske opptatt av hvor vi ikke 
har vært nok med på å drive det 
fram. Vi har ikke diskutert budsjett
kampen enda. Det som det har vært 
mest bevegelse på her i byen er 
skolen. Når det gjelder lærerressur
ser og ressurser til skolen i det hele 
tatt har det blitt skåret ned og skåret 
ned. Samtidig har vi prisene på bar
nehager osv. som har med den 
alminnelige velferden å gjøre. Det 
er flere unger og mindre ressurser 
de fleste plassene rundt omkring. 

En sak som en virkelig kan lure 
,eå åssen kan gå er HVPU reformen. 
Assen tilbudet blir og ressursene. 
Det er grunn til å være bekymret på 
de psykisk utviklingshemmedes 
vegne. 

3. Pr. idag synes jeg at vi trenger 
å samle kreftene, og jeg ,er for en 
sammenslåing av RV og AKP på 
sikt. Det må også bety forandringer 
i AKP. Det betyr ikke det at AKP 
bare skal drive med parlamentarisk 
arbeid. Men det parlamentariske 
arbeidet må være en del av det 
arbeidet AKP driver. Jeg ønsker at 
RV fortsatt skal være opprørere i 
kommunestyrer. Det er sjølsagt et 
spørsmål om hvor mye en løser 
med organisatoriske triks. De poli
tiske problemene er nok viktigst. 

A STRI HOLM: Høsten er 
alltid beinhard for RV
representanter. 

1. På mange måter kan RV ha 
store muligheter til valget på bak
grunn av det som skjer i Norge for 
tida. Vi har mye god politikk. Det 
som skjer i Oslo kan utnyttes andre 

rdag 1. september 1990 

En ny valgkamp for RV ser ut til å bli en allsidig valgkamp, med mange bra saker. Budsjettkamp og kamp for bevaring av velferd
staten står sentralt. Men også miljøkampen og ikke minst kampen mot korrupsjon blir viktig. Kanskje kan RV-leder Aksel Nærstad 
smile som aldri før denne valgnatta? 

Vi har intervjuet 4 RV-representanter for å høre hvordan de ut fra sitt 
lokale ståsted ser på forskjellige spørsmål. De fire representantene er; 

Eli Berg, Tromsø, Astri Holm, Trondheim, Bente Volder, Ålesund og 
Stein Stugu, Bærum. Spørsmålene vi stilte var følgende: 

1. Det er nå et år igjen til valget. Hvilke tanker og forhåpninger gjør du 
deg for valget i din kommune? 

2. Hvordan ser høsten ut for deg. Med arbeid i kommunestyret og 
budsjettkamp? 

3. Hva slags RV vil du ha i fra:rntida? 

steder i landet og vi kan nok gå 
fram en del steder. 

Jeg ser også problemer med noe 
av det som skjer rundt RV og AKP. 
Vi må bli enige om at vi skal satse, 
gjøre en skikkelig innsats. Det 
arbeidet må gjøres nå i høst. Både 
rundt folk og politikk. Det må vi 
være enige om. Det er jo litt usik
kert om det vil skje. 

Ellers gjør jeg meg noe tanker 
rundt damene i RV. Jeg kjenner jo 
ikke til helheten, men fra mitt stås
ted ser det ikke ut til at vi har så 
mange damer som står i kø for å 
stille. Det har vi sagt før også. Det 
må jobbes konkret med og vi må 
synliggjøre jentene. 

2. Høsten som representant for 
RV er bestandig beinhard. Da er det 
budsjettarbeid. En ting er at du blir 
frustrert og forbanna for du ser alle 
angrepene på vanlige folk. Utvik
linga med nedskjæringer som har 
akselerert, spesielt i de store byene. 
Jeg ser for meg mye arbeid og slit. 
Men det som er verst er at jeg ikke 
tror det blir store kamper og opprør 
som det absolutt burde ha blitt. 

Der har jeg kjepphesten min. At 
vi som revolusjonære ikke greier å 
samordne de kreftene vi har fordi at 
valgarbeid og det parlamentariske 
arbeidet er definert ut fra det arbei
det AKP driver med. Det er et pro
blem at det ikke er noe vilje til å 

gjøre noe med det utenomparla
mentariske arbeidet. 

Det blir ekstra frustrerende når du 
er innafor og det ikke skjer noe uta
for. Derfor er høsten spesielt hard 
inne i parlamentene. 

3. Jeg vil ha en revolusjonær 
organisasjon sånn som RV. Jeg går 
inn for en sammenslåing RV og 
AKP. 

Jeg vil være med i en aktiv orga
nisasjon som driver både praktisk 
og organisatorisk arbeid. En del av 
det må rettes inn mot det som folk 
er opptatt av på det lokale plan. I 
tillegg til arbeidet på lokalt plan må 
den også ha en strategi for framtida. 
Den må være teoretisk opptatt av 
spørsmål. 

Jeg ønsker meg også en organisa
sjon som er mer åpen ut mot ver
den. Den må kunne bli et senter for 
de organisasjoner som er tilstede 
idag. Et senter for politisk interes
serte folk. RV er idag kjent blant 
folk. I dag er RV et hode uten 
kropp. I kjølevannet av at folk blir 
interessert kunne vi utnytte dette 
mye bedre ved å hanke inn folk, og 
drive diskusjonene framover. 

AKP som organisasjon er mer 
innretta på de indre tingene. AKP 
har har mye bra folk og gjør et flott 
arbeid. Den største svakheten i 
AKP er at du kan være politisk 
aktiv uten å ha særlig snøring på 

OPPRØR 

·hva som skjer lokalt. Vi burde brukt 
våre kunnskaper mer på å analysere 
hva som skjer lokalt. 

B ENTE VOLDER: Vi må 
vise hvor bra det kunne 
vært hvis folk hadde 

makta. 
1. Jeg håper veldig at vi skulle 

klare å øke til to plasser, men det er 
forslag nå om å redusere antallet i 
bystyret fra 61 til 47. Det betyr at vi 
må kjempe som løver for å beholde 
den plassen vi har. 

Jeg tror at det antikorrupsjonsar
beidet som har vært drevet, spesielt 
i Oslo, kan vi også nyte godt av. 
Det er viktig at vi er mye synlig 
lokalt dette året. 

2. Vi har planlagt å jobbe mot pri
vatisering av renovasjon og for kil
desortering og i forhold til lokal til
passing av HVPU-reformen, for det 
er ganske drastiske nedskjæringer. 
Vi kommer også til å jobbe i for
hold til nedbygging av skolen. Jeg 
er nyvalgt leder av foreldrerådet på 
den skolen ungen går. Vi har plan
lagt å gjøre noe med reduksjon av 
spesialundervisning, støttetimer. Vi 
har også lagt en plan for dette arbei
det i bystyret. 

I tillegg blir det valget, og anti
korrupsjonsarbeid. Det som blir helt 
avgjørende i høst er at vi klarer å 
trekke nye krefter inn i RV arbeidet, 

og at vi samordner kreftene i RV og 
AKP når det gjelder dette. 

3. Jeg ønsker mye av den profilen 
vi har hatt til nå. At vi klarer å vise 
mye mer hvor bra det kunne vært 
hvis det var folk som hadde makta. 
Hvor mye mer fornuftig vi kunne 
ha ordnet ting. Samtidig ønsker jeg 
å få slått sammen RV og AKP eller 
få startet en sammenslåings prosess. 
Jeg tror at vi ikke vil sløse bort så 
mye krefter, at vi blir sterkere utad 
og at vi kan bygge et sterkere parti. 
Samtidig som at jeg ønsker meg et 
sånt parti som har mere rom for å 
og er flinkere til å bruke kreftene på 
de progressive folkene som ikke er 
med i RV og AKP idag. 

S TEIN STUGU: RV kan 
gjøre sitt beste valg. 
1. Jeg tror at kommuneval

get kan gå bra hvis RV og AKP 
ikke sprenger seg sjøl i biter. Kon
kret for Bærum tror jeg at vi kan 
gjøre det beste valget noen gang. 
Noe som betyr ca. 1000 stemmer. 

De viktigste sakene er mot utbyg
ging av Bærumsmarka og mot store 
kjøpesentre og kontorbygg i Sand
vika. Generelt mener jeg at at det 
viktigste spørsmålet i vår tid er en 
langt sterkere offentlig sektor. 
Spissformulert vil det si at offentlig 
sektor skal ta 70 prosent av nasjo
nalproduktet i motsetning til høyre
folk som gjerne vil ha 30 prosent. 

2. Jeg tror at de viktigste sakene 
framover i høst også blir utbygging 
av Bærumsmarka. Av spesielle 
saker innafor budsjettet er det å få i 
gang barnehageutbyggingen, og 
gjøre det såkalte heldagsskoleek
sperimetet til et tilbud for alle. Ikke 
bare et oppbevaringstilbud, men 
også et pedagogisk tilbud. 

Jeg vet ikke hva jeg kan vente 
meg at budsjettet i år. Bærum skar 
drastisk i fjor og har nok lagt en del 
av nedskjæringene bak seg. Privati
serering og ansvarsfraskrivelse blir 
viktige saker. Det blir også kampen 
mot forslaget om kontantstøtte til 
barnefamiliene. 

3. Egentlig er jeg veldig usikker 
på hva som er riktig. Jeg synes at 
forslag om å sammenslå RV og 
AKP ikke tar hensyn til to viktge 
problemer. Det er at det faktisk er 
viktig å knytte folk som ikke ønsker 
å være aktivister mye nærmere til 
den revolusjonære bevegelsen, og 
at det er viktig å gi de utallige fol
kene som ønsker å stå på RV-lister 
en demokratisk innflytelse uten at 

• det er nødvendig å være medlem av 
et kommunistisk parti. 

Derfor betyr det at jeg ti:,or at det 
mest riktige, på kort sikt ialle fall, 
er å gjøre RV til en meldemsorgani
sasjon. Vi må bruke tid på å disku
tere hvor vi går hen videre. 

På _lang sikt er det mulig at de 
politiske motsetningene på venstre
sida gjør at det er mulig å slå sam
men RV og AKP, men på kort sikt 
tror jeg ikke at det løser noe pro
blem. 

AKPs landsmøte vil vise om 
AKP ihvertfall er i stand til å samle 
de som er med i dag, uansett er det 
et mål at alle folka fortsatt jobber i 
RV. 

BERIT JAGMANN 
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.. OPPRØR har sna~ket med arbeidere i 
AKP om hva de mener er viktig for 

partiet nå. Er AKP et arbeiderparti? 
Bør vi kalle oss et kommunistisk parti? 

Hva må til for at partiet skal bli sånn 
som du helst vil ha det? 

-e1 

dem pfl for eksempel utenrikspolitis
ke spørsmål. 

- Jeg vil at vi må satse mye mer på 
å få til en debatt om åssen et alterna
tivt samfunn skal se ut. Diskutere 
med folk og utvikle visjonen om at 
det er mulig å forandre; lage noe 
annet: et samfunn som fungerer helt 
annerledes. 

Miljø og demokrati 
- Det er to bærebjelker i det nye sam
funnet. For det første må vi utvikle 
måter sånn at vanlige folk kan være 
med å styre. Altså et spørsmål om 
demokrati. For det andre må vi 
utvikle en økonomisk modell som er 

To bæreb1ielker miljøvennlig, annerledes enn kapita-
'a lismen, et alternativ til dagens sam-

- Intellektuelle må sette arbeidsfolka funn. Vi må vise at det går an å ha en 
i partiet på skolebenken, og lære oss økonomi som er folkets eiendom. 
for eksempel om 11orsk økonomi. Det - Med disse to sakene - bærebjel
er en måte å gi arbeiderne i partiet kene - vil vi komme langt i å lage et 
makt på, sier Terje Skog, sekretær i program som gir visjoner. For meg er 
klubben ved Reber Schindler Heis og det derfor viktigere at AKP får en 
landsstyremedlem i NEKF. ledelse på det neste landsmøtet som 

- Utgangspunktet mitt for diskusjo- går inn for disse sakene, enn 
nen om partiet er at det er jævlig mye spørsmålet om hvordan programfor
bra i AKP. Det er dette prosjektet,det muleringene om proletariatets dikta
er lurest å satse på for arbeidsfolk. tur eller demokratisk sentralisme 
Ikke minst er det en samling mye lure ender. Det er å strekke ut en hånd til 
folk. dem som bør bli med i AKP-prosjek-

- Hva vil du ha annerledes? • tet. Jeg er ikke uinteressert i åssen 
- Først og fremst vil jeg ha et parti diskusjonene og vedtaka om disse 

som alle de bra folka utafor AKP, vil spørsmåla går, selv om jeg mener at 
bli med i. Det er drøssevis av dem. det ikke er det viktigste. Det viser jo 
De må med i AKP, og da må det ingen særlig vilje til fornyelse hvis vi 
forandringer til. beholder alt som det gamle. 
· - Det må legges opp til mer konfe- - Du sa mer samlinger, mindre 
ranser og samlinger. Idag føres for papir. Andre måter arbeidsfolk skal få 
mye av debatten med kulepenn. Det makt i AKP? 
er ikke å slippe folk til. - Det er sjølsagt lett å si at arbeide-

- Pol1tisk må AKP konsentrere seg re skal ha mer makt. Jeg skal prøve å 
mye mer om den økonomiske omfor- være konkret. Jeg mener arbeidsfolk 
delingspolitikken. Omfordelinga går skal være i flertall i organene i partiet 
forferdelig fort. Klasseskillene øker. - så langt det er praktisk mulig. Des
Vi er dem som har en politikk som suten mener jeg at samspillet mellom 
kan «ta» sosialdemokratene og de de intellektuelle og arbeiderne i parti
borgerlige. De farer med så mye med et må bli noe helt annet enn idag. For 
jug og demagogi at banen ei: åpen for . eksempel har vi mange intellektuelle 
oss. Folk blir ekstra forbanna når de som kan mye om økonomi. Arbeids
avslører borgerskapet på dette områ- folk må sette seg på skolebenken og 
det. Mye mer enn når de avslører la dem som kan økonomi, forelese. 

