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Lørdag ettermiddag innleder den revolusjonære marxisten, Dan Nabudere. 
Søndag innleder Pål Steigan om miljøkamp i et revolusjonært perspektiv, 
og Siri Jensen innleder om kvinnekampens rolle og muligheter. Mandag 
blir det oppfølging av hovedinnledningene i grupper. Om kvelden feirer vi 
Eritrea med eritreisk kultur og paneldebatt med representanter for frigjø
ringsorganisasjonene. Tirsdag er seminardag. Onsdag settes AKP under 
debatt med innledninger av Kjersti Ericsson, Astrid Holm og en represen
tant fra Rød Ungdom. Onsdagen avsluttes med kulturmønstring og dans 
til Kandelabrene. Alt i alt en spennende uke med politikk, sosialt samvær, 
sol og sommer ved Oslofjorden 

Meld deg på til Sommerleirkontoret, tlf: 02-38 42 50, eller send inn slip
pen som·du finner i Klassekampen. 

Bruk 25.september! 
Dette er e~ oppfor?ring fra Jandsstyret i~- 25.september bør bli høy
depunktet 1 en aksJonsuke til høsten. Omnngmg av Stortinget må stå 
~entralt. Det må bli aksjoner flest mulig plasser over hele landet. Stor 
mnsats er et nødvendig vilkår for å gjøre en seier i kampen mot EØS
avtalen og EF mulig. Det forutsetter gjennomslag for parolen om Fol-
keavstemning om EØS-avtalen. _ 

Kollektiv 
jobbing 
sikret 
RV-
listeF 

- Folk har gjort en kjempejobb! De siste 
RV-listene ble levert bare 7 minutter før 
fristen gikk ut, sier leder i Rød Valgallian
se, Aksel Nærstad. 

RV-lederen er imponert over innsatsen i 
RV-leiren, og understreker sammenhengen 
mellom der vi har fått til mange RV-lister 
og der AKP og RV er godt organisert. 
Mange kamerater har jobbet hardt, men 
fortsatt er det sånn at kollektiv jobbing og 
organisering er det eneste som kan sikre 
sånne løft. 

- Dette peker framover og viser at vi har 
krefter til å få til en bra valgkamp, sier 
han. Flere steder er ungdom svært synlige 
på listene. Enkelte steder har medlemmer 

Aksel Nærstad er stadig optimist. Med listestillinga bak seg ser 
han gode muligheter for en bra valgkamp. (Foto : Eli Skorpen) . 

av Sosialistisk Ungdom stilt opp på RV
lista og vil jobbe for RV i valgkampen. Det 
er flott! 

- Hvordan tenker RV-lederen seg at 
oppturen skal fortsette? 

- Vi har et bra grunnlag å drive valg
kamp på: Et bra program og dyktige folk. 
Nå som listene er klare, må RV ut på gata 
og valgkampinnspurten planlegges. Liste
jobbinga viste at yngre krefter vil være 
med - når de bli spurt. Trekk dem med i 
planlegginga helt fra starten, diskuter poli
tikk og lag aksjoner. Når det gjelder «de 
gamle», så må de også diskuteres med. 
Lag avtaler om så og så mange stands, 
løpesedler i så og så mange postkasser osv. 

- Sammen skal vi få til dette, sier en 
optimistisk RV-leder som understreker 
at han ikke vil ha på trykk at det er slit
somt å gå på vannet - (selv om det er opp
løftende!). 

ERIK NESS 
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PARTI
SEKRETÆREN 

Ta grep om arbeidet med 
Klassekampen! 
Jeg har skrevet tidligere i denne 
spalta om å spille piano og å ta et 
fast grep. Jeg veit det ofte er let
tere sagt enn gjort, men samtidig 
er det jo f.eks mye lettere enn å 
sykle på vannet... 

Når dette leses er RV~listene le
vert og forberedelsene til valg
kampen i gang. Vi har en stor 
jobb foran oss fram til 9.septem
bet. (Og hele tida ruller EF.:to
get...) Men samtidig er det ei 
oppgave som ikke må glippe -
nemlig den store KK-satsinga! 

Vi strides om mye i AKP for 
tida, men en ting vi i allefall kan 
samles om er jobbinga for å sikre 
framtida til KK. Avisa er et resul
tat av mye hardt arbeid gjennom 
mange år, vi har dratt oss sjøl et
ter håret og klart det umulige. Nå 
trenger avisa å øke opplaget for å 
overleve i en hard avis-verden og 
den revolusjonære bevegelsen 
trenger som aldri før et talerør og 
en organisator. Men tempoet i 
kampanja for å skaffe komman~ 
dittister og medlemmer av KKs 
venner er for treigt. «Nye KK» 
skal lanseres i oktober, det betyr 
at vi ikke kan vente til etter val
get med å sikre økonomien. Altså 
- kjære distrikts- og lagsstyrer, ta 
et grep om å sikre målsettingene. 
Få sendt inn navn på kommandit
tister og KK-venner førsommer
ferien, så er henda litt friere til 
valgkampen. 

Ellers er jo nettopp valgkam
pen ei utmerka anledning til å 
skaffe flere venner og ikke minst 
abonnenter - KK er ei uunnvær
lig avis for alle RV-velgere! 

Til slutt ei anbefaling: Sett av 
uka 6 - 11 juli til å dra på leir - bli 
med på diskusjonene om ny ver
densorden, om revolusjonært 
perspektiv på miljøkampen, om 
kvinnekampens rolle og mulig
heter, om hva slags parti vi treng
er for 90-åra. 

GOD SOMMER! 
GUDRUN HØVERSTAD 

POLITIKK 

Vedtak om partidiskusjonen 
LANDSSTYRET har gått inn 

for at diskusjonen om partiets 
framtid skal gå fram til lands

møte høsten 1992. I landsstyrets 
vedtak heter det bl.a.: 
«Uenighetene i partiet idag er en 
blanding av djup reell politisk ue
nighet og ulike syn og innfallsvink
ler som skyldes at vi har forskjellig 
ståsted i kampen,-og erfaring fra uli
ke deler av virkeligheten. Det er 
ikke helt klart hva som er hva. 
Partiet har dessuten behov. for å ut
vikle og fornye strategien og politik
ken sin på en rekke områder.» 

«Vi trenger en diskusjon om parti
ets strategi, politikk og organisasjon 
som videreutvikler partiets linje på 
disse områdene og klargjør politiske 
uenigheter. Vi trenger en diskusjon 
der medlemmene er aktive deltake
re, ikke publikum.» 

Samtidig la landstyret vekt på at 
dette ikke måtte bli en utflytende 
diskusjon om alt på en gang. 
Debatten må ta for seg viktige 
stridsspørsmål; den bør om mulig 
legges opp med klare etapper, den 
må avklare hva som skiller et revo
lusjonært parti fra et reformistisk og 

Grofi( 

' I 

G rethe har en bakgrunn i for
hold til partiet som ikke er av de 
mest vanlige. Hun var nemlig med
lem i 4-5 år rundt slutten av 70-tal
let, var borte noen år - ikke på grunn 
av politisk uenighet - og meldte seg 
for ikke lenge siden inn igjen. Nå 
jobber hun deltid i Gøteborggata. 
Forøvrig er hun Oslo-jente, fra et ar
beiderklassehjem, med politisk akti- _ 
ve foreldre. Hun opplevde det slik at 
det var politikk i huset hele veien. 
Grethes utvikling mot AKP var en 
konsekvent vandring mot venstre. 
Hun starta i Framfylkingen og flytta 
opp i AUF, men så begynte hun å 
stemme SF, deretter RV, for så å bli 
medlem av AKP. Grethe understre-

- ker at det var andre grunner enn po
litiske som gjorde at hun måtte ta 
seg en pause fra partiet. Derfor har 
hun også hele tida så godt som mu
lig holdt seg i nærheten og fulgt 
med. Hun hadde med seg gode erfa
ringer fra den første tida som med
lem, men det skal vi høre mer om. 
Først lurer vi på hvordan hun ser på 
partiet nå? 

- Jeg synes det er blitt ganske ut
flytende. Det ser ut som medlemme.: 
ne gjør det som passer dem. Da par
tidebatten starta lurte jeg på hvilken 
vei det ville gå, men fant ut at jeg 
ville være rned på diskusjonen og 
meldte meg altså inn igjen. Samtidig 
som jeg ser at RV er viktig, ønsker 
jeg meg et_ kommunistisk ·pårti som 
er et aktivistparti. Nå ;yns vi altfor 

ta stilling til ulike syn på partiets 
kurs framover. 

Landsstyret ønsker å kombinere 
felles avklaring av sentrale spørsmål 
med en diskusjon der medlemmene 
ikke bare får ta stilling til ferdige al
ternativer, men sjøl formulere spørs
måla med egne ord utfra sine egne 
erfaringer. Slik at ikke bare noen få 
problemstil- linger er gyldige i de
batten, fordi de er formulert i «parti
språket». Slik at det skal være mulig 
for kvinner og arbeidere å legge pre
misser for debatten. 