· Av Erik Ness 

ere 

Skal vi få bevegelse i samfunnet, 
oppslutning om våre standpunkter, 
må arbeiderklassen i partiet være sko- · 
lert. Sånn blir de intellektuelle våre 
tjenere og gir oss makt. 

- Kaller du deg kommunist? 
- Jeg både er og kaller meg kom-

munist. Det behøver ikke stå i navnet 
til partiet at det er kommunistisk. 

Vanlig 
arbeiderparti 
Jeg er enig med Vidar Vaade som 
skrev AKPs «dødsannonse» i 
OPPRØR. Det sier Marit Danielsen, 
sekretær i klubben på Tiedemann. 
Hun vil ha et mer vanlig arbeiderpar
ti. 

- Vi skal likne mer på vanlige par- · 
tier, sier Marit. Se på RV. De er land
somfattende, jobber konkret, får tH 
ting. Et arbeiderparti, men ikke et 
parti bare for arbeidere. Arbeiderne i 
partiet må få makt, ikke bare være 
interessante når vi er enige i det 
ledelsen foreslår for oss. 

Som RV 
- Hva konkret mener du med et «van
lig» parti? 

- Vi må understreke at vi vil ha en 
fredelig revolusjon, få vekk formuler
inger om «væpna revolusjon». Og 

partiet skal ikke kalle seg kommunis
tisk. Selv om jeg anser meg sjøl som 
kommunist, vil jeg ha et parti som 
har medlemmer som ikke er enige i · 
bele analysa om revolusjon og det 
klasseløse samfunnet. Man behøver 
ikke å være kommunist for å være 
med i det partiet jeg vil ha. 

- Alle partier har regler for å tryg
ge medlemmer og eiendom. Det er 
ingen vits i å organisere partiet som 
om krjgen står rett foran døra. Jeg vil 
ha det omtrent som RV har det idag. 
Jeg er i utgangspunktet for et åpent 
landsmøte og et offentlig sentralstyre. 
Men jeg ser problemene med å lage 
et breitt masseparti. Ingen andre i 
verden har greit å lage det før oss. Vi 
må både berge og vide ut. 

Arbeiderprofil 
- Partiet skal ha en sterk arbeiderpro
fil. Det betyr å prioritere interesse
kampen, det faglige arbeidet, 
dagskampen. Det er viktig å hele tida 
komme med analyser av hverdagsli
vet til folk med dyre boutgifter og for 
få barnehager. 

- Det må ha en sterk internasjonal 
profil. Vi må jobbe mye med EF sånn 
som transport j Oslo gjorde med kon
feransen i slutten av august. Anti
rasistisk arbeid er viktig. Kvinnepoli
tikken har vært særegen for oss. Det 
har vi vunnet mye på. 

-Det er vanskelig å være kommu
nist på jobben, selv ·om samfunnet 
skriker på forandring. Vi er satt på 
defensiven gjennom Øst- Europa, 
levestandarden som går ned og den 
store arbeidsløsheten. Jeg vil jobbe i 
et parti med en helhetsanalyse der jeg 
som jobber, kan utvikle strategi. Vi 
må ha vyer, ikke sitte og vente på at 
andre skal komme med dem fiks fer
dige. Spesielt er dette en utfordring til 
de yngre i partiet. 

- Den yngre generasjonen AKPere 
som jobber faglig, har ikke greid å 
samle seg, lage sin egen plattform. Vi 
må ikke bare bli et vedheng som er 
nødvendig for at partiet skal kunne 
fortsette videre. 

- Jeg er ikke enig- med dem som 
sier at vi ikke kan gjøre noe med 
AKP, sier Marit. Selv om våre pro
blemer henger sammen med åssen 
tidene er, må ikke det bli en sovepute. 

Kvinnepolitikk og 
arbeiderpolitikk 
- Skal AKP styrkes som arbeiderpar
ti, må kvinnepolitikk ikke defineres 
som en sær · del av partiets politikk. 
Mye av det som er kvinnepolitikk er 
en del av det som må til for å få en 
helhetlig arbeiderpolitikk, sier Ingrid 
Hardersen, den nye lederen for «Kast 
deg frampå»-kursene til AKP. Før det 
var hun leder for Finnsnes Handel og 
Kontor. 

- Eksempler på viktige krav som er 
spesielt viktige for kvinner, men som 
må være en del av vår helhetlige fag
lige politikk, er kravet om 6-timers
dagen og kampen mot fleksibel 
arbeidstid. Skyver vi de spørsmålene 
vekk, ivaretar vi ikke en stor del av 
arbeiderne i partiet sine interesser. 

- Er kravet om 6-timers normalar
beidsdag med full lønnskompensa
sjon et realistisk krav? 

- Partiet kan ikke bare tenke tilpas
ning ut fra hva som er lettest å få 
gjennomslag for akkurat nå. Krisa har 
gjort at et offensivt kray som 6-
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tirnomdagen kan være vanskeligere 4 
få rask oppslutning om. Det betyr 
ikke at det ikke er et viktig dagskrav. 
Dessuten må vi tenke strategisk. Kor
tere arbeidstid er viktig for at både 
kvinnene og mennene skal kunne 
jobbe og samtidig ha overskudd til 
politisk arbeid for eksempel i fagfore
ninga si. 

- Men 6-timerskravet er ikke akku
rat «i skuddet»? 

- Hos kvinnfolkene er 6-timers 
.dagen «i skuddet». For oss er kravet 
ikke bare rimelig, men helt nødven
dig. Å kalle denne kampen som 
«kvinnekamp» fungerer til å usynlig
gjøre dette kravet. En arbeiderpoli
tikk uten de viktige «kvinne»-krave
ne blir en halvferdig arbeiderpolitikk. 
På samme måte som kravene til unge 
arbeidere, må være en del av vår hel
hetlige arbeiderpolitikk. 

- Vi må greie å se sammenhenger. I 
tilpasningen til EF er kravet om 6-
timersdag og ikke fleksible arbeids
tidsordninger viktige motargumenter 
for EF-motstandere. Det er viktige 
krav for den faglige og kvinnepolitis
ke delen av partiet. 

- Det gjelder også å se sammen
hengen mellom angrepene på norma
larbeidsdagen spesielt i Handel og 
Kontor, og at dette vil ramme andre 
arbeidsfolk seinere. Hvis ikke de 
andre forbundene som er dominert av 
menn, ikke offensivt støtter damene i 
Handel og Kontor, er det dem sjøl 
som blir ramma i neste omgang. For
svaret av normalarbeidsdagen er ikke 
et kvinnekrav sjøl om det er flest 
kvinner i Handel og Kontor. 

- Bøllekursene blir også sett på 
som et «kvinnepolitisk» område. I 
1988 og 1989 ble det kjørt 56 kurs 
for fagforeninger. Det viser at bølle
kursene er med på styrke den faglige 
kampen. Hvis mennene i AKP mobi
liserer til bøllekursene, styrker de 
arbeiderkvinnene i AKP og driver 
viktig faglig arbeid. 

- Vi må ikke tilpasse oss forholde
ne i dagens Norge og droppe det ove
rordna målet om revolusjon og 
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omforming av samfHDnet :Vi må ikke 
jenke oss og skifte navn på partiet på 
grunn av press utenfra. Vi skal være 
et kommunistisk parti, og må kalle 
oss det. 

Mannfolksporet 
- Hva med kvinnene i partidebatten? 

- Kvinnene diskuterer. Debatten er 
ikke offentliggjort fordi sporet er lagt 
av mannfolkene. Det er vanskelig å 
komme inn. Problemet er ikke hva 
som diskuteres, men måten. Det 
hadde vært lettere om debattantene 
hadde konkludert innleggene sine 
med å si hva de ønsker, ikke bare kri
tisere andres syn. V ære konkrete og 
si hva slags program de selv står for. 

- Et tips til Klassekampen er å lage 
et par sider med intervjuer med vanli
ge medlemmer - kjente og ukjente -
om hva de mener. Det er en måte å 
synliggjøre dem som ikke har mest 
skrivekløe. Da kunne man også inter
vjue arbeiderkvinner som ikke har 
tillitsverv og er medlem av et LO
fagforbund. Det er vanskelig å bli 
akseptert som arbeiderkvinne i AKP 
hvis kriteriene om verv og LO-for
bund ikke er tilfredsstilt. Det usynlig
gjør en masse kvinnfolk som faktisk 
er arbeidere - både i offentlig og pri
vat sektor. Klassekampen som arbei
deravis og avisa til AKP bør få opp 
øynene for andre arbeidere enn de 
medverv. 

Unge 
folk inn i AKP 
- Jeg synes det er en god ide at AKP 
er et arbeiderparti, sier Kjell Larsen. 
Han er klubbleder på Hydro Alumini
um på Karmøy fabrikker. Han mener 
partiet må prioritere kreftene på å 
rekruttere unge folk. 

- Selv om fagbevegelsen er den 
største masseorganisasjonen i landet, 
behøver ikke det å bety at det skal 
være partiets permanent~ hovedopp
gave til enhver tid. I den situasjonen 

AKTUELT 

vi befinner oss i nå, vil det bety å 
drepe partiet hvis vi skulle bruke 80-
90 prosent av tida vår i fagbevegel
sen. 

- Gjør vi det? Er det et problem at 
vi bruker for mye tid på faglig 
arbeid? 

- Ja det er det. Det er store beve
gelser blant ungdommen. Partiet har i 
liten grad forholdt seg til og fått nye 
krefter fra ungdomsopprøret. - Det 
sier du samtidig som du leder en 
klubb med 1250 arbeidere? Henger 
det «på greip»? 

Hovedproblemet 
- Ja, fordi jeg på fritida jobber mye 
mer med ikke-faglige ·spørsmål. Vi 
må finne ut hva som er hovedproble
met for AKP. Det er partikrisa fordi 
folk synes de oppnår for lite resulta
ter. Etter en stund blir det ganske 
trist. Hadde vi skjønt hva som skjer 
blant ungdommen nå, ville vi fått 
kontakt med mange som er politisk 
interessert. Det er inspirerende. 

- Men er det ikke nettopp medlem
mene våre på arbeidsplassene som 
kan vise til resultater? 

- Jo, men det er to · forskjellige 
typer resultater. Den ene er å bli flere, 
aktive medlemmer i AKP. Den andre 
er at partiet kan oppnå innflytelse 
gjennom sine medlemmer som er 

tillitsvalgte. Det er ikke nødvendigvis 
sånn dette henger sammen. 

- Sier du at det er umulig å rekrut
tere arbeidere til AKP? 

Stort sprang 
- Nei, men det å bli revolusjonær 
krever et grunnleggende brudd med 
det bestående. Selv om vi får støtte 
på enkeltsaker, ser det ut til å være et 
for stort sprang å ta. 

og omdanne partiet til et venstre
sosialdemokratisk reformparti. Noen 
ønsker det. Den andre veien å gå, er å 
innse at revolusjonære ikke vil få 
masseoppslutning idag. Bare et mind
retall vil være revolusjonære idag. 

- Men det finnes grupper f dette 
samfunnet som stiller grunnleggende 
spørsmål. Det er ·blant dem vi må 
hente nye krefter. Mange av dem er 
ikke medlem i LO. Det er dem vi må 
ut til. De jobber med miljøvern og 
anti-rasisme, og de er unge. 

- Partiet er i en situasjon som hvis 
vi ikke greiet å få med unge krefter, 
så vil programdiskusjonene bare ha 
teoretisk interesse. AKP har et sterkt 
behov for å rekruttere mange, unge 
folk. 

- Du snakker om revolusjon, men 
ikke om klassetilhørigheten til dem 
du vil rekruttere. · 

- Riktig. Men jeg ble med i denne 
bevegelsen på grunn av politisk 
arbeid i en FNL-gruppe. Sånn har det 
vært med de fleste andre og. Jeg vel
ger å ikke kalle det uheldig at vi blei 
·revolusjonære gjennom å drive anti
imperialistisk arbeid. 

- Men du er tillitsvalgt i en stor 
klubb. Hvorfor? 

- Fordi jeg har stilt meg i spissen 
. for folk på jobben som vil ha en sterk 
og aktiv fagforening. Det er et strate
gisk spørsmål fra min side å være 
arbeider. Det er et valg selv om jeg 
ikke har prøvd noe annet. 

- Skal vi styrke vår innflytelse i 
arbeiderklassen, og det skal vi, må vi 
bli flere folk. Gjennom å rekruttere 
ungdom blir vi flere og det kan det 
bli arbeidere i partiet av. Vi må ha en 
så sterk tro på det politiske program
met, at mange unge - som vi gjorde -
blir arbeidere. Det er mye bedre at de 
blir arbeidere enn at de begynner i 
Dagens Næringsliv. 

Samordning 
- Er AKP et arbeiderparti? 

- Jeg synes den politikken vi setter 
ut i livet er en bra politikk for 
arbeidsfolk i Norge. Så jeg synes 
AKP er et arbeiderparti. Et annet 
spørsmål er om arbeidsfolk har det 
bra i AKP. Jeg er først og fremst mis
fornøyd med den dårlige samord
ninga av jobbinga vår på forskjellige 
felt. Arbeidsfolk som jobber med like 
saker, må treffes oftere. Mer samord
ning betyr også mer synliggjøring. 
Det blir lettere å formulere arbeiderne 
sitt syn i partiet. 

Nei til faneflukt 
- AKP er et arbeiderparti fordi vi 
støtter arbeidsfolk mot kapitalmakta, 
sier Boye Ullmann, klubbleder på 
Norwesco og styremedlem i Oslo 
Jern og Metall. 

- På den andre sida er det et pro
blem ·at partiet domineres for mye av 

intellektuelle og at arbeidsfolk har 
problemer med å finne seg til rette. 
Det er tull å lage et helt nytt parti som 
enkelte snakker om. Folk må slutte å 
stå på sine hauger og stille kabi
nettspørsmål. pet er en unik sak at 
det eksisterer et kommunistisk parti i 
det lille Norge, et av de siste maois
tiske partiene i verden. 

Lær av Mao 
- Det er riktig å kutte ut klassikerbe
grepet og «de fem store». Men vi må 
ikke slutte å lese Marx, Lenin og 
Mao. Vi må lære mer av Mao, spesi
elt det han sier om metoder for ledel
se. Der var han og Dimitrov geniale. I 
fagbevegelsen gjør vi dette i praksis, 
er flinke til å ta opp saker, avholder 
medlemsn:iøter og fatter vedtak. 

- Dette er demokrati og sentralis
me, demokratisk sentralisme. Det er 
sant som Thorbjørn Berntsen sier at 
vi slår DNAerne på arbeidsplassene. 
Mange AP-tillitsvalgte skyr ingen
ting, har egne møter med bedriftsle
delsen, undertegner elegant protokol
ler uten å ha spurt medlemmene. Vi 
får oppslutning fordi vi tar medlem
mene på alvor. Dette er demokratisk 
sentralisme. Det er arbeiderklassens 
måte å organisere på hvis de_n skal få 
resultater. Og AKPs organisa
sjonsmåte som arbeiderparti. 

- Vi må lære mer ·av vår måte å 
jobbe i fagbevegelsen på når det gjel
der å organisere partiet. I mange år 
har partiet vært tungrodd og byråkra
tisk. Det er bra med medlemsmøter 
på distriktsnivå. Ledelsen må gå ras
kere ut til medlemmene og høre deres 
syn. Trekkes medlemmene med på 
forhånd, vil vedtaka raskt bli satt ut i 
livet. Vedtak som blir trukket ned 
over hodet på medlemmene, blir det 
ikke noe av. Da kommer bare piggene 
ut. Fylkeslistene var et negativt 
eksempel. Der følte medlemmene at 
de ikke var med og bestemte. 

- Praktiserer vi mer demokrati, kre
ver det også mer sentr.alisme. Ting 
må oppsummeres og gjennomføres. 

- Det er et problem i AKP at vi 
ofte blir for ensidige. Tenker for lite 
helhet og mangfold. Eksempelvis 
fikk vi et nærmest religiøst forhold til 
6-timersdagkravet. Det er riktig og 
progressivt, men ikke det eneste 
kvinnekravet i verden. Dessuten er 
det veldig generasjonsavhengig hvem 
som er opptatt av det, og vil slåss for 
det. På jobben hos meg er de yngre 
kvinnene mest opptatt av ett års 
svangerskapspermisjon og flere bar
nehager. De eldre slåss for kravet om 
lavere pensjonsalder. Vi må evne å 
kjøre flere ting samtidig. 

- .Hvor har det blitt av 6-timersdag
kravet idag? 

- Folk er på defensiven og er mer 
opptatt av kampen for arbeidsplassen 
sin, nedleggingstrusler og lokal for
handlingsrett. Det er noe urealistisk 
over kravet idag. Derimot er parola 
om kvinnelønna oppfatta av mange, 
og ikke minst et resultat av mange 
kvinner i AKP sin innsats. 

Faneflukt 
- Hva slags program skal partiet ha? 

- Det må være et kommunistisk 
parti og et arbeiderparti. Revolusjon 
er grunnleggende. Proletariske- og 
anti- imperialistiske revolusjoner er 
helt nødvendige for å få samfunn 
med en ny type økonom: en økonomi 
som bryter med imperialismen og 
kapitalismen. Spesielt vil jeg under
streke perspektivene med økologi og 
internasjonal solidaritet. 

- Jeg synes det er for mye faneflukt 
i partiet. Jeg er bekymra hvis vi skal 
slutte å være en kommunistisk, revo
lusjon r bevegelse. Det må vi ha i 
Norge. Jeg forstår behovet enkelte 
steder for en sammenslåing av AKP 
og RV. Vi er ikke så sterke. Men jeg 
er redd for at enkelte som er veldig 
ivrig etter å slå sammen, vil ha et 
parti som ikke er kommunistisk og en 
revolusjon som ikke skal forsvares 
med våpen. AKP må ikke forandres 
tiren radikal reformbevegelse. 
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Formål og grunnlag. 
I. Vårt formål er å arbeide for ein sosialistisk 
revolusjon og eit folkestyrt sosialistisk samfunn 
i Noreg. Det endelege målet vårt er eit samfunn 
utan undertrykking og utbytting av menneske. 

·2. Vi ser på arbeidarklassen og kvinnene som 
drivkreftene i kampen for det sosialistiske sam
funnet. Vi vil difor vere eit arbeidar-og kvinne
parti og det indre partilivet og arbeidsmåten vår 
skal vere prega av dette. 

3. Vi byggjer politikken vår på Marx sin ana
lyse av kapitalismen og overgangen til sosialis
men. Den marxistiske teorien er ikkje ferdig 
utvikla, og teoriane om bygginga av sosialis
men har vist seg å vere utilstrekkeleg. Teoretisk 
arbeid er difor ei viktig oppgåve for partiet. 

4. Vi ser på oss sjølve som eit framhald av 
den revolusjonære tradisjonen i arbeidarrørsla 
og byggjer på røynslene som er samla i kampen 
mot kapital og imperialisme. Samstundes tar vi 
klart avstand frå dei autoritære og udemokratis
ke retningane som i lang tid har dominert denne 
tradisjonen. 

Kapitalismen. 
5. Noreg er eit kapitalistisk klassesamfunn, der 
borgarskapet har den politiske og økonomiske 
makta. Arbeidarklassen skaper verdiane i sam
funnet og blir utbytta av kapitaleigarane, som 
ranar til seg overskotet av produksjonen (profit
ten). 

6. Utbyttinga fører til klassekamp mellom 
borgarskapet og arbeidarklassen, om økonomis
ke og politiske spørsmål. Andre klassar og 
grupper, særleg småprodusentane i jordbruk og 
fiske, blir og råka av borgarskapets økonomiske 
politikk. Dette legg grunnlag for klassealliansar 
i kampen mot borgarskapet. 
. 7. Kapitalistisk produksjon er styrt av kva 
som gir størst profitt på kort sikt. Ved sida av 
utbyttinga av menneska driv kapitalismen ei 
uhemma rovdrift på naturen. 

8. Kapitalismen fører til økonomiske og øko
logiske kriser. 

9. Utviklinga av teknologien har no gjort 
kapitalismen til ein livstrugande fare for livet 
på jorda. 

I 0. I den kapitalistiske familien har kvinna 
ansvaret for omsorgsoppgåvene. Kvinnelønna 
er mindre enn mannslønna fordi den historisk 
har utvikla seg som ei tilleggsinntekt til famili
en. Mennene har direkte fordelar av dette og tar 
sjølve del i kvinneundertrykkinga. 

11. Det kapitalistiske systemet skaper kvinne
fiendtleg ideologi. Fordi kapitalismen gjer alle 
ting - også seksualiteten - til varer, blir kvinne
ne gjort til salsobjekt i pomografi og prostitu
sjon og offer for seksualisert vald. · 

12. Statsapparatet under kapitalismen er bor
garskapet sin stat. Dette betyr at lovverk, retts
og valdsapparat har som fremste oppgåve å for
svare samfunnsordenen og den private eige
domsretten til produksjonsmidla. 

13. Dei folkevalde organa har ikkje avgjeran-
- de makt. Dei bestemmer ikkje over den kapita
listiske økonomien og har begrensa makt på 
andre område. 

Imperialismen. 
14. Det imperialistiske verdsystemet har delt 

ORGANISASJON 
verda i rike imperialistiske og fattige utbytta 
land. Gjennom økonomisk utbytting blir den 
fattige delen av verda halde nede i fattigdom. 

15. Dei imperialistiske landa utviklar seg 
ulikt. Nokre få får domineran~e posisjonar på 
grunn av stor økonomisk og militær makt og 
freistar å vinne kontroll over andre land. 

16. Fordi dei store imperialistiske maktene 
konkurrerer innbyrdes om militær og økono
misk makt · over heile verda, er imperialismen 
svanger med krig. Slike krigar kan ta form av 
regionale konfliktar via mellommenn, eller som 
direkte konfrontasjonar. 

17. Undertrykte nasjonar grip til våpen mot 
imperialistisk undertrykking. Under imperialis
men opplever vi difor rettferdige krigar for 
nasjonal og sosial frigjering og urettferdige kri
gar om maktsfærer og for undertrykking. 

18. Noreg er eit lite, imperialistisk land. Inn
tektene frå Nordsjøen har samla mykje kapital 
som den norske staten og kapitalen ønskjer å 
investere i andre land. Dei imperialistiske ambi-

kvinnene, småprodusentane i jordbruk og fiske, 
funksjonærar i offentleg og privat tenesteyting 
har alt å vinne på å stå saman. 

22. Det som blir oppnådd i denne kampen 
kan ikkje endre samfunnssystemet. Borgarska
pet vil framleis ha den økonomiske og politiske 
makta i samfunnet, og vil alltid prøve å avskaf
fe reformer som tener arbeidsfolk. 

23. Vi legg stor vekt på arbeidet i folkevalde 
organ. Sjølv om <lesse organa har begrensa 
makt, er dei den viktigaste arenaen for politisk 
kamp i Noreg. Vi vil føre den daglege klasse
kampen inn i <lesse organa og samstundes vise 
at dei tener borgarskapet sine interesser, og 
avsløre korrupsjon og maktmisbruk. 

24. Fagrørsla er det viktigaste arbeidsfeltet til 
partiet. Den er arbeidarklassen sin reiskap i 
kampen om lønn og arbeidstid, om delinga av 
meirverdien. I dag er DNAs hegemoni, saman 
med mannssjåvinistisk dominans, dei største 
hindra for at fagforeiningar og forbund kan bli 
kamporganisas jonar. 

Forslag til /I . . . ~ 

pnns1pprogra1n 
Programmet må vere så kort som muleg. Det skal innehalde 
standpunkt (påstandar!), og ikkje beskrivande analysar. Eit program 
skal fortelje kva vi vil, ikkje kvifor vi vil det! Dette utkastet er forma 
som eit punktprogram. Dette er gjort for å gjere det lettare åta 
stilling, foreslå nye punkt eller foreslå å stryke punkt. Det endelege 
programmet treng altså ikkje vere eit punktprogram! Eg er for eit 
breiare og meir mangfaldig parti enn det vi har i dag. Difor har eg 
prøvt å kombinere klare standpunkt med ei større politisk breidde. 
(Skal vi leggje bak oss den stalinistiske arven, må kjepphestane si tid 
vere forbi). 

sjonane kjem og til uttrykk i ønsket om å bli ein 
del av EF. 