Vi ønsker også at diskusjonen 
knyttes til praksisen vår i klasse
kampen, slik at den ikke bidrar til å 
gjøre oss til et mer internt parti. 

Dette er en svær utfordring. I dag 
er partiets kultur og diskusjonsstil 
det viktigste hinderet for å få det til. 
Slik det fungerer nå styrkes bare 
fløydannelsen, og medlemmene gjø
res til statister. Mange opplever at 
debatten overhode ikke angår dem. 
Utprøving av nye standpunkter blir 
vanskelig i et klima som krever at 
folk raskt tar klar stilling. Vi trenger 
rom for det uferdige. 

Derfor la landsstyret stor vekt på 

LEDER 
metodene i diskusjonen. F.eks. bør 
valg av innledere til ulike møter ta 
sikte på å la nye folk komme til 
orde/være viktige (jenter, arbeidere, 
ungdom) på sine egne premisser og 
å bryte med faste fløyer. Laga må 
være basis for diskusjonene og an
dre typer møter må støtte opp om 
dem. Samtidig trengs egne møter for 
kvinner på lags og distriktsnivå og 
egen møter for arbeidere. 
Studieopplegg må knytte teori sam-

Kollektiv ressurs! 
lite, det ringer til og med folk til par
tikontoret og lurer på om vi fortsatt 
eksisterer. Når det gjelder partide
batten videre, så er jeg jo redd for at 
partiet skal sprekke, og det mener 
jeg vi ikke har råd til med et så lite 
parti. En annen ting ved debatten er 
at den går for høyt. Det er godt sko
lerte1 utdanna · og skriveføre fo~ 
soirfdominerer, og det g_år ,~ver -~q~ 
det på' mange. Personlig' hafjeg oe-
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hov for å fordøye ting etter diskusjo
ner, og det var lettere før, slik avde
linga fungerte. 

- Ja, hvilke erfaringer har du fra 
lagsarbeidet tidligere? 

- Gode erfaringer. Innafor laget 
hadde folk nesten daglig kontakt, 
noe som tjente både til å følge opp 
diskusjoner og til å vise omsorg for 
hverandre. Alt det gjorde at du syn
tes allikevel, sjøl om du hadde avvi-

men med folks egne erfaringer. 
I Landsstyrets vedtak heter det vi

dere: «En slik diskusjon har større 
sjanse til å lykkes dersom kvinnene 
tar ledelsen. Det er flere grunner til 
dette: · 
I kvinneperspektivet ·ligger mlilig

heten til bryte opp stivna, patriarkal
ske og konservative elementer i den 
revolusjonære tradisjonen og skape 
fornyelse. 
Kvinnene har ikke ei «ferdig linje» 

og har behov for en åpen diskusjon 
for å prøve ut prosjektet sitt. 
Kvinneperspektivet har forbindel

seslinjer til alle deler av partiets po
litikk, og kan dermed virke samlen
de.» 
Opplegget av en slik diskusjon er 
ikke et teknisk spørsmål men en del 
av arbeidet med å skape et parti som 
forener sterk ledelse med medlem
menes egne erfaringer: Å finne svar 
på hvordan partiet kan ha en ledelse 
uten at den leder «på vegne av.» Og 
hvordan kvinner og arbeidere kan 
legge premisser for sosialismen. 

SIRI JENSEN 

_ Grethe Andersen, 
medlem i AKP 

kende meninger i forhold til ledel
sen. Gjorde du feil fikk du beskjed 
om det på en ålreit måte. Jeg veit jo 
at andre mener at de ble undertrykt, 
eller «forsvant» som personer i par
tiet, men jeg har altså den motsatte 
erfaring. Jeg fikk hjelp og støtte. Nå 
opplever jeg at folk jobber mye mer 
aleine, og jeg spør meg sjøl om 
hvordan vi skal få til sosialismen 
hvis ikke en gang partiet greier å 
jobbe kollektivt? 

Ellers vil jeg si at vi må komme 
oss ut og trekke til oss folk. Jeg trur 
det er ressurser å hente, sjøl blant 
slitne 40-åringer. Ta mitt eget ekem
pel. Jeg oppsøkte partiet for å bli 
medlem igjen, men det var ikke bare 
lett. Jeg skreiv og ba om både 
«Bøllekurs» og medlemskap, men 
det tok sin tid før det ble oppfylt. 
Hvis det på noen måte er typisk når 
folk ønsker å bli medlem, må vi 
skjerpe oss. 

.::. Konkrete saker du synes er vikti
ge? 

- Ja, for eksempel savner jeg har
dere reaksjon på Bordell-saken. 
Men jeg går tilbake til at jeg ønsker 
meg et aktivistisk kommunistparti, 
og at det kollektive er viktig. 

Grethe tenker seg om litt, og sier: 
Jeg tenker nok som jeg gjør ut fra at 
jeg er kvinne. Jeg er avhengig av å 
ha folk rundt meg. 

BIRGER THURN-PAULSEN 

. .Foto: OLA.SÆTHER 

www.pdf-arkivet.no (2020)



ORGANISASJON 

Unge raddisser 
med lang fartstid 

I seks år har Rød Ung
dom i Oslo jobba med 

å -organisere 
ungdomskoleelever. 
Ungdomskolelaget 
har eksistert siden 
1985, og er fortsatt i 

aktivitet. 

Ingolf Sundfør , Mette Marie 
Krebs og Magnus Bernhardsen 
i Oslo Rød Ungdom forteller 

gjerne om erfaringene fra dette ar
beidet. Ingolf (28) har vært med i 
dette arbeidet siden starten, Mette 
Marie (17) har nettopp gått over i 
gymnaset, og Magnus (15) holder 
fortsatt skansene sammen med en 
del andre. 

- Bærestolpene i Oslo Rød Ung
dom i dag er folk som starta sin lø
pebane i bevegelsen i ungdomskole
laget. Dette er folk som allerede har 
lang fartstid til tross for at de fortsatt 
er svært unge. Dette er framtidas le
dere! I tillegg finner vi veldig 
mange av våre faste støttespillere 
blant de som en eller annen gang har 
vært innom ungdomskolelaget. I lø
pet av de seks .åra som ·har gått har 
omkring 100 ungdommer vært inn
om laget - i tillegg har omlag 100-
150 ungdommer deltatt på studiesir
k ler og/eller bøllekurs. 

Ingolf Sundfør, Mette Merie Krebs og Magnus Bernhardsenforteller om erfraringene fra Oslo Rød Ungdoms arbeid med 
organisering av ungdomskoleelever. 

Marked for organisering 
- Det hevdes at 90-åra er tida for 

spontane, saksretta aksjoner - opp
røret går retning av direkte aksjon 
fra sak til sak, flat og uforpliktende 
struktur. De politiske organisasjo
nene er forrige generasjons metode 
- som parallelt med ideologienes 
sammenbrudd har utspilt sin rolle. 
Er det virkelig marked for å organi
sere ungdomskoleelever nå? 

- Ja, fordi det viser seg at det er 
mulig å skape politisk bevegelse 

blant ungdomskole-elever. Ungom
men er opptatt av miljø, anti-rasis

. me, raseringa av skoleverket og mye 
annet. Rød Ungdom gir et tilbud til 
de mest radikale av denne ungdom
men . Vi kan gi opprøret en retning, 
og samler jentekampen, den antiim
perialistiske kampen, den antirasis
tiske kampen og så videre. Det er 
klart et marked for en konsekvent, 
radikal ungdomsorganisasjon, en 
organisasjon som er klart aktivistisk 
og som kan sette aksjonene inn i en 
større sammenheng. Og vi har ana
lyser som gjør det mulig å forstå fa
enskapen. 

Studiesirkel nummer elleve 
- Hvordan har dere rekruttert? 
- Ved å være aktive og synlige i 

miljøet. Vi har kjørt studiesirkler 
hvert halvår siden laget blei starta. 
For tida går ruller og går den ellevte 
sirkelen! Vi har også lagt stor vekt 
på å jobbe aktivt i forhold til elevrå
dene og ellers være aktive lokalt. 

- Hvordan holder dere aktiviteten 
ved like? 

- Vi arrangerer hytteturer, stå
sammenkurs, bøllekurs, åpne møter, 
stands og graffittiaksjoner, for å 
nevne noe. Vi mobiliserer sjølsagt 
til løpeseddelutdeling i forbindelse 
med 1.mai og 8.mars, og vi har åpne 
møter hvor vi gjerne inviterer innle
dere omkring et tema det er interres
se for. Det viser seg at det gjerne er 
internasjonale tema som tenner, for 
eksempel EF, Palestina og nå sist 
Nord-Irland. 