19. Det imperialistiske verdsystemet fører til 
krig, hungersnød og økologiske katastrofar. 
Dette gjer at folk flyktar frå <lesse tilstandane. 
Flyktningstraumen frå politisk og økonomisk 
undertrykking er skapt av den imperialistiske 
utsuginga. 

20. Arbeidarklassen i dei rike, og massane i 
dei fattige landa, blir utbytta og undertrykt av 
dei same kreftene. Det er difor eit objektivt 
grunnlag for solidaritet i kampen mot imperia
lismen. Imperialismen kan ikkje bli knust utan 
ein slik solidaritet. 

Kampen mot imperialisme 
og kapitalisme. 
21. På kort sikt er det vår viktigaste oppgåve å 
ta del i den daglege klassekampen om arbeids
folk sine levekår, kulturelle og politiske rettar. 

22. Det er ei særleg viktig oppgåve å sameine 
klassar og grupper som har felles interesser i 
kampen mot borgarskapet: Arbeidarklassen, 

25. Kvinnekampen er eit anna hovudfelt for 
partiet sitt arbeid. Full frigjering av kvinnene 
kan vi ikkje oppnå under kapitalismen, men 
viktige delsigrar kan vinnast. 

26. Miljøkampen er eit anna sentralt arbeids
felt. Den dreier seg om å overleve på planeten 
vår og rettar seg mot kapitalistisk rovdrift på 
ressursane og forgifting av luft, vatn og jord. 
Miljøkampen kan først sigre når det imperialis
tiske verdsystemet går under. 

27. Kampen mot rasismen, for internasjonal 
solidaritet, er eit tredje hovudfelt for arbeidet 
vårt. Den handlar om at . Noreg som ein 
medskuldig i imperialismens herjingar skal 
opne grensene sine for ofra for <lesse herjingane 
og om å støtte dei som slåst mot kapitalisme og 
imperialisme i sine eigne land. 

Sosialismen. 
28. Når utviklinga i samfunnet blir slik at 
arbeidsfolk misser tiltrua til styresmakter og 
samfunnssystem, oppstår ein revolusjonær situ
asjon. Arbeidarklassen og kvinnene kan då 

gripe makta i samfunnet gjennom ein folkeleg 
revolusjon. 

29. Revolusjonen må rive ned det borgarlege 
statsapparatet og rydde veg for ein ny stat. Nye 
demokratiske styringsorgan må byggjast opp 
nedanfrå og på ein slik måte at byråkratiet blir 
redusert til eit minimum. Difor kan ein ov·er
gang til sosialisme ikkje skje gjennom vedtak i 
stortinget. 

30. Arbeidarklassen og kvinnene må vere den 
leiande krafta i revolusjonen. Men for å lukkast, 
må dei alliere seg med andre klassar og grup_per 
i samfunnet: I første rekke er dette arbeidande 
intellektuelle, bønder og fiskarar. 

31. Røynslene frå Aust-Europa har synt at det 
er muleg med fredelege revolusjonar. Ein føre
setnad for dette er at styresmaktene ikkje set inn 
militærmakta mot folket. 

32. I alle land der ein har prøvd å byggje sosi
alismen har dette mislukkast. Årsakene til dette 
er fleire og samansette, men særleg har kommu
nistpartia sine maktmonopol ført til at dei har 
utvikla seg til nye herskarklassar. 

33. Statsmakta i det sosialistiske samfunnet 
må difor i størst muleg grad byggje på direkte 
demokrati. Gjennom allmenn røysterett må det 
veljast representative organ, der folkevalde kan 
kallast tilbake dersom veljarane er misnøgde 
med dei. Frie og hemmelege val og organisa
sjons- og ytringsfridom må sikre at ingen parti 
får noko maktmonopol i staten. 

34. Samfunnet må ta over eigedomsretten iil 
dei viktigaste produksjonsmidla og oppheve 
utbyttinga av arbeidarklassen. Dette kan skje 
gjennom staten, lokale styringsorgan eller koo
perativ. Sjølvstendige handverkarar, bønder og 
fiskarar skal berre etter eige ønske gå saman i 
økonomiske kooperativ. 

35. Økonomien under sosialismen må vere 
ein demokratisk planøkonomi. Den kapitalistis'
ke v.areproduksjonen må erstattast med ein styrt 
produksjon av dei produkt og tenester 
samfunnet treng. 

36. Ein slik økorn;>misk planlegging stiller 
store krav til demokratisk behandling og kon
troll. Utviklinga av økonomisk demokrati på 
alle plan i samfunnet kan difor ikkje skiljast frå 
det politiske demokratiet. I dei einskilde verk
semdene skal arbeidarane ha avgjerande makt 
over produksjonen. 

37. Når det kapitalistiske profittjage t blir 
borte blir det muleg å ta økologiske omsyn i 
produksjonen. Den demokratiske planøkonomi
en må og leggje opp til ein økologisk forsvarleg 
produksjon. 

38. Det sosialistiske samfunnet vil den første 
tida vere prega av arven frå kapitalismen. Det 
vil m.a. gjelde kvinneundertrykkinga. Det blir 
difor ein heilt sentral oppgåve å fjerne alt som 
hindrar full kvinnefrigjering: Den borgarlege 
familien, det kjønnsdelte arbeidslivet og 
kvinneundertrykkande kultur og ideologi. 

38. Det ·sosialistiske samfunnet må utvikle 
seg i retning av nedbygging av statsmakt, byrå
krati og arbeidsdeling og fram mot eit samfunn 
utan klasse- og kjønnsundertrykking. 

GUDMUND VALDERHAUG 

Hvem vil du ha i det nye sentralstyret? 
D 

et går mot landsmøte i en periode der 
verden rundt oss endrer seg kraftig fra 
måned til måned. Meningene om hva 

slags parti vi trenger er mer delte enn noen gang 
tidligere. Situasjonen før dette landsmøtet er 
altså svært åpen. 

Gjennom vedtak av prinsipprogram, vedtek
ter, event. organisatoriske endringer, politiske 
planer og gjennom valg av personer som skal 
sitte i det nye sentralstyret og lede den videre 
utviklingen vil landsmøtet bestemme hva slags 
parti vi får i 90 årene. 

Første trinn i prosessen er å foreslå kandida
ter tii sentralstyret. Alle medlemmer, lag, 
distriktsstyrer og det sittende sentralstyret kan 
komme med forslag. 

Vi vil særlig understreke at partilagene nå i et 
kort tidsrom, har sjansen til å drive «valgkamp» 
for den eller de som utifra sine standpunkter og 
praksis best kan virke for den typen parti som 
laget vil ha. 

Bare dersom lagene gjør en god jobb med å 
arbeide fram forslag, kan vi sikre at landsmøtet 
får muligheten til å velge den best mulige ledel
sen utifra de målsettingene som flertallet i parti-

et har. 
Derfor oppfordrer vi hele partiet, men først 

og fremst partilagene, til å ta grep om dette 
arbeidet straks! 

Nominasjonskomiteens 
sammensetning: 
Nominasjonskomiteen er sammensatt med bare 
folk som ikke har deltatt i nominasjonskomiteer 
tidligere. Flertallet i komiteen sitter ikke i det 
nåværende sentralstyret, en fra den daglige 
ledelsen sitter i komiteen. Komiteen er bredt 
sammensatt politisk og geografisk, det er arbei
der- og kvinneflertall i komiteen. Komiteens 
mandat er å finne flere navn, ikke en ny ledelse. 
Nominasjonskomiteen vil arbeide lojalt i for
hold til mandatet. 

Kriterier og målsetting: 
ST skal bestå av minst 50% kvinner. 
Det skal arbeides for at arbeiderandelen skal 

være høy, og at intellektuelle har sin plass i 
ledelsen. 

Snu utviklinga med at ledelsen blir eldre. Det 

gjøres bl.a. ved å være dristig i å foreslå ung
dom. 

Geografisk spredning er viktig, men personli
ge kvalifikasjoner er viktigst. 
Hva ser vi etter: 

Kamerater som er istand til å nytenke, samti
dig som de ivaretar de gode og dristige erfar
ingene partiet har gjort i fra starten og fram til 
idag. 

Vi ser ikke etter <<alt-i-ett» kandidaten, men 
ser etter: 

Sjølstendighet i politisk tenking. 
Erfaring fra frontarbeid og organisasjonsar

beid. 
Lyst og evne til åjobbe og tenke kollektivt. 

Evne til å mobilisere andre,- kamerater som har 
lyst til å arbeide i sentralstyret, og som er forbe
redt på å få tildelt oppgaver 

Nominasjonskomiteens mandat: 
Nominasjonskomiteen kan ta kontakt med 
DSer, lag og enkeltmedlemmer over hele lan
det. 

Den må arbeide for å få fram kandidater som 
representerer mangfold i kvaliteter og erfaring-

OPPRØR. 

er. Nom. kom. må legge vekt på å få fram kan
didater med ulikt politisk syn, komiteen må ta 
hensyn til de strømninger som finnes i partiet. 
Komiteen skal snakke med et utvalg -av de som 
blir foreslått, og få fram nødvendige opplys
ninger om dem. 

Den får spesielt ansvar for å diskutere med de 
som kan være aktuelle til å bli ansatte i partile
delsen, alle kandidatene må få mest mulig rea
listisk bilde av ansvar, arbeidsbyrde og ledel
sesmetoder. 

Nom. kom. innstiller ikke overfor LM på ny 
ledelse. Nom. kom. avslutter sitt arbeid ved 
LMs åpning. 

Frist for nomineringer: 
Forslagene sendes komiteen innen 10.10.90. 
Forslagsstiller må sjøl ha spurt kandidatene 

om de vil ta valg, og fått svar på det. 
Forslag kan sendes til: 
Eli Aaby 
Boks 211, Sentrum 
0103 Oslo I. 
Eller lever det til DS. 

NOMINASJONSKOMITEEN 
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BLI ABONNENT! 
Et årsabonnement på OPPRØR 
koster 150 kroner. OPPRØR distri
bueres gratis til medlemmer av 
AKP(m-I) og medlemmer av støt
teringen. 
Ser.id et kort med navn og adres
se til: 
OPPRØR, Steingata 10, 3250 Lar
vik, postgiro: 08230311944, eller 
ring 02-38 42 50. 

Spørsmål til 
anti-rasistisk utvalg 

«Sterk kan intelligentsiaen bare være 
når den forener seg med arbeiderklas
sen. Når den går mot arbeiderklassen 
forvandler den seg til ingenting.» (J. 
Stalin) 

I Opprør nr. 4 kan vi lese følgende: 
«Arbeiderklassen står ikke i spissen for 
den anti-rasistiske kampen i Norge i 
dag. Denne kampen drives av de svarte 
sjøl, med støtte fra i hovedsak intellek
tuelle småborgere. AKP slåss ikke for å 
vinne arbeiderklassen til kamp mot 
rasismen. Partiet har problemer med å 
mobilisere sine egne medlemmer til å 
delta i denne kampen, og den faglige 
delen av AKP er tilsynelatende uten 
initiativer.» 

Les sitatet en gang til! Etter min 
mening avslører anti-rasistisk utvalg 
med dette (u)frivillig de anti-proletaris
ke strømningene i partiet. Jeg får lyst til 
å stille dere en del spørsmål: 

1. Har anti-rastistisk utvalg oppsum
mert erfaringene med sær-organisering 
av innvandrere på arbeidsplassene? I 
hvor stor grad går kameratene våre 
for/mot dette? Foregår det tolketjenes-

Uttale} 
Partilaget i Midt-Hedmark har diskutert 
AKP/RV's framtid med utgangspunkt i 
debattene i KK/Qpprør. Vi støtter i 
hovedsak Overrein-modellen. 

Det fins et objektivt grunnlag for et 
revolusjonært marxistisk parti til venst
re for SV, breiere enn AKP i dag. En 
fortsettelse av dagens AKP vil mer og 
mer bli prega av stivnet alderssammen
setning, slitasjepreget medlemsmasse, 
sviktende oppslutning og politisk størk
ning. Å opprettholde både AKP og RV 
vil svekke oss mer og mer, særlig i 
distriktene. Derfor ønsker vi å danne et 
nytt revolusjonært parti med basis i 
AKPogRV. · '"' 

AKP må være drivkraften i å starte 

te? Får innvandrere informasjon på sitt 
eget språk? Hvordan kan vi spre erfar
ingene fra for eksempel Nora og SAS
hotellet til resten av «faglig- partiet»? 

2. Hvor langt er vi kommet med 
kampen for permisjonsordninger i for
bindelse med hjemreise? Er avtale
verket på Vinmonopolet nå gjengs linje 
i hele LO-familien? 

3. Hva med de faglige kameratenes 
arbeid for å hindre hjemsending av 
asylsøkere? Skjer ikke dette lenger? 

4. Kjenner dere ikke til «flerkulturel
le» sammenkomster på arbeidsplasse
ne? Er alle internasjonale utvalg ned
lagt? 

5. PSI (Partiet Stopp Innvandringen) 
agiterer på flere arbeidsplasser. Hvilke 
erfaringer kan partiet oppsummere etter 
for eksempel valgkampen på Tiede
mand? 