Marxistisk teori 
- Dere legger stor vekt på aktivis

me. Hva slags plass har marxistisk 
teori? 
- Vi har starta med noe vi kaller for
bundskolen. Der studerer vi marxis
tisk teori. Rød Ungdom gjennom
førte nylig et vellykka helgekurs om 
historisk materialisme. Og pinselei
ren i år samla over 100 undommer -
fler enn noen gang tidligere. Flertal
let blant gruppelederne og leirledel
sen besto nettopp av folk soll! er el
ler inntil nylig har vært med i ung
domskolelaget! Tema var blant an-

net verdenssituasjonen etter Golf
krigen, EF og korrupsjonen i Oslo 
kommune. 

- Fortsetter mange som medlem
mer i Rød Ungdom? 

- Det blir jo alltid et visst frafall. 
Tendensen viser at i de periodene vi 
har godt organisatorisk grep og kan 
gi ungdommene et tilbud når de går 
over i videregående, blir også et 
flertall av dem med videre. Men vi 
har mista mange når dette arbeidet 
ikke har vært prioritert. I dag har vi 
forstått at v i trenger et særegent til
bud til foreksempel gymnasiastene. 
Men vi har mange verdifulle «støt
tetropper» blant dem som har deltatt 
på bøllekurs og Stå Sammen-kurs 
eller vært med på studiesirkler, men 
som syns at aktivitetskravet i Rød 
Ungdom blir for forpliktende for 
dem. De foretrekker heller å bli med 
på en leir eller en aksjon sammen 
med oss enn å melde seg inn i Sosi
alistisk Ungdom som ikke har akti
vitetskrav i det hele tatt. 

TOR OTTO TOLLEFSEN 

Organiser ungdomskole-elevene! 
- Vi har klart å organisere ungdomskoleelever 

politisk. Det må være mulig å gjøre dette andre 
steder i landet også, hevder Ingolf, Mette Marie 

og Magnus i Oslo Rød Ungdom. 

Mette Marie, Magnus og In
golf utfordrer AKPere 
rundt omkring i Norges 

land til å satse på dette arbeidet. 
- Hva kan AKPere gjøre for å få 

innpass i slike ungdomsmiljøer? 
- Først og fremst: Lytt til ungdom
men i egne rekker. Vi har mye å bi
dra med. Ta utgangspunkt i det ung
dom sjøl er opptatt av. En masse 
ungdom er engasjerte og mulig å 
mobilisere politisk . 
-Jo,jo, men hva konkret ... ? 
- Lag stands og still dere utenfor 

skolene, undomsklubbene eller der 
hvor ungdommen vanker. De biter 
ikke! Få tak i Rebell og selg eller del 
dem ut (Rød Ungdom sentralt har 
flere gamle nummer som kan deles 
ut gratis). Start studiesirkel! 
- Og da er det vel gjort? 
- Nei, men det er en begynnelse. 

Sett igang ined bøllekurs for jentene 
eller stå-sammen-kurs for blanda 
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grupper. RU-sentralen har erfaring
ene og kan hjelpe til med organise
ringen. Følg opp med graffiti-aksjo
ner, hyttetrurer med god plass til det 
sosiale, litt teoretiske diskusjoner og 
planlegging av nye aksjoner. Legg 
arbeid i det organisatoriske. Sørg for 
at de som blir for gamle får et annet 
tilbud som tilsvarer deres behov. 
- Men når går det av seg sjøl? 
- Noe vil gå seg til etterhvert som 

de unge blir sikre på seg sjøl og vil 
ta ansvar for lagsledelse og slikt, 
men da vokser de samtidig ut av 
ungdomskolen og trenger noe annet. 
Det må alltid være noen igjen av de 
eldre som har den organisatoriske 
og politiske erfaringen, for å få det 
til å gå rundt. 
- Så dette er med andre ord en jobb 
som en aldri kan slutte med? 
- Slutte med?!? 

TOR OTTO TOLLEFSEN 
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Rød Ungdom 
oppfordrer 
AKPere til å 
lytte mer til 
ungdommen, 
og til ta ut
gangspunkt i 
det ungdom er 
opptatt av for å 
komme i kon
takt med dem. 
(Foto: Klasse
kampen.) 

AKPom 
EF -arbeidet 

Den politiske hovedsaken i valg
kampen og i arbeidet mot EF er 
nå: 
Nei til EØS-avtalen, og folke
avstemning om EØS. 
Nei til EF» skal ta sitt stand
punkt på rådsmøte i juni. Det er 
viktig å diskutere kravene i lo
kalkomiteene av «Nei Til EF», 
og reise dem i klubber, forening
er, andre organisasjoner, og i 
avisinnlegg lokalt. · 

Det er nødvendig å sette seg 
inn i og gå mot planene om poli
tisk og økonomisk union for å 
vise hva det er EØS-avtalen er 
mellomstasjon på vei til. 

Landskonferanse for 
aktivister 
Nei Til EF arrangerer l~ndskon
feranse for aktivister og interes
serte fra hele landet i Oslo den 
24.-25. august. Landsstyret i 
AKP vil understreke at det er 
viktig å mobilisere til og å delta 
på konferansen. En vellykket og 
stor konferanse vii- styrke akti
vistene og øke mulighetene for 
omfattende markeringer 25. sep
tember. 

Ungdom 
Landsstyret gjør oppmerksom 
på Rød Ungdoms (RU) konfe
ranse om EF 31. august og 1. 
september. Distriktsstyrene i 
AKP bør arbeide for at ungdomi 
sine distrikt deltar på konferan
sen. Det er viktig at partimed
lemmer legger stor vekt på å 
styrke og jobbe sammen med 
ungdom innenfor «Nei Til EF», 
drive ungdomssirkler osv. 

AKP vil arrangere en konfe
ranse i samarbeid med RU og 
NKS for partimedlemmer som . 
skal jobbe med EF innretta på. 
ungdom. Spørsmål om rekrutte
ring til RU og NKS vil bl.a. bli 
diskutert. Innkalling sendes 
DSene. 

Erfaringene med ungdom og 
arbeid mot EF vil bli arbeidet 
sammen til et studieopplegg for 
ungdom. 

(Dette er utdrag fra AKPs 
landsstyre-vedtak om EF-arbei
det. Red.) 

SPRÅKKYNDIG 
INTERNASJONALIST!? 
Internasjonalt utvalg (IU) treng
er hjelp til oversettingsarbeid 
og til å følge med i og lage 
sammenfatninger fra div. uten
landske blader og tidsskrifter: 
Du kan oversette materiale fra 
AKP fra norsk til engelsk, 
spansk og tysk. F.eks. Prinsip
programmet vårt, div. uttalelser 
fra partiet osv. Det kan også 
gjelde motsatte veien; overset
te artikler o.l. som skal publise
res i hefter/ blader her i Norge. 
Du vil forplikte deg til å følge 
regelmessig med i en eller flere 
av de mange publikasjonene vi 
får fra kontakter verden rundt. 
Du gir oss rapporter, og får 
samtidig innblikk i ting du kan 
ønske å jobbe mer med sjøl. 

Kunne du tenke deg å prøve 
noe av dette ? 
Foruten de tre språka nevnt 
ovenfor, trenger vi også folk 
med franskkunnskaper. 
Kontakt AKPs internasjonale 
utvalg v/Arnljot Ask, 
Tlf: 02-38 42 50 
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RØD VALGALLIANSE 

Etter å ha tørka svetten, og konstatert at RV greide 112 lister, er det bare å brette 
opp skjorteermene igjen - valgkampen står for døra. De som i stor grad skal dra 
lasset er de som bekler de første plassene på listene i de enkelte-kommuner. 
Opprør har kontaktet noen av dem for å få høre om kampmotet er der, 
og hva som blir hovedsakene i ·den kommende valgkampen. 
AV KÅRE WANG. 

OPPLAND · Løten 
I 

- Det er viktig at det blir 
gitt tilbud om skolering for 
listekandidater og valgakti
vister, sier Anne Hals. 
Det er første gang Anne Hals stiller på en så 
«sikker» plass. Lista toppes av tre kvinner 
som skal dra lasset sammen. En av hovedsa
kene vil bli EF/EØS og forholdet til lokal
samfunnet. Selv om dette er en reel RV-liste, 
ble det nødvendig å skaffe en del navn til 
slutt som var rekruttert på demokratigrunn
lag. 

På spørsmål om hvordan RV sentralt har 
fungert i tidligere valg, svarer Anne at en nok 
ikke alltid har vært like fornøyd utover i lan
det. Det hun ser på som viktigst foran denne 

11d · 

En av hovedsakene i valgkampen blir kampen 
mot EØS og EF, sier Anne Hals som topper RV
lista i Løten kommune i Oppland (Foto: Wenc
he Blomberg.) 

valgkampen, er at det blir gitt tilbud om sko
lering for listekandidater og valgaktivister. 
Oppsummeringen etter innspurten med å 
skaffe nok lister for å nå grensa på 110, er at 
dette nok har vært verdt prisen - men at det 
neppe går en gang til. Det er viktig at vi nå 
får organisert RV i de enkelte fylkene, og at 
en ikke risikerer at det går fire nye år før den 
enkelte kandidat igjen hører fra RV. -

MØRE OG ROMSDAL - Ålesund 

- Det er ikke tungt å stille 
opp en periode til når jeg vet 
at jeg har et sterkt kvinne
kollektiv i ryggen, sier Bente 
Volder. 
Bente Volder vil? dersom hun velges, komme 
inn i bystyret i Alesund for tredje gang. Hun 
topper lista, og er en av fem kvinner på de 
seks første plassene. Dette gir et sterkt kvin
nekollektiv der flere fortsetter fra forrige 
periode. Det er ikke tungt å gå på en ny peri
ode når en har folk rundt seg som jobber så 
godt, sier hun. Det viser seg imidlertid at vi · 
har tjent på å oppsøke nye miljøer for å skaf
fe kandidater til årets liste. Det er et stort 
potensiale i fagforeninger, blant ungdom og 
pensjonister - det gjelder bare å nå dem. Vi 

skal starte valgkampen nå, og det blir plan
lagt jobbing med stemmeverving, fordi det 
var bare såvidt vi greide å komme inn sist. 

Be~te Volder topper RV-lista i Ålesund. (Foto: 
Ola Sæther.) 

Ålesund er den eneste byen i Møre og Roms
dal som ikke har fått redusert antallet bysty
remedlemmer til valget. En av hovedårsake
ne til det var nok at RV sitt argument om at 
det er viktig for å beholde demokratiet ved å 
beholde muligheten til at de små partiene 
fortsatt skal være representert, slo gjennom. 
Bente sier at hun er optimist og tror på et 
godt valg, selv om det må jobbes hardt og 
godt for å sikre representasjonen. Gjennom 
valgkampen må vi lære folk å kreve noe av 
politikere, Presse dem til å fatte beslutninger 
som gagner folk flest. Av viktige saker kan 
nevnes nedskjæring av grunnskolen, Ålesund 
som kulturby, rasering av offentlig velferd og 
miljøspørsmål. Det har vært harde tak å skaf
fe så mange lister som vi hadde satt oss fore, 
og her i fylket greide vi jo bare de tre byene. 
Men det faktum at RV på landsbasis gjorde 
det så bra har vært en gedigen inspirasjon i 
opptakten til valgkampen. 

VESTFOLD - Larvik 

- Vi må ikke overlate masse
ne til borgerskapets vel
smurte propagandamaskin, 
sier Erik Ness. 
Erik Ness mener at valgkamp først og fremst 
er kampen om hoder. Det ville være vanvidd 
å drive politisk arbeid hele året, og så overla
te massene til borgerskapets velsmurte propa
gandamaskin når den er som mest offensiv. 
Denne prioritering har jeg hatt siden første 
gang jeg var kandidat på en fylkesliste i 
1973. 

Et overordnet mål i RV-arbeidet er å knytte 
kontakter med og binde sammen de unge og 
oss som befinner oss i 40-åra. Vår revolusjo-. 
nære holdning er felles. Vi er stolte over å 
vite at radikale og aktive ungdommer kjem
per sammen med oss for å fremme RVs poli
tikk i Larvik. 

Miljøsaker vil stå i sentrum for valgarbei
det. En av frontfigurene i byens handelsstand 
ønsker å bygge et ·nytt kjøpesenter i utkanten 
av byen, og den eneste bemerkningen fra 

bygningsrådet er at det må bli ordnede tra
fikkforhold rundt sentret og tilstrekkelig med 
parkeringsplasser. RVs krav «Tenke globalt -
og handle lokalt» ·får i denne sammenheng 
dobbel betydning. Vår offensiv mot kjøpe-

Erik Ness topper RV-lista i Larvik (Foto: Klas
sekampen.) 

sentra kan vise hvem det er som bestemmer 
her i byen. Dette er også et glimrende lokalt 
bilde på hvilke type utvikling vi står overfor, 
og hvordan disse er med på å ødelegge jorda 
vår. RV er faktisk det eneste alternativet - sjøl 
om vi i dag er et lite parti. 

SØR-TRØNDELAG 

- Kanhende er landbruket 
viktigere enn industrien i 
distriktene, sier Peder Mar
tin Lysestøl. 
Peder Martin Lysestøl har aldri interessert 
seg for parlamentarisk arbeid, _men stiller i år 
som topp-kandidat på RVs liste i Sør Trønde-

Peder Martin Lysestøl topper RV-lista i Sør
Trøndelag. (Foto: Eli Skorpen.) 

lag. Sjansene til å få plass i fylkestinget er 
gode, selv om antallet representanter er redu
sert fra 71 til 53. Ifølge en fersk meningsmå
ling ville RV fått to representanter med 
dagens størrelse på fylkestinget. 

Viktige saker i årets valgkamp er utbyg
gingen på Haltenbanken, arbeidsløsheten, der 
Sør- Trøndelag ligger skremmende· høyt, og 
landbrukets framtid i distriktet. Med den øko
nomiske politikken som drives i dag, ser det 
mørkt ut og det blir viktig å stå på samme 
side som de bøndene som strever med å få 

OPPRØR 

endene til å møtes. . 
Landbruket er faktisk meget viktig for folk 

utenfor Oslo-området. Folk har et forhold til 
landsbygda, og dersom landbruket forsvinner 
- faller en viktig del av grunnlaget bort. Kan 
hende er landbruk viktigere enn industri i dis
triktene. Bak alle disse sakene ligger selvsagt 
EF-spørsmålet. Nedskjæringer i offentlig 
sektor er også en viktig sak her - som andre 
steder. 

I EF-saken arbeider vi bra sammen med 
bl.a. Senterpartiet - og kanskje kan en vekke 
til live en rød/grønn allianse her. 

For å sikre en god valgkamp, må vi nå 
mobilisere alle krefter - og at vi kan, det har 
arbeidet med listestilling vist. Det er en 
imponerende innsats av nye · og gamle 
RV'ere. Nå må kreftene samles og politikk 
skapes, og bringes ut til velgerne. Spesielt 
har vi et ansvar til å trekke med «de nye RV
sympatisørene» vi er kommet i kontakt med. 
Parlamentarisk arbeid blir en ny erfaring, og 
det skal bli spennende. 

FINNMARK 

- Det viktigste i valgkampen 
er atvi må få igang en ' 
debatt på våre premisser, 
sier Kristin Risan fra lista i 
Finnmark. 
Kristin Risan har liten erfaring fra valgkamp
arbeid for RV fra før. Men hun forsikrer at 
valgkamp blir det i Finnmark i år også. Det 
blir en del samarbeid mellom valgkampen for 
fylkeslista og i de kommunene der RV stiller 
liste. Hovedsakene er som de ofte har vært 
tidligere i fylket; fiskerispørsmål, samiske 
rettigheter - og noe ~om opptar henne spesi
elt, eierforholdene i Finnmark: «Er vi fortsatt 
styrt som en koloni?»topper lista i Finnmark 

Kristin Risan som topper lista i Finnmark er 
spesielt opptatt av eierforholdene i Finnmark: 
Er vi fortsatt styrt som en koloni? spør 
hun.. (Foto: Klassekampen.) 

Kristin er stolt over lista, og tror at det er et 
riktig bilde at den toppes av en kvinne. Selv 
har hun også erfaring fra listearbeidet på Lil
lehammer, der hun studerer, og erfaringen er 
at kvinner lettere tør ta den utfordringen det 
er å stille som kandidat på lista. Menn er 
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muligens mer karriere-orientert, og er redd at 
det kan være «belastende» å stå på en RV-lis
te. Det har vært mye mas å nå målsettingen 
for listestilling, men det gir inspirasjon for 
arbeidet videre i valgkampen. Selv om det 
nok til tider kan virke som et eneste sirkus -
er det viktig at vi kommer fram med vår poli
tikk. Og uten deltakelse i media ville vi blitt 
tiet i hjel. 

Det aller viktigste i valgkampen er at vi 
kan få igang en politisk diskusjon på våre 
premisser. Vi har politikere som står for en 
annen holdning til folk og de krav som stil
les, enn det de andre partiene har. 