6. Finnes det statistisk materiale om 
klassesammensetninga blant de kame
ratene som deltar i demonstrasjoner og 
aksjoner «på gata»? 

7. Hvilken linje har Anti-rasistisk 
Utvalg for kampen i bygningsbransjen 

der finner og dansker jobber svart, 
mens norske bygningsarbeidere går 
arbeidsledige? 

8. Hvilke tiltak har Anti-rasistisk 
Utvalg satt ut i livet for å hindre at inn
vandrer-organisasjoner går i AP-toget 
1. mai? (I Oslo har Samorg hatt flere 
innvandrere og asylsøkere enn Faglig 
Enhet.) 

Spørsmålene kunne vært fler. Jeg for
venter ikke noe. svar, men bruker denne 
formen for å illustrere at bildet er mye 
mer nyansert enn dere::, vil ha det til. I et 
virkelig arbeiderparti skulle vi sjølsagt 
ha jobbet mer med disse problems
tillingene. Partiet ville ha brukt større 
krefter på å synliggjøre dette arbeidet. 
For det er ikke sant at vi er uten initiati
ver. Men arbeidet blir sjølsagt ganske 
tafatt når det jobbes uten plan og opp
følging. Vi har i lang tid fått lov til å 
jobbe oss vekk fra hverandre. Til slutt 
får dere behov for en «utblåsing». Jeg 
får lyst til å snu det den andre veien: Er 
ikke våre problemer intellektuelt 
utfordrende nok? 

ARNE ROLIJORDET 

e - partidebatten 
denne prosessen. AKP må bestå til det 
nye partiet er stiftet. 

Partiet må ta åpent oppgjør med de 
svarte sidene av den kommunistiske 
tradisjonen. 

Den leninistiske partimodellen fun
gerer ikke pr. i dag, fordi den er skapt 
under andre historiske betingelser og 
ikke passer i et moderne, norsk, revolu
sjonært arbeiderparti. Vi må snarest 
finne en organisasjonsmodell som iva
retar både handlekraften og demokrati
et. 

Partiets sikkerhetsmodell må revur
deres med bl.a. åpen ledelse, åpne 
landsmøter, direkte valg og en åpnere 
partikultur. 

I 

Partiet skal bruke «klassikerne» og 
egne analyser til å utforme en norsk, 
revolusjonær og marxistisk politikk, 
framfor en mekanisk tolkning av gamle 
teser. Vi må ha et partiprogram som 
reflekterer dette og som kan brukes på 
dagens virkelighet. 

Partiet må være prega av miljøbe
vissthet. Partiet må utvikle en helhetlig 
teori på forholdet mellom økologi og 
økonomi som danner grunnlaget for en 
handlekraftig dagspolitikk. 

Partiet stiller til valg i 1993. Vi har 
begynt prosessen nå. 

MIDT-HEDMARK AKP 
(uttalelsen er enstemmig vedtatt). 

Forslag til prinsipp-program 
Hovedoppgåva til Radikalt kommunist
parti (RKP) er å stå sentralt i arbei
darklassen, kvinnene og nasjonane sin 
kamp med å få minska og fjerna utbyt
ting, undertrykking og diskriminering 
så det kan skapast vilkår for å utvikle 
eit radikalt kommunistisk samfunn. 

Dette er eit samfunn der menneska 
gjennom medvete (bevisst) og likever
dig samvirke tar plassen sin i likeverdig 
utveksling med resten av naturen. Eit 
samfunn der vi, på grunnlag av svært 
høgt utvikla produktivkrefter, skapar 
produksjons- og livsmåtar som stadig 
utvidar livsgrunnlag og lukke. Fra dette 
kan -vi komme vidare til naturlig-huma
ne samvirkeformer der enkeltmen
nesket kan utfalde individualiteten sin 
fullt ut innan kollektivet menneskeslek
ta og innan den omliggande naturen. 

For å nå dette målet må arbeidarklas
sen, i allianse med alle som har interes
se av det, sloss daglig mot <lei som 
representerer det ulikeverdige samvir
ket. Denne alliansen må og gjøre revo
lusjon, ta den politiske makta og 
opprette sine statar for å gjennomføre 
nødvendige materielle og andelige end
ringar. 

Lørdag 1. september 1990 

Desse statane er restar fra det ulike
verdige samvirket. Derfor vil RKP også 
i denne epoka stå i sentrum for kampen 
med å avgrense ulikeverdet, og utvida 
vilkåra for det medvetne og likeverdige 
samvirket innan, og mellom statar og 
regionar. Avvikling av despotiske styre
former og utvikling av nye former for 
demokrati er særlig viktig. 

Sentraldirigerande planar skal ikkje 
vere hovedforma for styring. Noen få 
økologiske, økonomiske og moralske 
retningslinjer skal gi rammene for all 
verksemd. Dei skal vedtakast og end
rast etter breie diskusjonar i folket. 
Innafor desse rammene skal det vere 
full fridom til å utforme det radikale 
samvirket på grunnlag av høgt utvikla 
kommunikasjon mellom enkeltmennes
ke og grupper. 

Kampen for reformer og kampen for 
revolusjon dreier seg i hovedsak om å 
avgrense eller ta fra ein liten overklasse 
retten til å eige og disponere 
overskottsproduksjonen i samfunnet 
etter eiga trong. Dette skapar dei største 
problema overalt no fordi dei produk
tivkreftene som menneska kan bruke i 
utvekslinga si med naturen, er blitt så 

kraftige at dei bare kan styrast av eit 
medvete, likeverdig samvirke mellom 
menneska. 

RKP vil arbeide for at dagens for
svars- og reforrnkampar og morgonda
gens mulige revolusjonar skal foregå 
med så gode resultat og så lite vald og 
så få offer som mulig. Partiet vil arbei
de for å klarlegge dei utviklingstenden
sane som finnast i heile samfunnet. Par
tiet vil heile tida prøve å stå i sentrum 
for organiseringa av økonomiske, poli
tiske, teoretisk/ideologiske kampar og 
andre kampar som arbeidarane og 
undertrykte grupper og personar elles 
fører mot utbytting, undertrykking og 
diskriminering. Partiet vil prøve å finne 
fram til dei mest sentrale kampområda 
for folk og særlig satse på å utvikle 
politikk og taktikk der. 

Partiet sitt overordna organisasjon
sprinsipp er det medvetne, likeverdige 
samvirket. Demokrati og sentralisme er 
underordna dette prinsippet. Medlem
mene og leiinga skal arbeide etter dette 
hovedprinsippet både inne i og utanfor 
partiet. 

TERJE VALEN 

OPPRØk 

AvlY-st 
konferanse 
Det er tidligere opplyst om en 
større, åpen konferanse: 
26 - 28 OKTOBER, arrangert 
avAKPogKK. 
Denne konferansen er avlyst! ! 

Halver 
partikontingenten 

Partilaget i Kjemisk i Oslo foreslår 
overfor landsmøtet at partikontingen
tens minstenormer halveres. Vi mener 
at normene i dag er altfor høye og at de 
hindrer vanlige arbeidsfolk fra å bli 
medlemmer. Dette har vi sjøl sett i 
praksis. Nye folk får lettere sjokk når 
de hører hva de skal betale. Om AKP 
skal bli et virkelig arbeiderparti, må 
minstesatsene for de enkelte inntekt
strinn senkes betydelig. Svekker vi par
tiøkonomien drastisk med et sånt 
forslag? Neppe. 

For det første må dette forslaget føl
ges av et opplegg for at gamle medlem
mer fortsatt betaler mye. For det andre 
er det bedre å få inn flere som betaler 
«lite» enn ingen i det hele tatt. Både av 
politiske og økonomiske grunner. Des
suten vil sjøl en halvering bety at AKP 
ligger milevidt over alle andre partiers 
kontingentsater, slik at vi ikke trenger å 
bekymre oss for at AKP ikke fortsatt 
blir et parti av en særegen type .... 

PER SCHANKE. 
F Or kjemisk partilag 

Landsmøte 
uten fattige? 

Partilaget jeg er i tar til orde for senka 
kontingent, og har lenge ligget under 
normene for flere av medlemmene. Til 
gjengjeld har vi alltid vært temmelig 
punktlig med betalingen. Vi har ikke 
sørga for å få dispensasjon fra DS. Dis
pensasjon skal gis bare midlertidig, 
mens de som betaler under sats ikke har 
dårlig råd bare midlertidig. Snarere 
tvert i mot. Det betyr ikke at vi betaler 
mye mindre enn andre lag, men altså 
mindre enn satsene. Dette som en inn
ledning til mitt poeng. 

Det er Sentralstyret som lager dele
gatnøkkel til landsmøtet. Det nåværen
de sentralstyret har sjøl laget det nåvæ
rende kontingentdirektivet. Så vedtar de 
at delegatene skal velges under forut-

setning av at laga betaler etter satsene. 
(Som de sjøl har laget). 

Hva betyr dette? Ved tidligere lands
møter, også det som valgte nåværende 
ledelse, har laga fått delegater ut fra 
antall kontingentbetalende medlemmer. 
Det er altså en innstramming på gang. I 
praksis betyr det at sentralstyret i perio
den strammer inn på reglene for lagsre
presentasjonen til det landsmøtet som 
skal kontrollere deres virksomhet! 
Dette er bukken og havresekken, og 
etter mitt syn på kanten av normal orga
nisasjonspraksis. Og det fører rent poli
tisk til at det kanskje kommer færre 
arbeidsfolk og lavtlønte på landsmøtet. 
Svar forventes. 

PERSCHANKE 

Sva:f til Per 
Schanke 

Kontingentsatsene i partiet har vært 
ue.J)dra siden mars 1982. I det nye øko
nomidirektivet fra 1.9.89 er progre
sjonsgrensene økt slik at et flertall av 
medlemmene· har fått redusert måneds
beløpet sitt fra og med 1.9.89. Det 
nåværende direktivet er utvikla i et nært 
samarbeid med DS-kassererne i partiet 
før det ble lagt fram til vedtak i partile
delsen. Det var bl.a. et flertall blant DS
kassererne som gikk inn for at nye 
medlemmer kan betale under sats inntil 
ett år etter at de er tatt opp som med
lemmer. Dette for å gjøre det enklere å 
bli medlem av AKP også økonomisk. 

I Opprør nr.6 (Juli 1989) ble det 
offentliggjort tall som viser hvor mye 
medlemmene betaler pr. måned i snitt 
pr. fylke. Tabellen viste store ulikheter. 
En del av forskjellene er forklarlige 
ettersom inntektsnivået, arbeidsledig
het, andel enslige forsørgere o.a. varie
rer mellom lokaldistriktene. En annen 
forklaring på forskjellene er at medlem
mene i enkelte lag ikke betaler det de 
skal etter sats. Økonomiutvalget og DS
kassererne har i denne landsmøteperio
den jobbet mye med å få gjennomført 
gjeldende regler for kontingenten i par
tiet, om dette skal kalles en innstram
ming eller ikke kan vel diskuteres, uan
sett er det ikke noe sentralstyret har 
funnet på nå tett opptil landsmøtet, men 
ei oppgave som har vært stilt overfor 

medlemmene og laga de siste to åra. 
Når det gjelder lønnsnivået til arbei

derne i partiet så er forskjellene i 
årslønn så stor at det ikke er riktig å 
hevde at kontingentsatsene hindrer 
arbeidere spesielt i å komme på lands
møtet. Også blant lavtlønnte er det stor 
variasjon i hvor mye man har til «privat 
forbruk». En generalisering er derfor 
ikke mulig. Det nye økonomidirektivet 
åpner for dispensasjon fra satsene, men 
krever at dette behandles organisa
sjonsmessig. Er ikke dette normal prak
sis? 

Både i det gamle kontingentdirektivet 
og i det nye økonomi- direktivet er det 
et stående krav at medlemmene skal 
betale etter sats. På bakgrunn av arbei
det som er gjort med kontingenten i 
perioden er det stilt som krav foran 
landsmøtet at lag som fremdeles betaler 
under sats, må begynne å betale etter 
sats minimum fra termin 2/90. Vi 
beklager at dette for enkelte lag kom
mer «som et sjokk», først og fremst 
fordi det viser at økonomiarbeidet i 
perioden ikke har nådd fram til alle lag 
og at det nye økonomidirektivet 
(utsendt juni-89) ikke er tatt opp og 
behandla i alle lag. Vi både trenger og 
ønsker mer diskusjon om økonomiar
beidet i partiet. 

HILSEN ØKONOMI
UTVALGETS SEKRETÆR 
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Neste nummer komm.er 
28 sept. 
Dead-line: 
Fast stoff: 14/9 
Debattinnlegg: 21/9 

Framtida åt eit 
kommunistisk parti 

NKS-Trøndelag har den siste tida drøf
ta almenn partiteori og tilhøvet mellom 
NKS og AKP. Sentralt i det ordskiftet 
som har pågått i partiet har vore 
spørsmålet om kva for modell ein skal 
velja for å organisera partiet. 