ROGALAND - Stavanger 

Jeg forlot SV til fordel for 
RV fordi RV er det eneste 
revolusjonære alternativet i 
partifloraen, sier Svein Arne 
Tinnesand. 
Svein Arne Tinnesand har før vært valgt inn i 
bystyret fra SV, men valgte denne gangen å si 
ja til forespørsel om å stille som 1. kandidat 
for RV. Dette var en av de listene som ikke 
var klar før i siste liten. Det største problemet 
var å få satt sammen de 10-15 første navne
ne. Da dette var i havri, var det i grunnen 
greit å få nok navn, forteller han. En erfaring 
de har hatt i Stavanger er at jo lenger en 
beveget seg bort fra tradisjonelle ml-miljøer, 
jo enklere var det å skaffe kandidater. Som 
AMGer har Svein Arne valgt å forlate SV til 
fordel for RV, og en av hovedårsakene er at 
RV er det eneste revolusjonære alternativet i 

---Ff1·'' --~-.-.- '·'=d>"' ·w ·røØØ=·, 

Svein Arne Tinnesand som topper RV-lista i 
Stavanger mener at miljøkamp mot veiutbyg
ging blir en av de viktigste sakene i valgkam
pen. (Foto: Klassekampen.) 

partifloraen. Han mener at det .ikke er sikkert 
at det smaker like mye som det koster å stre
ve etter å nå målet på 110 lister. Denne gang
en var det nØdvendig, men i framtida bør en 
ta en diskusjon om hvor det er forrnålstjene
lig å stille RV-lister og hvor en muligens bør 
vurdere samarbeid med andre. Arbeidet med 
lista har tatt det meste av kreftene til nå, og 
en er ikke kommet så langt når det gjelder å 
utforme lokalt program for RV i Stavanger, 
men miljø og vegutbygging er saker som 
peker seg ut. En har ferdig et lokalt valgma
nifest og vil utdype en del av sakene nærme
re. Når det gjelder spørsmål om kvinneprofil 
mener han at det er viktig, men en skal ikke 
glemme at det også er viktig å få fram de 
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som faktisk er dyktige uansett kjønn. Valg
kamp skal det bli også i Stavanger - og vi 
skal gjøre vårt beste, loves det fra de kanter. 

ØSTFOLD- Askim 

- Bygg heller gang- og sykk
elveier istedenfor motorvei
er, mener Anne Steinsland. 
Anne Steinsland står både som 1. kandidat i 
Askim, og som 2. kandidat på fylkeslista. Det 
var strevsomt å få til lista i Askim, men 
resultatet er meget bra - med et stort innslag ,,, 
av industriarbeidere. 

Det blir vel å dele seg mellom valgkamp i 
Askim og for fylkeslista, men sakene faller jo 
delvis sammen. Kampen for bevaring av 
arbeidsplassene gjelder ikke bare Viking, og 
RV kan skilte med at de var opphav til et 
vedtak i fylkestinget om å avsette et kamp
fond for arbeidere som er truet av bedrifts
nedleggelse. Videre kjemper RV mot etable
ringen av Scan-link-prosjektet. Dette snikes 
inn ved at penger til utbygging tas over vedli
keholdsbudsjettene. På den måten får vi en 
veiutbygging som ikke blir gjenstand for en 
reel politisk diskusjon. En kunne heller brukt 
noen av pengene til bygging av gang- og 
sykkelveier og til investering i' dobbelspor på 
jernbanen gjennom fylket. En hurtigtog-for
bindelse til Europa er det beste alternativet 
når det gjelder transport. 

Av rnijøsaker kan nevnes vår motstand mot 
utbygging av Halden-reaktoren, og skepsis til 
planene om vei i bro eller tunnel på tvers av 
Oslo-fjorden. Videre blir det nok ny kamp 
om å bevare de lokale sykehusene i fylket. 
Planene om et nytt, stort sykehus ligger der 
fortsatt. 

Av ideer til tiltak i valgkampen nevnes at 
det blir gjort forsøk på å få igang valgmøter 
på arbeidsplassene ved siden av ordinere 
valgmøter og skolevalgtilstellinger. 

I år har en også bestemt seg for å finne den 
ene stemmen RV får i Rømskog - da kan det 
vel passe med valgmøte i en telefonboks. 

Selv om det har vært et slit å skaffe til
strekkelig med navn til de listene vi stiller i 
Østfold, gleder Anne seg til valgkampen. Det 
er da det blir mulig å diskutere politikk med 
folk - og det er det viktigste med det parla
mentariske arbeidet. 

Kampen mot nedlegge/se av arbeidsplasser 
blir viktig her i Askim. Og det gjelder Viking 
så vel som andre arbeidsplasser, sier Anne 
Steinsland (foran til høyre) som topper RV-lis
ta i Askim (Foto: Ola Sæther) 

Hjelp RV til en bra valgkamp ... 

... og reis hvor du vil! 
RVs valgkamp 1990 skal finansieres 
gjennom lotteri. Gevinstene har en 
samlet verdi på kr.156.310. Det skal 
selges 60.000 lodd som koster kr 10 
per stk. En frisk målsettning, men vi 
skal gjøre et bra valg og det forut
setter en god valgkampøkonomi. 

RV-LOTTERI 1991 

•fø#t 
m;iUO 

Loddene er klare! 

•• 

Bestill på tlf. 02-38 42 50. Eller 
skriv til RV, Boks 211 Sentrum, 
0103 OSLO 1 og merk konvolut
ten «loddansvarlig» 

Hovedgevinstene er: 
Reise for to med selwalgt reisemål 
verdi kr. 25.000 
Reise for en med selvvalgt reisemål 
verdi kr.10.000 
5 off-road sykler 
5 ryggsekker 
5 soveposer 
4 telt 

Dette er gevinster de fleste vil ha 
brukt for «i mer eller mindre grad». 

Videre har vi 23 gevinster med for
skjellige typer kunst, med arbeider 
som maleri, litografi, tresnitt, skulp
tur, keramikk, grafikk,linosnitt, akva
reller, vevet teppe og serigrafi.Dette 
er flotte arbeider med kustnere som 
spenner over et vidt felt f.eks. Kari 
Rolfsen, Bibbi Børresen, Per Kleiva, 
Arne Bendik Sjur. 

Som trøstepremier har vi ca . '\'10 
bokpakker/tegneseriepakker fra 
Tronsmo bokhandel. 
Målet på 60.000 solgte lodd skal i 
havn, da er mye av grunnlaget for 
en flott valgkamp lagt. Erfariger 
viser at lodd til RV er lette og selge, 
alt fra Fremskrittspartifolk til naboen 
kjøper lodd! Bruk fantasien, ta med 
lodd når du selger KK, selg på stran
da, på RV-stands, på jobben osv. 

lift# kinth•ø fOsi) 
r,,daø 10. aud111f tilml. september. 

IEMA: &,e:&n 
tmfe!/11//lger, tllllall/olllr, ,_. i,Jpanelllø/Jatter metltDlllklm trallelø Norge. 
llilf;r llllJØlllf!J lllfØlilJjn1B/liglllil Uttlldlitulli tit: 02·871860 .... . ··• 

$Ja ,:=::~_j_::.~:::.:~~::.~_::..::.o_,_,,, ...... ; 
Adres!)e: •. ~ ..•.•......•.... :~···•·························••1.•··············'..'..-:················· Cl 
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Atle Hiller: 
JEG SER mannsjåvinisme, ikke 
bare som tanker, men som sosial og 
politisk praksis. Sånn sett dekker 
det den praksisen som ikke går mot 
kvinneundertrykkinga. Det vil igjen 
si alt fra husslaveri til praksis på 

n 
målet og formuleringene rundt det? 

- Det er litt mer uklart for meg. 
Jeg kan godt se familien som, histo
risk sett et hovedmiddel til å gjøre 
kvinner til ekstra-arbeidskraft. Men 
det er en del problemer i det. Folk 
har nå valgt familien, og blir vel 

kanskje fanga litt av sitt arbeidsplassen og brudd 
på likestillingsloven. Jeg 
vil også si at det omfatter 
passiv eller aktiv aksepte
ring av kvinnens stilling. 
Jeg ser godt at dette binder 
oss til borgerskapet, som 
igjen baserer seg på fami
lien som institusjon. 

M • o eget garn. Vi aksepterer 
annsJa- jo familien som sosial og 

vinisme 
ikke bare 

tanker 

økonomisk enhet. Når 
det er sagt, så kan jeg 
også se at homofil og les
bisk kjærlighet bryter 
med dette, og at det er 
bra at det står der. I det 

Når vi stempler arbeideraristokra
tiet er det ikke en direkte paralell, 
men det er noe av det samme som 
skjer. Mannfolk har fordeler ved å 
alliere seg med klassefienden -
kvinner får en mindre del av mer
verdien. Jeg synes det er et fram
skritt at Kjersti Ericsson kjørte fram 
dette i programdebatten. Men jeg 
veit at det finnes opprør mot det og 
uenighet om det. 