Det viktigaste spørsmålet ein må stil
la når ein skal velja organisasjonsmo
dell for partiet er kva for politiske 
målsetnader den skal tena. At dette er 
viktig og at modellen er eit spørsmål 
om metode har tidlegare vore eit rådan
de syn i AKP. Korleis dette stiller seg 
no er noko uklårt. 

V ser det som ml-rørslas fremste mål 
å ta del i den norske klassekampen ved 
å tilføra den ei ideologisk side, knytt til 
arbeidet for sosialisme og kommunis
me. NKS ser det som si særeigne opp
gåve å mobilisera studentane til delta
king i klassekampen på arbeidarklassen 
si side. 

Dette er mål som stiller store krav til 
organisering og leiing i kampen. Det 
krev at partiet ser seg som ein del av 
arbeidarklassen, og at partiet politisk og 
organisatorisk er dominert av arbei
darklassen sine interesser og represen
tantar. Historiske døme har synt at den 
demokratiske sentralismen er det beste 
organiserande prinsipp for eit slikt 
parti. T.d. Lenin synte kor viktig klas
seinnhaldet var i den demokratiske sen
talismen, og kor sentral den var for 
organiseringa av arbeidarklassen. Har 
så den demokratis)<e sentralismen 
utspelt rolla si i dag, som det vert 
hevda? 

Alle partimodeller har veikskapar, 
både den demokratiske sentralismen og 
modellar som dei borgarlege partia er 
organisert etter. Det finst ikkje noko 
trylleformular for ein fullt ut demokra
tisk partimodell. Avgjerande for det 
indre demokratiet er korleis dei ulike 
aktørane handlar og kva for haldningar 
dei har til politisk arbeid, ideologisk og 
politisk usemje, m.m. Partidemokratiet 
formast først og fremst av medlemma
ne og leiinga på ulike nivå sin vilje til å 
odla eit levande og reellt demokrati. 
For oss er angrepa på den demokratiske 
sentralismen først og fremst eit uttrykk 
for partileiingas manglande evne til å 
bygga demokratiet i AKP. For oss er 
det ingenting sor · har skjedd dei siste 
åra, verken i den norske eller interna
sjonale klassekampen, som har synt at 
den demokratiske sentralismen ikkje er 
eit høveleg organiserande prinsipp for 
AKP. Om AKP i framtida ønskjer å 
legga hovudvekta på parlamentarisk 
arbeid vil sjølsagt ein borgarleg parti
modell vera eit meir høveleg prinsipp 
for organisering for ei partileiing som 

vil ha ein passiv og ukritisk medlems
masse. 

For NKS-Trøndelag har ikkje måla 
endra seg slik at det er naudsynt med ei 
endring av partimodellen. For oss står 
måla om sosialisme og kommunisme 
sterkare enn nokon gong. Dette er sjøl
sagt også eit spørsmål om å vurdera kva 
for krefter vi slosst mot. 

Borgarskapet står sterkt og dei styr
kar seg. Sosialdemokratiet går mot 
høgre. Det ideologiske hegemoniet er 
sterkt, og forståinga for raseringa av 
velferdsstaten er stor mellom folk i 
Noreg, sjølv om det er aukande mots
tand å sjå. Ein del tyder på at denne 
motstanden ikkje først og fremst er eit 
uttrykk for sterkare politisk medvit, 
men snarare rett og slett ei kjensle av at 
livsgrunnlaget smuldrar bort. 

AKPs analyse av at folk i Noreg sta
dig vert meir radikal er feil. Dette synte 
seg under siste valkamp. Det parlamen
tariske arbeidet har de1 siste åra vore 
definert som stadig viktigare. No stiller 
ikkje lengre RV til val for å avsløra det 
borgarlege demokratiet, men for å få 
«vanlege folk» inn på tinget! NKS
Trøndelag meiner dette er ei feil line. 
Spørsmålet om å driva parlamentarisk 
arbeid må avgjerast frå val til val, og 
det må i alle høve ikkje ha den mest 
sentrale plassen i den kommunistiske 
rørsla. 

På 80-talet endra standpunkta seg. 
Parlamentarisk arbeid vart stadig vikti
gare og utviklinga av det konkrete inn
haldet i den sosialistiske visjonen for
svann. Utviklinga i Kina var t.d. eit 
ikkje-spørsmål. NKS har i ein del år 
kritisert utviklinga i Kina, og stadfesta 
for fleire år sida at det ikkje er vilje i 
KKP til å styra samfunnsutviklinga i 
Kina i sosialistisk lei. Partiet har konse
kvent nekta å drøfta utviklinga i Kina 
med oss. Kring massakrane i Beijing 
4.juni 1989 vart spørsmålet brått sett på 
spissen. Den manglande evna og viljen 
til å drøfta slike spørsmål avslører 
alvorlege teoretiske motsetnader som 
vert halden utanfor ordskiftet. I eit 
kommunistisk parti kan ikkje motsetna
der knytt til synet på parlamentarisk 
arbeid, organisasjonsmodell og byg
ginga av sosialismen eksistera over tid. 
NKS-Trøndelag ser på den signaliserte 
utviklinga i AKP som ei så alvorleg 
kursendring, om den vert sett ut i livet i 
samband med landsmøtet i AKP, at vi 
vil oppmoda resten av NKS til å arbei
da for at NKS organisatorisk og politisk 
bryt med AKP på vårt neste landsmøte. 

NKS-TRØNDELAG 
SamrØystes vedtak, 
årsmøtet våren '90 

Vedtak om 
·AKP og RV 

Norges Kommunistiske Studentforbund 
på Blindern mener at AKP bør delta i 
kommunevalget i 1991 gjennom RV. 
Det må satses mye på å bygge opp 
lokale RV-grupper, eventuelt med lokalt 
medlemskap. Samtidig må diskusjone 0 

ne fortsette med tanke på en sammen
slåing av RV og AKP til ett kommunis
tisk parti, basert på individuelle, kon
tingentbetalende medlemmer som . er 
aktive i en av partiets grunnorganisa
sjoner. 
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Å gjøre RV til en landsomfattende 
medlemsorganisasjon med eget med
lemsdemokrati, uavhengig av AKP vil 
gi oss et nytt parti, organisert som et 
vanlig borgerlig parti. På sikt betyr det 
et nytt reformistisk parti mellom SV og 
AKP. Det betyr igjen å spille AKP enda 
lenger utover sidelinja. 

NKS-BLINDERN 
(vedtatt med 213 flertall) 

Bilag! 
I bilaget til dette numme
ret av OPPRØR kan du 
lese om de ulike syna i 
partidebatten fram til nå. 

Råkjør i sladdedabatten? 
I artikkelen «Porno og ansvar», Opprør, 
nr 3/90, lovet jeg på slutten av artikke
len å «rulle opp litt av det råkjøret deler 
av partiledelsen har satt i scene for å få 
gjennomslag for sitt syn (med påfølgen
de sabotasje av pornokampen).» Du 
verden - store ord! Kanskje dekker det 
noe av det jeg vil ta opp her, men jeg 
skaffer meg kanskje et bedre utgangs
punkt for å diskutere sakene, om jeg tar 
tilbake støyen. Så får vi se baketter. 

1. Når utstillingen «Porno og Myter» 
åpnet i Stavanger i mai 1989, var 
spørsmålet om skjuling av bildeidentitet 
som prinsipp (sladding) ikke kjent i den 
norske debatten, ei heller i Kvinnefron
ten eller i AKP. Det må antas at noen 
mente det, men det ble først kjent for 
utstillingsledelsen i juni 1989 - via Nina 
Kristiansen, leder av Kvinnefronten. Da 
hadde KK anmeldt utstillingen over to 
sider (ingenting om sladding). 

2. La oss forestille oss at partiledel
sen hadde garantert økonomisk for 

utstillingen (ca. 200.000 kroner) og 
skulle manøvrere i dette opprørte havet. 
Når hadde klokka ringt? Jeg tipper: 
Konflikter hadde blitt løst slik at 
utstillingen kunne vandre! «Porno og 
Myter» hadde dessverre ingen slike 
garantier, den er laga i distriktet. 

3. Når utstillingen kom til Bergen, 
var det like før det kom til åpent brudd i 
Kvinnefronten og med partimedlemmer 
som aktører på begge sider. Ledelsen 
ble advart. Hva gjør partiledelsen i en 
slik kritisk situasjon? I stikkord er sva
ret slik: Unnlater fortsatt å gi signaler 
om at partene skal bringes sammen for 
å løse konflikten. Appellerer i KK om å 
vise sindighet samtidig som det tas 
stilling i den debatten som ligger 
under? 

4. I Bergen har det utviklet seg en 
strid om styret i Kvinnefronten kunne 
kjøre utstillingen usladda på grunnlag 
av et aktivistmøte og henvise 
medlemsmøtebehandling til etter 

utstillingen ? Partiledelsen ved 
arbeidsutvalget har nå gitt Kvinnefront
leder, Nina Kristiansen, sin støtte for å 
drive organisasjonsarbeid i Bergens 
Tidende mot styret i Bergen KF under 
utstillingen. Kanskje det er sammen
heng mellom denne nyvinningen i 
ledelsesarbeid , og det faktum at det var 
nesten umulig å få KK til å trykke en 
pressemeldin& om at medlemsmøtet i 
Bergen . KF seinere godkjente styrets 
behandling? (KK trykte det godt bortg
jemt ei uke etter møtet). 

5. Hva slags konkr~te initiativer har 
partiledelsen tatt de siste 6 måneder for 
å sette utstillingen «porno og myter» i 
bevegelse igjen? 

Disse fem forholda reiser en del 
spørsmål og undring. Kanskje vil ledel
sen bestride saksframstillingen og utfyl
le bildet. Det håper jeg. 

ASGEIRBELL 

Råkjør fra hvem? 
Asgeir Beil (AB) trekker fram noen for
hold for å vise hva han mener var råkjør 
fra partiledelsen i sladdedebatten. Vårt 
ståsted er kvinneutvalget, som er de 
som har hatt ansvaret for dette i partile
delsen. · 

Vi er helt enig med AB i at vilkåra 
for diskusjon blir bedre om vi fjerner 
støyen og de harde slaga fra denne 
debatten. 

1. Diskusjonen om skjuling av identi
teten til utsatte kvinner kom i kjølevan
net av Kvinnefrontens kontakt med jen-
ter som har vært avbilda 
pornoblader/filmer. 

AB antar at noen mente at porno 
skulle sladdes mens utstillinga blei vist 
i Rogaland, uten å si noe om det. Stand
punktet hadde begynnt å ta form gjen
nom diskusjoner og praksis våren 89, 
disse diskusjonene blei ikke holdt tilba
ke. Tvert imot blei de sett på som viktig 
utvikling av antipornokampen, og blei 
spredd bl.a. til alle Kvinnefrontens 
grupper i løpet av sommeren. 

Vi hadde lyst til å føre diskusjonen i 
Klassekampens spalter også, men 
bøyde oss for press fra partimedlemmer 
som jobba med utstillinga, da de trua 
med å splitte Kvinnefronten hvis disku
sjonen kom ut. Det at vi ga etter for 
dette presset mener vi var feil. 

2.Partiledelsen var faktisk ikke part i 
utstillinga «Porno & Myter», hverken 
politisk, juridisk eller økomomisk. Vi 
blei ikke presentert for utstillinga før 
den var et faktum. 

Hvis vi forestiller oss at vi hadde 
garantert 200.000 av medlemmenes 
penger på et slikt prosjekt ville vi nok 
inntatt samme holdning som landsstyret 
i Kvinnefronten; latt gruppene lokalt 

bestemme og vært lydhøre for kvinne
politiske miljøer også utafor Kvinne
fronten. 

Vi har lyst til å tilføye at partiledelsen 
i AKP ikke hadde satt igang et så stort 
prosjekt uten på forhånd A ha diskutert 
grundig med de som skulle sette det ut i 
livet lokalt. 

3. Kvinneutvalget hadde på forhånd 
tatt kontakt med kvinneutvalget i Hor
daland og bedt dem jobbe for at 
utstillinga blei gjennomført i Bergen. Vi 
sa klart fra, også til Sandnes AKP, at vi 
mener AKPernes rolle i Kvinnefronten 
er å arbeide for enhet ikke brudd. 
Ansvaret for å løse opp i konflikter lig
ger ikke bare på den ene parten, eller på 
ledelsen. Dette var heller ikke bare en 
konflikt mellom noen få folk som det 
var lett og billig å samle. «Partene» var 
ikke bare AKPere. Hvis vi skulle gjort 
opp på «parti kammerset» ville vi tatt 
diskusjonen vekk fra Kvinnefronten, 
istedet for å utvikle den der. 