- Hva mener du om familiespørs-

Peder Martin Lysestøl: 

FOR MIN DEL er jeg noe kritisk til 
deler av det nye programpunktet. 
Min hovedkritikk retter seg mot at 
spørsmålet om familien blir for sta
tisk framstilt, og at den løsrives fra 
kapitalismen som system. Opp mot 
det at den er «kjerna i det systemet 
som opprettholder maktforholdet» 
vj] jeg si det sånn at familien er en 
del av systemet, en satelitt i forhold 
til varemarkedet. Det er varemarke
det som har den avgjørende innfly
telsen på familien. Markedet er 
hoveddrivkrafta også i utviklinga 
av familiens betingelser, og med det 
som utgangspunkt kan vi se store 
forandringer i familien ikke minst 

hele tatt er dette en viktig politisk 
og ideologisk debatt, og jeg synes 
det er helt fint at programmet spiss
formulerer ting, og provoserer litt. 
Jeg ble dradd inn i friske diskusjo
ner om disse sakene både før, under 
og etter landsmøtet, og det er jeg 
glad for. Men foreløpig står det kla
rest for meg, eller jeg er mest poli
tisk overbevist om det vi sier om 
mannsjåvinisme og allianse med 
klassefienden. BTP 

nye ting igjen. Nå jages kvinnene 
tilbake til hjemmet på grunn av 
mindre behov for arbeidskraft -
ikke på grunn av onde menn, for å si 
det sånn. Det er varemarkedet, og 
ikke familien som er årsak til kvin
ners stilling som ekstra-arbeids
kraft. 

Slik programmet uttrykker det nå. 
er det leit å tolke det som et krav om 
å avskaffe familien. Det tror jeg 
ikke det er grunnlag for, og det er 
heller ikke mulig. Det går ikke an å 
rive ut en del av systemet og lage et 
alternativ til familien. Jeg tror det 
vil oppstå alternativer. Familien vil 
fortsette å forandres, men det er 
ikke bestemt av oss. Det bestemmes 

de siste hundre åra. Pro
grammet får ikke fram 
dette, etter mitt syn. 

Siden den industrielle 
revolusjonen ser jeg tre 
faser i familiens utvik
ling: Iden første industri
elle fasen var familien i 
ferd med å oppløses. 

Familien
endel 

av det kapitalistiske sys
temet. Jeg er helt enig i at 
det er menn som har hatt 
fordeler ved familieorga
niseringa, for all del. Men 
på den andre sida er det et 
menneskelig behov for 
de tinga som familien gir 
av kjærlighet og omsorg. 

av 
systemet 

Alle, små og store, måtte ut i arbeid, 
og arbeidskrafta ble fort og brutalt 
brukt opp. Reproduksjonskostnade
ne var små og familien ikke så vik
tig. 

Den neste fasen kom med den 
andre teknologiske revoiusjonen og 
storindustrien. Nå var det bruk for 
familier med store muligheter for 
reproduksjon. En måtte være hjem
me for å styre dette, og ut fra syste
met ble det naturligvis kvinnene. 

På 70-tallet skjer det en ny 
endring. Til en viss grad overføres 
reproduksjonsoppgavene til det 
offentlige, bl. a. ved barnehager. 
Reproduksjonskostnadene går ned 
samtidig som familien, eller hus
holdningen opplever et • betydelig 
økt forbrukspress, i retning av å bli 
et hovedmarked for konsumvarer. 
Det ble større behov for penger og 
inntektene måtte økes. Samtidig ble 
det økt utdanning, kvinnekampen 
kom - og kvinnene gikk ut i arbeid. 

Dette er etter mitt syn viktige for
andringer som er styrt av systemet, 
av markedet. Nå for tida skjer det 

Det er tosidig dette, men jeg kan 
ikke se at det er mulig å ta det ut av 
systemet og skape noe annet. 

- Hva mener du om beskrivelsen 
av mannen som det undertrykkende 
kjønn? 

- Jeg er litt skeptisk til å uttrykke 
det slik programmet gjør. Jeg tror 
jeg heller vil si det sånn at menn er 
vinnerkjønnet, men at vi spiller en 
undertrykkende rolle. Mange menn 
kjemper også mot dette, og det bør 
forresten også stå i programmet. Jeg 
har stor respekt for kvinnekampen 
og det kvinnene har utretta, men jeg 
synes det er kommet litt feil avgår
de i partiet nå. Mannen oppfattes og 
framstilles litt for mye som sja
blong, synes jeg. Jeg mener det er 
viktig å få til allianse mellom kvin
nebevegelsen og progressive menn. 

BTP 

(Peder Martin holder forøvrig på 
med en bok som kommer på Univer
sitetsforlaget neste vår. Temaet er: 
Husholdningens politiske økono
mi.) 

som 
Forholdet mellom klasse og kjønn er en innfløkt sak som vi ikke har 
noen fullgod analyse av. Opprør presenterer her fire menn i AKP sitt 
syn på disse spørsmålene, med utganspunkt i AKPs program-formu
leringer. Kvinnene på denne sida belyser problemene rundt partiets 
utvikling, med kvinnebriller. Vi håper med dette å føye nye sider 
til debatten. 

Uifordringer i 90-åra 
NÅR VI DISKU1ERER åssen parti vi trenger i 

framtida, kan vi ikke gjøre det uavhengig av 
utviklinga i Norge og verden forøvrig. Derfor må 

vi se hvilke utfordringer vi vil møte i 90- åra. 
Øko-krisa vil komme med større tyngde, og med det 
folks krav om at noe blir gjort. Her må vi utvikle svar 
som er noe anna enn sosialdemokratiske drømmerier. Vi 
kan ikke fortsette å late som om vi har en god politikk 
når det gjelder miljøspørsmål, for det har vi ikke. For å 
utvikle noe rundt dette spørsmålet må vi tråkke mange 
på tærne, også folk som tilhører arbeiderklassen. Vi må 
diskutere hva vi mener om energipolitikk, vekstbegrep, 
forbruk, osv. Det er uansvarlig å fortsette å tru at miljø
krisa ikke gjelder hver enkelts forbruk. Vi må finne ut 
hva det betyr f. eks. i forbindelse med lønnskrav, kraft
krevende industri, samferdsel, bosetting. Hvis vi klarer 
å utarbeide en politikk som forener det som våre teoreti
kere har utarbeida med den nye viten vi har nå, vil vi 
kunne bety noe innafor miljøbevegelsen. 

Det vil komme et nytt ungdomsopprør i 90-åra. 
Dette vil i stor grad ha tilknytning til miljøspørs
mål, men vil gå mye lengre. Ungdommen vil 
kreve svar på hva vi kan gjøre for å slåss mot kapitalis
men, en kapitalisme som både utplyndrer den tredje ver
den og som ødelegger jorda. Gir vi ungdommen teori, 
eller blir vi som SV som sier til SVere at de ikke må 
begynne å lese Marx og Lenin for det er for vanskelig 
for dem. Vi må forklare imperialismen på en måte som 
gjør at ungdommen forstår sammenhengen mellom 
kampen mot norsk EF-medlemskap og det som skjedde 
i Gulfen. Hvis ungdommen ikke kommer til oss, er det 
ikke ungdommen det er noe i veien med, men politikken 
vår. 

Utviklinga i kapitalismen fører til at vi får en varig 
høy arbeidsledighet. Kan vi finne nye måter for å orga
nisere arbeidsledige? Vi vil få ei gruppe unge arbeidsle
dige som aldri har vært innafor arbeidsmarkedet. Hva 
kan vi tilby dem? 

Kvinnene er i ferd med å bli sparka tilbake til kjøk
kenbenken. Særlig for kvinner gjøres arbeidsledighet til 
et personlig spørsmål. Hva har vi lært av kvinneopprøret 
i AKP, og hva kan vi utvikle videre fra det? 

EF-kampen er ikke bare et spørsmål om norsk med
lemskap eller ikke. Vi må forholde oss til EF enten vi er 
medlem eller ikke. Sjøl om vi klarer å bli stående utafor 
EF, vil vi ha en voksende imperialistisk blokk rett utafor 
stuedøra. 

Vi vil møte mange fler utfordringer enn dette, men 
med disse som utgangspunkt kan vi se konturene av hva 
slags politikk vi må utvikle. Vi må spørre oss sjøl 
om hva som er grunnen til at vi ikke klarer å 
drive en kamp mot konjunkturene som det er mulig å 
vinne. For å finne ut det er det nødvendig med studier av 
kapital- ismen, og spesielt forstå hva det betyr at kapita
lisme og imperialisme henger sammen. Hvis vi skal ha 
en framtid som parti må vi avgjøre om vi ønsker å være 
et parti som er et talerør for opposisjonen, eller om vi 

bevisst skal gå inn for å for
andre folks tanker, og med 
det være ei kraft for å foran
dre verden. For meg er det 
det siste alternativet som er 
det eneste rette. Hvis vi ikke 
gjør noe anna enn å prøve 
og være et talerør for oppo
sisjonen, vil vi fort miste 
kontakten med det som er 
den virkelige opposisjo
nen. 