To-tre uker seinere var det en intern 
kvinnekonferanse, som allerede var inn
kalt, vi fant det rimelig å bruke denne 
til å ta dette opp med partijenter fra alle 
fylkene. Innledningene fra denne konfe
ransen er seinere sendt ut til DSene. 

4. Det er viktig å skille mellom AKP 
og Kvinnefronten. Ledelsen i Kvinne
fronten gjorde det AB mener ledlesen i 
AKP skulle ha gjort: de sendte lederen 
sin til Bergen for å samle partene der til 
møte. Allikevel kritiserer han dem for 
ikke å ha gjort det riktige. 

Kvinneutvalget stoler på at andre 
organisasjoner klarer å ordne opp i sine 
egne saker. AKP kan gi råd og si sin 
mening, men ikke overprøve vedtak i 
andre organisasjoner. Nina Kristiansen 

handla i tråd med partiets vedtekter og 
ønskene til Kvinnefrontens landsstyre 
da hun var i Bergen. Hun har fått støtte 
fra et enstemmig landstyre etterpå. 

Hverken AKPs kvinneutvalg eller 
landsstyret. i Kvinnefronten har s~ stor 
innflytelse i Klassekampen at de kan 
bestemme hvordan de dekker kvinne
kampen rundt omkring i landet. Dess
verre. 

5. Partiledelsen har ikke tatt initiati
ver for å sette utstillinga «Porno & 
Myter» i bevegelse, noengang. Vi er 
kjent med at utstillingsledelsen har fått 
flere henvendelser fra 
Kvinnefrontgrupper som vil vise 
utstillinga. Utstillingsledlesen har 
avslått, vi mener at deres vurderinger av 
hva de kan orke må respekteres. 

Vi skulle ønske at det hadde gått an å 
diskutere sjølve utstillinga også, ikke 
bare om skjuling av identiteten til 
modellene, eller hvem som har gjort 
flest dumme ting. AB har tidligere sagt 
at utstillinga har bevist sin rolle som 
kollektiv organisator i pornokampen. 
Med vårt kjennskap til hva som har 
skjedd kan vi se at dette var tilfelle i 
Stavanger, Skien og Bergen, men ikke i 
Haugesund, Egersund og Oslo. Var det 
utstillinga som fungerte, eller var det 
kvinneaktivistenes innsats? I kjølvannet 
av utstillinga har det blitt reist flere vik
tige politiske spørsmål, skjuling av 
identiteten til utsatte kvinner, puritanis
me, allianser. Det er bra! Vi oppfordrer 
Sandnes AKP til å delta i disse disku
sjonene videre. 

EVA LILL BEKKEVAD 
ogELIAABY 

Likestilling? 
Partiet må ta utgangspunkt i arbeiderklas
sen uansett om det er et flertall eller 
mindrefall arbeidere i partiet. Jeg forutset
ter at ulike ledd i partiet har dette utgangs
punktet - at arbeiderklassen på denne 
måten spiller en ledende, politisk rolle. Det 
er viktig å få til en allianse, men på 
arbeiderklassens politiske premisser. Det 
betyr at arbeiderklasse-spørsmåla skal 
dominere i lag, distriktsstyrer og sentral
styre. Det motsatte av å sette bort dette til 
de faglige aktivistene. 
Noen legger stor vekt på å likestille fagbe
vegelsen med fronter og organisasjoner i 
I.mai-arbeidet. Jeg er uenig i en likes-

tilling, vil ta utgangspunkt i fagbevegelsen 
der det er politisk mulig. Miljøbevegel
sen, kvinnebevegelsen osv. stiller så klare 
og anti-kapitalistiske krav at et radikalt 
I.mai-arrangement vil omfavne dem med 
glede når skepsisen enkelte steder får tid til 
å roe seg. Problemet med arbeiderklassens 
ledende rolle i et parti er at den ikke kan 
proklameres, ei heller sikres en gang for 
alle gjennom vedtekter. Den må kjempes 
igjennom - og ant_akelig vil det småborger
lige motpresset dukke opp stadig vekk. I 
dønningene etter I .mai-diskusjonen har det 
vært en del kritikk av faglig aktivistene 
våre som tydelig ikke skjønner betydninga 

av arbeidet deres. En ting er å være uenig i 
taktikken rundt det politiske grunnlaget. En 
annen ting er å ikke forstå betydninga av 
den rolla våre kamerater spiller som arbei
derledere . Mange AKPere sitter med store 
verv. Det er viktig for fagorganiserte, men 
ikke minst for partiet hvis vi skal slåss for 
å være et arbeiderparti. Det gjelder å ikke 
helle barnet ut med badevannet i krang
linga etter I.mai. Heller ikke på dette 
området. 

ERIK NESS 

(forkorta av red.) 
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SKRIV TIL OPPRØR! 
Skrivelysten 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! 

Flertallet må 
bestemme 

I forrige Opprør s. 5, kommenterer 
Marthe Kristiansen (MK) STs vedtekts
forslag, bl.a. § 4d som lyder: «Høyere 
organ kan fatte vedtak som binder lave
re organ, . og kan også pålegge lavere 
organ oppgaver.» 

MK er enig i første del av denne 
paragrafen, men uenig i siste del. En 
valgt ledelse skal altså ha rett til å fatte 
vedtak om hva partiet skal mene, men 
ikke om hva partiet skal gjøre. Jeg syns 
det er å redusere partiet til et 
meningsparti. Jeg ønsker at AKP skal 
beholde sitt viktige særpreg som et 
parti som legger vekt på handling. 

MK skriver at retten til å pålegge 
oppgaver betyr å « .. tvinge et mindretall 
til å utføre oppgaver mot deres vilje .. ». 
Det kan selvfølgelig sies på en slik 
negativ måte. Men jeg oppfatter det 
som en del av partidemokratiet at mind
retallet skal være med på å sette ut i 
livet det som er demokratisk vedtatt. 

Sjølve poenget med å organisere oss i 
et parti er at meningene skal få større 
styrke bak seg enn om vi står hver for 
oss. Det betyr nødvendigvis at noen nå 
og da vil komme i mindretall, men hvis 
hvert medlem hele tida skal gjøre akku
rat det de sjøl mener og hverken mer 
eller mindre enn det, er vi ikke sterkere 

· enn om vi var uorganiserte. 
Når medlemsskap er frivillig syns jeg 

dette er greitt. En er medlem så lenge 
en føler at partiets standpunkt i 
hovedsak samsvarer med ens egne. 
Hvis ikke melder en seg ut. Eller, hvis 
ledelsen er på kollisjonskurs med med
lemmene, så skifter en ut ledelsen. 

MK vil kanskje innvende at proble
met er at det ikke er medlemmene sjøl 
som får gjøre vedtak, men en ledelse 
som binder medlemmene. Jeg er ikke 

uenig i at det mest demokratiske ville 
være at medlemmene fattet alle avgjø
relse sjøl, men jeg har til gode å se et 
forslag til hvordan dette praktisk skulle 
kunne gjennomføres for et- landsomfat
tende parti. Mange vedtak må delegeres 
til en valgt ledelse hvis partiet ikke skal 
bli handlingslammet. 

At ledelsen skal ha rett til å fatte bin
dende vedtak betyr ikke at vedtak skal 
fattes i tide og utide. Ledelsen må 
bruke politisk vett og forstand. I Norge, 
med store distriktsmessige forskjeller, 
vil det vanligvis trenges lokale tillem
pinger og lokal taktikk som gjeme bør 
være svært forskjellig fra sted til sted. 
MK skriver også at dette vedtekts
forslaget vil « .. opprettholde underord
nings- og undertrykkingskulturen i par
tiet.» Jeg kjenner ikke igjen det partiet 
MK beskriver her. Er det virkelig typisk 
for AKP de siste ti åra at ledelsen har 
undertrykt medlemmene og overkjørt 
partiet med mange vedtak om hva parti
et skal mene og gjøre? Jeg syns tvert 
imot at partiet har lidd under for lite 
ledelse, for lite felles studier, diskusjo
ner, handling, og at det har vært med
virkende til at partiet idag spriker i 
mange retninger. 

Og er det typisk at AKP-medlemme
ne underordner seg og· bØyer seg n tø
vet for autoriteter? Tvert imot: En av de 
store styrkene til AKP syns jeg nettopp 
er at vi har så mange sjølstendige med
lemmer som tar politiske initiativ og 
handler uten at noen ledelse dytter dem 
i ræva. Igjen syns jeg at svakheten hel
ler har vært mangel på evne til å handle 
sammen, konsentrere krefter når det 
trengs. 

GUNNAR RUfLE 

Svar til Trond 
Andresen 

I Opprør nr. 5 legg Trond Andresen 
fram eit 9-punkts framlegg til landsmø
tet i AKP. Dette er eit framlegg til ny 
organisasjonsmodell så vel som ny 
prinsipiell ståstad. I essens skal ein 
bytta ut kommunistpartiet med eit parti 
( eit samanslått AKP og RV) som skal 
kjempa for rettane til arbeidsfolk på eit 
revolusjonært grunnlag. Dette minner 
om den klassiske motseiinga mellom 
Lenin og Kautsky. Også Kautsky mein
te han sto på ei arbeidarklasseline. Når 
Trond Andresen vil fjerna namnet kom
munist og kasta ut dei «raude dogmati
karane» frå partiet sitt, er dette heilt i 
tråd med Lenin-Kautsky kampen. Som 
den gongen er det og no slik at mot
seiinga mellom Andresen og oss «raude 
dogmatikarar», som vil halda på den 
leninistiske partimodellen for kommu
nistpartiet, ikkje kan leva side om side 
innanfor same parti over tid. Det Trond 
Andresen her har gjort er å skissera opp 
programmet til den delen av partiet som 

ynskjar eit politisk skisma på venstresi
da i Noreg. Det kan vanskeleg føra til 
anna enn brot, anten på sjølve landsmø
tet eller i kjølvatnet av det. 

Trond Andresen vil kalla det nye par
tiet sitt Rettferdig Verden, eller noko 
slikt. Eit slikt misfoster av eit politisk 
parti er det faktisk ikkje plass til på 
venstresida i nor$k politikk. SV har 
allereie teke den plassen, og dei gjer ein 
god jobb som venstreradikale oppassa
rar til det største sosialdemokratiske 
partiet. Kvifor folk i AKP skal kasta 
bort tida si på å gjere SV rangen stridig, 
skjønar ikkje eg. Det er å nytta verde
full tid på ein uviktig og nederlags
dømd kamp. Ynskjer ein å fylgja Trond 
Andresen, kan ein like gjeme melde seg 
inn i SV og ta opp kampen der. SV-pro
grammet frå 1975 er ikkje nemneverdig 
ulikt det programmet Trond Andresen ' 
o.a. ynskjar AKP skal vedta i 1990. 

ANNE LISE VIGERUST 

LEVERING 
AV STOFF: 
OPPRØR er nå registrert på «Larsens 
tavle» med fornavn Opp og etter
navn Rør. Redaksjonen oppfordrer 
folk som har mulighet, til å benytte 
seg av dette. Eller at de som kan, 
leverer stoff på diskett.(WP eller 
DOF) 

Politisk styring 
- ikke anarkisme 

Det er liten uenighet om at det trengs et 
handlekraftig revolusjonært parti for 
90-åra. Hvordan dette partiet skal se ut 
er vi uenige om. I vedtektsdebatten går 
det på om medlemsdemokratiet og 
grunnplanskontrollen kan utvikles på 
tross av sterk sentralisme, eller må deler 
av den formelle sentralismen fjernes. 

I dagens vedtekter sikres den formel
le sentralismen bl.a. gjennom følgende 
rettigheter for ledelsen: 

Retten til å utøve et register av 
disiplinærtiltak. 

Retten til å overprøve vedtak fatta av 
lavere organer. 

Retten til å pålegge lavere organer 
oppgaver. 

Retten til å godkjenne og nedlegge 
partilag. 

Demokratiet skal sikres gjennom 
sterk sentralisme. Sentralismen skal 
sikre at flertallets linje settes ut i livet. 
Helheten er alltid overordna delen. 
Sentralstyret er garantisten for ensartet
heten i partiet, at alle blir behandlet likt. 
Dette er grunnlaget for den formaliserte 
sentralismen. 

Men fungerter dette i praksis? Sikrer 
en slik organisasjonsmodell medlem
menes rettigheter, gir den rom for loka
le og individuelle variasjoner og inspi
rerer til nytenking og dermed en slag
kraftig organisasjon? Trenger vi en 

organisasjonsform som er annerledes 
enn andre vanlige organisasjoner - eller 
er det nok å ha en annerledes politikk? 
Greier vi å styre organisasjonen politisk 
uten sterkt utbygd formell sentralisme? 
Politisk styring stiller store krav til nær
het mellom grunnplanet og ledelsen. 
Den politiske og ideologiske oppslut
ninga fra medlemmene blir i enda større 
grad enn i dag en forutsetning for at det 
skal fungere. 

Gunnar Rutle (GR) maler fanden på 
veggen i sitt innlegg i forrige Opprør 
når han trekker fram mulige konsekven
ser av redusert makt til sentralstyret: 
«Hvis partiorganisasjonen i Rogaland 
utvikler seg i trotskistisk retning, og 
Hedmark i sosialdemokratiske retning, 
så har ingen organ i partiet noen myn
dighet til å få slutt på denne situasjo
nen». Hvis dette skulle oppstå, er det 
resultat av en like stor ideologisk krise 
som vi har i vårt parti i dag. Ikke noe 
ST, uansett makt og myndighet kunne 
gjøre «slutt» på en slik situasjon og 
samtidig tro at de sitter igjen med et 
levedyktig parti etterpå. 

Det er bare et demokratisk sammen
satt landsmøte sammen med en åpen og 
grunnleggende politisk og ideologisk 
debatt i hele partiet som kan «gjøre noe 
med det». Dagens ST sitter med den 
makt og myndighet som GR er redd for 

å miste. Hvorfor bruker de den ikke til å 
«få slutt på denne situasjonen»? Sim
pelt hen fordi det ikke er sånn partikri
ser lar seg løse. Sånn er ikke folk - hel
ler ikke innafor vårt parti. 

Demokrati, også partidemokrati, 
handler om synet på folk. Folk som ten
kende sjølstendige analyserer sin egen 
og sitt nære kollektivs virkelighet - og 
tar standpunkt som tjener våre interes
ser. Dette er grunnlaget for at laga og 
medlemmene kan være og må være par
tiets politiske resurser - ikke som pas
sivt haleheng til ledelsen. 

GR trekker fram den ·individuelle fri
heten. «Å være medlem innebærer å gi 
fra seg noe av sin individuelle frihet til 
å gjøre akkurat som en sjøl vil. Til gjen
gjeld får en retten til å være med på å 
bestemme hva partiet som helhet skal 
gjøre». Jeg vil ikke gå inn for at folk 
skal fjerne noe av sin individuelle fri
het. Det er vingeklipping. Spørsmålet 
blir om folk sjøl ser nytten av å bruke 
sine individuelle «friheter» til kollektiv 
kraft. Dette handler om menneskesyn. 
Der ligger utfordringa! 

Dette er en politisk utfordring og 
ingen garanti verken for eller mot anar
kisme. 

MARTE KRISTIANSEN 

Hva vil vi i 1991? 
Vedtaka på landsmøtet om program, 
vedtekter og forholdet mellom RV og 
AKP vil ha konsekvenser for hva parti
et skal gjøre videre. Men AKPs profil 
avgjøres like mye av hva vi faktisk job
ber med. ST har lagt opp til at landsmø
tet også skal fatte et vedtak om arbeidet 
framover. Her er noen synspunkter på 
hva vi skal legge hovedvekta på i det 
eksterne arbeidet. (Vi vil også trenge et 
vedtak om det særegne arbeidet med å 
presentere, styrke og bygge ut partiet, 
som jeg bare delvis berører her) 

1. Jeg mener at landsmøtet skal velge 
ut noen hovedsaker i klassekampen som 
partiet skal konsentrere seg om framo
ver. For å øke handlekrafta vår og se 
større resultater. Vi må fortsatt ha et all
sidig arbeid, men bruke mer krefter på 
det som er felles for hele partiet. 

a. Kamp mot norsk medlemskap i EF. 
EF-medlemskap er idag borgerska

pets politiske hovedframstøt mot 
arbeiderklassen og folket. Den viktigste 
oppgava er å organisere en brei folkelig 
motstandsbevegelse. EF-kampen vil 
bryte opp gamle frontlinjer og skape 
nye muligheter for allianser. EF-kam
pen gir mulighet for at de ulike beve
gelsene kan dra i samme retning. AKP 
kan jobbe i en brei front med mye andre 
folk. Og vi kan prøve ut våre synspunk
ter på en annen samfunnsutvikling i en 
brei folkelig bevegelse. Ikke som endel 
av frontens grunnlag, men i bevegelsen. 

b. Kampen mot borgerskapets offen
siv. Med hovedvekt på kampen mot 

raseringa av offentlig sektor, som er 
hovedmålet for borgerskapet etter at 
reallønna er senka og arbeidsløshetsni
vået økt. Dette er et økonomisk, politisk 
og ideologisk angrep på arbeidsfolk og 
må møtes med allsidig kamp. Det er en 
hovedsak for kvinnene i 90-åra både 
som ansatte og brukere, og kvinnene 
må ha en sentral plass i strategien. Sam
tidig krever det at vi er istand til å dra 
sammen privat og offentlig sektor, fag
lig kamp, budsjett/RV, kvinnekamp og 
delvis kampen for Nord-Norge, kultu
rarbeid. 

Kamp mot arbeidsløsheten, forsvar 
av faglige rettigheter, arbeidstid, lønn 
og kampen for kvinnelønna må også ha 
en plass innafor en slik strategi og tak
tikk. 

c. Delta i utviklinga av opposisjonen 
i fagbevegelsen. 

A konsentrere krefter i hele partiet 
rundt disse tre hovedsakene i perioden 
vil også bety å styrke arbeider-innret
tinga. For å få dette til i praksis må par
tiledel-sen som kollektiv ta ansvar for 
disse sakene, ikke sette dem bort til 
f.eks. FU. Ledelsen må ha folk med 
erfaring fra og interesse for denne type 
arbeid/kamper. Den må organisere folk 
tett rundt seg som står midt oppi dette. 
Både sentralt og lokalt. 

2. Styrka handlekraft i klassekampen 
må kombineres med politisk og ideolo
gisk kamp. Noen stikkord. 

a. Studier og diskusjoner der erfar
ingene fra kamper og bevegelser brukes 

for å utvikle diskusjonene om hvordan 
sosialismen kan se ut i Norge. Ideene 
.fra prosjektet «Ut av det brennende 
huset» må diskuteres i laga, og i beve
gelsene vi jobber i. 

b. Framover vil det stå kamper om 
retninga på ulike folkelige bevegelser. 
Hva slags ideologi vil prege miljøbeve
gelsen eller den nye ungdomsbevegel
sen? Skal et eurosentristisk perspektiv, 
med Europa som verdens senter og 
målestokken på utvikling, få dominere? 
AKP har en viktig rolle å spille som et 
parti med klassepolitikk, kvinne- og 
sør-perspektiv. 

c. Skal kvinnene rykke fram eller slås 
tilbake? Jeg mener det er viktig med en 
ny ekstern kvinnekonferanse i perioden. 
Med utgangspunkt i kampen for kvin
nelønna, arbeidstida og kampen om 
offentlig sektor. Som tar opp helheten i 
kvinnekampen og sammenhengen med 
kampen for et annet samfunn. 

3. Det er avgjørende for AKP å jobbe 
for å bygge ut Rød Ungdom og NKS. 
Fram til landsmøtet må det jobbes fram 
en konkret plan for hvor og hvordan. 

4. Kommunevalget 1991 vil bli en 
svær politisk kampanje. 

5. Mulighetene som bl.a ligger i å 
bygge ut KK til EF- motstand~ns avis, 
betydninga av KK i eksternt arbeid og 
angrepene på pressestøtta, gjør at arbei
det med avisa må ha en sentral plass 
framover. 
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AKP (m-1) RØD UNGDOM RØD VALGALLIANSE NORGES KOMMUNISTISKE 
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Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 OSLO 5.· 
Telefon: 02-38 42 50. 
Kontortid: 10-15, torsdag 10-18. 

,ørdag 1. september i990 

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

Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO5. 
Telefon: 02-37 14 14, 02-38 42 50. 

OPPRØR 

Telefon: (02)384250, torsdag 12-15 

11 www.pdf-arkivet.no (2020)



RØDT KORT 

Politisk 
råkjører 
Kristin Clemet får kortet. 
Hun mÅ ha gått på kurs 
hos Maggie. Jo mer faen
skap hun finner på, desto 
mer populær blir hun i 
media - nå også som 
Amanda-pris utdeler. Fordi 
hun går så mye på kino. 
Men hun er ikke bare reg-

Jermgas 1vngste kinog
jenger, hun er også dens 
ivrigste bulldoser. Hun lan
serer en «gjennomgripende 
rasjonalisering, effektivi
sering og innsparing» i det 
offentlige. Det vil ramme 
trygdeordninger og arbeid
splasser, det vil sette ytter
ligere fart på privatiser
inga. Clemet vil også tukle 
med heis. Ikke sånn på 
egen hånd, kanskje, men 
hun synes iallfall ikke det 
kan være så nøye å ha kva
lifiserte heismontører til og 
ta seg av heisene her i lan
det. Bak ønsket om «billi
gere» heiser lurer det muli
gens et annet motiv også. 
Det hadde sikkert passa 
veldig bra å få vingeklip
pet en litt for kampvillig 
fagforening samme 
slengen. 

RØD ROSE 

Medheisen 
Tre heismontører får rosen. 
Terje Skog, Erik Kristian
sen og John Valderhaug. 
Som tillitsvalgte for heis
montørene har de vært i 
ildlinja for å forsvare faget 

Styret i Otis Heis. 

sitt og at det skal være 
trygt å kjøre heis. Et utvalg 
nedsatt av omtalte K. Cle
met går inn for mer «kon
kurranse og billigere hei
ser». Det betyr at heismon
tørene bør få konkurranse 
av andre. Det er viktigere 
enn at de faglige kvalifika
sjonene er til stede, mener 
tydeligvis utvalget. Alle 
fagorganiserte og alle 
andre som kjører heis bør 
være glad for at heismon
tørene tar til motmæle mot 
dette angrepet. Det er vik
tig med sikre heiser og 
sterke fagforeninger. De er 
ofte ute og slåss, sist med 
firmaet Otis heis. I den for
bindelse uttalte en repre
sentant .for Otis at Heis
montørenes fagforening 
måtte være en av verdens 
mest kampkraftige og kam
pvillige fagforeninger. 

Språk er makt 

«BØLLELEDERE» 
Vi trenger flere 
«bølleledere»! Meld dere på 
lederkurs i Oslo-området, 
28 - 30 september. 
Partijenter fra hele landet er 
velkommen! Påmelding til: 
Ingrid Hardersen, 
tlf. 02/38 42 50. 

Jeg drømmer mye rart. For ei tid sida drømte 
jeg at jeg, og noen jenter jeg kjenner som 
snakker _mye om kvinnelønn ( og mindre om 
6- timersdagen), var innkalt «på teppet» til 
partiledelsen. Der satt «ledelsen» og snakket 
og snakket, og så megetsigende på hverandre, 
og snakket ESPERANTO!!! Gjett om vi følte 
oss utafor. (Dette er faktisk sant). Språk er 
makt, sies det. 

Vi som snakker mest om arbeideropprør og 
sånt, vi har fått hekta noen ny-ord på oss. Det 
har jeg lyst til å si noe om. 

Det ene er arbeiderisme.Vi blir kalt arbeide
rister. I et parti med et lite mindretall av 
arbeidere. Hva menes med ordet? Legger vi 
for mye vekt på arbeiderklassen sin sak i 
dette omtalte partiet? Ingen har presisert ordet 
for meg. Men i arbeidernes kommunistparti er 
det vel en usannsynlig tolkning? Har vi et 
romantisk bilde av arbeidere? Hva vet de som 
bruker ordet i så fall om det? AKP har kansk
je et romantisk bilde av norske arbeidere, 
men neppe vi som jobber blant dem dag etter 
dag. Partiet slår seg ofte på brystet for sin 
store innsats i streiker. Ja, men samtidig får 
jeg en beklemt følelse av at det bare er da vi 
virkelig er «orntli'e» arbeidere. Ellers er vi 
ikke eksisterende. Altså: hva erarbeiderisme.? 

Det andre er anti-intellektualisme. Vi får 
ofte høre at vi står for det. Er vi mot de intel
lektuelle (i betydninga som sjikt/klasse - ikke 
i betydninga belest eller skolert) og deres 
kamp? Nei, ikke jeg ihvertfall. Jeg støtter den 
kampen de fører for sin sak, bare med det for
behold at de ikke retter krava mot arbeiderne. 
Jeg fryder meg over de bidraga som Torstein 
Dale, Harald Stabell, Liv Finstad og andre gir 
i klassekampen i Norge. Jeg vil ha flere som 
dem. Det menes kanskje at vi er mot intellek
tuell kunnskap, at vi bare driver brødkamp og 
tenker bare fagglig-fagglig (flere ny-ord!!). 
Det stemmer i så fall ikke, og det er ikke noe 
galt i «brødkamp». Tvert om. Det er bare ikke 
nok for å få forandringer som monner. Det vet 
vi. Altså: enten slutter dere med denne «espe
rantoen», eller så forklarer dere hva dere 
mener. 

Dere,ja. 
PERSCHANKE 
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