Det sies at vi må 
. lære av kvinne

opprøret. Gjennom 
dette har vi korrimet 

fram til en måte å løse 
motsigelser på som ikke 

er prega av stempling av 
folks meninger og av harde 

slag. Men kvinneopprøret ga 
oss mer enn dette. Teorien om 

å jobbe på tvers er noe som blei . 
utvikla bl.a. gjennom kravet om 6-
timers dagen og kvinnenes tariffak
sjon. Skal vi ha noen mulighet for å 
vinne fram med f.e. miljøkampen, 
er det viktig at vi bygger på disse 
erfaringene og organiserer miljøak
tivister, bønder og arbeidsfolk sam
men. 
I AKP har vi vært redde for å ta opp 
diskusjo ner der vi er uenige. Ikke 
teoretisk uenighet, men motsigelser 
som går på konkret politikk, Derfor 
går det an å være både for og mot 
f.eks. gasskraftverk innafor AKP. 
Jeg mener ikke at vi må være enige 
om alt, men noen ting er viktigere 
enn andre. Vi er mange i partiet 
som gjeme vil utvikle et nytt parti 
innafor det vi har i dag. Sjøl er jeg 
lei av å ta · stilling til det de mest 
taleføre mener hele tida. Jeg 
ønsker at vi sammen kan utvikle 
en politikk som brer det nye i 
seg. Vi må ta vare på vyene om 
et anna samfunn, samtidig som 
vi blir flinkere til å forstå hvor
dan fienden - kapit~lismen 
fungerer. 

SOLVEIG AAMDAL 

Hva slags parti 

Ha slags partidebatt vi får og 
vordan den kommer til å 
iskuteres i partiet kommer 

til å avgjøre AKP's framtid i løpet 
av det neste året. 
Jeg ønsker meg en diskusjon som 
går mye lengre enn den vi fikk foran 
landsmøtet ifjor, og som setter 
andre spørsmål på dagsorden enn 
spørsmålet om sammenslåing / ikke 
sammenslåing. En diskusjon som 
sprenger de snevre rammene for 
framtidas parti som et valg mellom 
det "røde,brede massepartiet" eller 

"det gamle ml-partiet fra 70-åra." 
Grunnlaget for sammenslåingsde
batten har bl.a vært et ønske om åta 
et oppgjør med den kommunistiske 
tradisjonen AKP har vært en del av. 
Vi trenger helt sikkert en sånn dis
kusjon. Men AKP er også et pro
dukt av den norske sosialdemokra
tiske tradisjonen. AKP er ikke det 
revolusjonære partiet jeg ønsker 
meg. Jeg ønsker meg et merrevolu
sjonært AKP, mindre prega av det 
sosialdemokratiske synet på folk. Vi 
sliter med en konservativ og stivna 

I partikultur som både 
undertrykker og hindrer 

partiet i å utvikle seg. En 
partikultur som ikke evner å utvikle 
og ta ibruk folks ressurser og erfa
ringer. Det er et hav av krefter og 

-kamplyst rundt oss både i og utafor 
partiet som AKP ikke er istand til å 
utløse. 
Denne partikulturen er vi sjøl med 
på å gjenskape daglig, og eIJ. bør 
ikke gå 50 år tilbake til Stalintida 
for å finne den igjen. Den er høyst 
levende i det samfunnet vi er en del 
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INNAFOR V ÅR tradisjon har 

kvinnefrigjøring ofte blitt sett på 
sorri en mer eller mindre automa

tisk følg~ av revolusjon og sosialis-
me. 

Kvinnefrigjøring er en slags posi
tiv bivirkning av arbeiderklassens 

revolusjon. Arbeiderklassens 
kvinner gjør derfor best i å stille 

opp i kampen sammen med 
klassens menn, uten 

kjønns anseelse. 
Denne linja 

bygger på at 
når arbei

derklassen 
kommer 

tilmakta, 
fjernes 

selve det 
materi

elle 

grunn
laget 

forkvin
neunder

trykkinga. 
Historiske er

faringer har 
med rette ført til 

at det er blitt stilt 
spørs-målstegn 

ved ei slik analyse 
og en slik strategi. 

AKP har i prins
ippet hatt et 

annet syn 
ihvert-fall 

gjø-. 
ring krever 
at kapitalismen 
styrtes. Men 
kvinnfrigjøring er 
ikke et resultat av 
revolusjonen. Tvert 
imot, kampen for 
kvinnefrigjøring er en 
motor, og en av de 
sterkeste, i revolusjo
nen og i kampen etter
på, for et kommunis-
tisk, klasseløst samfunn. 
Forholdet mellom klasse 
og kjønn er en innfløkt 
sak som vi ikke har noen 
fullgod analyse av. Men jeg 
vil stille noen spørsmål: 

siden 
1984: 
Kvi
nne
fri-

Er det ett materielt grunnlag for 
kvinneundertrykkinga? Og er dette 
grunnlaget det samme i alle sam
funnstyper? Er historisk opprinnelse 
og nåværende funksjon nødvendig
vis det samme? For å illustrere: Et 
hovedpoeng i evolusjonsteorien er 
at strukturer kan utvikle seg av en 
grunn (f.eks. utposninger på insekt
skroppen som tjente til varmeregu
lering) og seinere bli tatt tatt i bruk 
til helt andre formål (vinger til å fly 
med). Kan noe liknende skje også i 
utviklinga av samfunn ? Jeg mener 
AKPs prinsipp-program er inne på 
en sånn mulighet når vi sier at 
«Kapitalismen har tatt over den 
tusenårige kvinneundertrykkinga og 
vevd den inn i sitt økonomiske sys
tem og sin måte å herske på». Altså: 
Kapitalismen har på skapende vis 
brukt kvinne-undertrykkinga, som 
er mye eldre enn kapitalismen, til 
sine formål. Hvis dette er tilfelle, 
kan også det sosialistiske over
gangssamfunnet finne sine måter å 
ta i bruk kvinneundertrykkende 
strukturer på. Med dette mener jeg 
ikke at kvinneundetrykkinga er et 
tilfeldig og utvendig trekk ved f.eks. 
kapitalismen som samfunnssystem. 
Vmger er ikke et tilfeldig og utven
dig trekk ved flyvende insekter, men 
helt sentrale for deres livsform. 

Hvis vi mener at kvinnefrigjøring 
er en «bivirkning» av arbeiderklas
sens revolusjon, blir ikke kvinnepo
litikk prinsipielt et særlig viktig 
område. Det vil i hovedsak dreie seg 
om særegne metoder for å mobilise
re kvinnene bak det politiske pro
sjektet mennene har utarbeida. 
Skjønt i dag vil også et slikt 
utgangspunkt få ganske radikale 
kvinnepolitiske konsekvenser hvis 
en tenker seg om: Halvparten av den 
yrkesaktive arbeiderklassen er kvin
ner. Uten å ta hensyn til dette i poli
tikk og organisasjon, kan en ikke 
mobilisere hele arbeiderklassens 
styrke. En arbeiderpolitikk som bare 
gjenspeiler mannfolkas virkelighet 

og interesser, er en dårlig arbeider
politikk. 

Hvis vi ser på kvinnekam
pen som en motor, får sjølsagt 
kvinnepolitikken enda større 
betydning. Og hva om kvinneun
dertrykkende strukturer kan tas i 
bruk og integreres i ulike typer før
kommunistiske samfunn ? Hvis 
ikke kampen retter seg direkte og 
særegent mot de kvinneundertryk
kende strukturene, vil de neppe for
svinne av seg sjøl. Partiet må altså 
ha en analyse, strategi og politikk 
for kampen mot kapitalismen og 
kampen for sosialisme og kommu
nisme som ser både klasse og kjønn, 

batt ønsker vi? 
av. Et oppgjør med denne tenkinga 
krever andre metoder og andre tan
ker, fordi det er vi sjøl som må revo
lusjoneres. 
Det er ikke lett. Til det trenger vi et 
parti som jobber bevisst mot at vi er 
bærere av denne tradisjonen. 
Vi trenger å utvikle AKP videre, 
utvikle ny teori og nye metoder for å 
komme videre i ei tid hvor det slett 
ikke er lett å fmne en felles platt
form for hvordan den revolusjonære 
kampen skal drives. 
Da er det viktig at vi har god tid og 
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at premissene for debatten ikke blir 
lagt over hodet på alle dem som 
ønsker et revolusjonært AKP. 
Vi må være mange som deltar i den
ne diskusjonen og ikke akseptere at 
de valga vi står foran er gitt på for
hånd. 
Jeg er ikke av dem som bekymrer 
meg mest over den kommunistiske 
tradisjonen AKP er del av. Men 
kampen mellom de to linjene (det 
røde massepartiet kontra ml-partiet) 
oppfatter jeg som en god, gammal
kommunistisk tradisjonell motsigel-

soma 
og hvordan klasse- og kvinneunder
trykking konkret er vevd sammen. 

«Bivirknings»-synet fører lett ~il 
at mannsdominansen ikke blir pro
blematisert. Det får følger på en rek
ke områder: 

Analysen av kapitalismen. 
Samfunnsystemet framstilles som 
«rein» kapitalisme, med lønnsar
beid som den eneste formen for 
arbeid. Virkeligheten er at også i 
framskredne, kapitalistiske land 
foregår halvparten av arbeidet (målt 
i timeverk) som ubetalt arbeid inna
for familiens rammer, mesteparten 
utført av kvinner. Kampen om • 
utbyttinga ( og graden av utbyttinga) 
blir dermed sett på som noe som 
først og fremst handler om lønna og 
det som foregår på arbeidsplassen. 
Men det skjer også ei indirekte 
utbytting av det ubetalte arbeidet. 
Kampen mot dette må med i en hel
hetlig politikk for kampen mot 
utbyttinga. Dette betyr mye for hva 
som er arbeiderpolitikk og hva som 
er viktige områder og krav i dags
kampen. 

Mannen som mønster, kvinnen 
som «avvik» i politikk og organisa
sjon blir uproblematisk. De beste 
organisasjonene (som AKP) prøver 
å kompensere for kvinnenes «handi
cap» med kvoteringsregler o.l. Men 
et virkelig revolusjonært svar burde 
vel være å forandre mønsteret, i ste
det for å prøve å gi kvinnene kom
pensasjon for at politikken og orga
nisasjonen ikke er laga for dem 
(kompensasjon for ubekvemt 
kjønn). Mannen som mønster, i bes
te fall med kompensasjon til kvinner 
for ubekvemt kjønn, preger alle 
områder: Ideer om sosialismen, 
organisering og arbeidermakt, linja 
for dagskampen, partikultur og 
arbeidsmåte . 

Resultatet er at patriarkatet, og 
dermed ett av de store, samfunns
messige undertrykkings-forholda, 
overvintrer i den revolusjonære ana~ 
lysa, politikken og organisasjonen. 
Dette er et konservativt trekk ved 
vår tradisjon som vi må gjøre opprør 
mot. Hvis ikke vil kvinneundertryk
kinga flytte med inn i sosialismen 
som nissen på lasset. 

Ett av de store og viktige spørs
måla i den kommende partidebatten 
må derfor bli å utarbeide analyser, 
politiske linjer og organisasjonsfor
mer som ikke viderefører den patri
arkalske arven, og ikke bygger på 
«mannen som mønster, kvinnen 
som avvik:». 

KJERSTI ERICSSON 

se av det gamle slaget som AKP i 
90-åra godt kunne greid seg uten. 
Kjersti Ericsson har skrivi ei klok 
bok om strategier for revolusjonære 
bevegelser som kommer til høsten. 
Den stiller mange grunnleggende 
spørsmål som vi trenger tid til å dis
kutere. La partidiskusjonen bli en 
diskusjon for hele partiet. Måten vi 
diskuterer på er en del av det politis
ke grunnlaget! 

METTE HOLMSEN 

OPPRØR. 

Petter Nordahl: 
JEG MÅ SI at jeg ikke helt får tak i 
innholdet der det står: «Familien 
som institusjon er en del av det sys
temet som sikrer den kapitalistiske 
utbyttinga», og at den er «kjerna i 
det systemet som opprettholder 
maktforholdet og arbeidsdelinga.» 
Det blir litt abstrakt for meg, kan
skje også litt mekanisk. 
Da ser jeg for meg Oppløs familien
parola som ble reist tidligere, men 
den ble vel ikke tatt helt alvorlig. 
Jeg synes at den delen av program

en slags sosial kultur rundt disse fel
lesvaskeriene, også for unga. Slike 
ting ser jeg på som positivt. Nå er 
alt sånt mye mer privatisert. 

- Hva med: Mannsjåvinisme er 
klassesamarbeid? 

- Når det står at menn, gjennom 
kvinneundertrykkinga bindes i en 
delvis allianse med sin egen klasse
fiende, så synes jeg at det er godt 
sagt. Og karakteristikken klasse
samarbeid skjønner jeg. Det rimer 
godt med erfaringene fra bygnings

Tøm 
familien 

for 

arbeidsplasser, som er 
skikkelige mannsbastio
ner. Kvinneforakten er 
sterkt tilstede og blir fora 
opp under av formann og 
ledelse. Det blir riktig å si 

met, det avsnittet, ser 
utbyttinga litt for mye ut 
fra familien, og jeg kan 
ikke helt se de konkrete 
konsekvensene. Da synes 
jeg faktisk at den første 
delen av kapitlet er mer 
dekkende. Men spørsmå
let reiser seg - hva er 

ftftftd~ at menn går i allianse med 
~Ver sin egen klassefiende. Det 

familie? Når det er sagt, så vil jeg ha 
med at kvinnebevegelsen skal ha 
kreditt for å ha begynt å dissekere 
familien i 80-åra. Det er bra og et 
skritt videre fra 70-åras «Stå sam-
men mot utbyttinga.» 

Personlig skjønner jeg det bedre 
hvis vi sier: Tøm familien for opp
gaver - fjern gratisarbeidet. Det er 
jeg helt for, og for meg betyr det å 
samfunnsgjøre en del arbeid som 
for eksempel barnehager og billige 
bedriftskantiner. Dette henger også 
sammen med boligspørsmålet, byg
ginga og organiseringa av boliger. 
Lambertseter i Oslo blei til en viss 
grad bygd etter modell av de sovje
tiske kollektivene, med bl.a. felles
vaskerier. Jeg husker at det oppstod 

Claus Jervell: 
JEG SYNES HELE kapitlet inne
holder veldig mye bra, men akkurat 
setningen «Mannsjåvinisme er klas
sesamarbeid» ville jeg helst hatt 
vekk. Ikke fordi jeg politisk er 
uenig i den, men avsnittet har ellers 
en logisk og klar oppbygging, og 
denne,setningen blir litt slagordpo
litikk. En sånn påstand får ikke 
noen konsekvenser for mannsjåvi
nismen. Den kan heller tjene til å 
skjule virkeligheten. Med det mener 
jeg at jeg ikke ønsker noen ny «Slå 
hverandre i hue» debatt lik vold
tektsdebatten. Jeg ønsker ikke 
debatten for eller mot set-

gjelder forøvrig også 
rasisme. Der skjer det samme. 
Rasisme og kvinneundertrykking er 
for meg to greiner på det samme tre
et. Forøvrig kommer jeg til å tenke 
på en observasjon Jon Michelet 
kom med en gang: Menn gjør ting 
sammen - kvinner snakker sammen. 
Jeg tror det sier noe om kvinners og 
menns verden. Men litt tilbake til 
kvinner og menn og familiespørs
målet. Jeg ser programformuleringa 
mer som en analyse i Engels tradi
sjon, enn noe som får praktiske kon
sekvenser. Vi lever i forskjellige 
former for familier - på den andre 
sida, det reiser noen spørsmål. Har 

. vi noen familiepolitikk, og finnes , 
det en sosialistisk familiepolitikk? 

BTP 

mann i arbeidslivet og samfunnet 
trenger en kjerne som skal være 
motsats til kampen for tilværelsen 
ute. Kvinner ser litt annerledes på 
familien. De ser i utgangspunktet 
forhold som mer problematiske. 
Ellers ser jeg det sånn at familiens 
oppløsning på en måte er i gang på 
grunn av kapitalismens utvikling, 
og spørsmålet blir da hvordan vi 
ønsker å bekjempe de undertryk
kende sidene ved familien. Da er vi 
inne på saker som boligpolitikken, 
barna som økonomisk uavhengige 
av foreldrenes status og det å gjøre 
menn og kvinner økonomisk uav

ningen om klassesamar
beid, men om hva slags 
samfunn vi vil ha - hva 
slags forhold mellom 
kjønna. I vårt samfunn nå 
vil alle menn bære i seg 
mannsjåvinisme. Det lig
ger i kulturen. Den enkelte 

Hva slags 
forhold 

hengige. 
Sånn sett synes 

jeg programpunktet gir 
et godt utgangspunkt. 
Jeg tror det er en analyse 
folk kjenner seg igjen i. 
Det får fram sammen
hengen mellom den sto
re kampen og de konkre

mellom 
kjønna 

kan til en viss grad bekjempe det, 
men det er ikke noe vi bare hiver av 
oss. 

- Hva tenker du om familiepunk
tet? 

- Det mener jeg er bra. Jeg likte 
det første gang jeg leste det. Det får 
fint fram dobbeltheten i familiefor
holdet. Det er et sted vi trenger, 
samtidig som det er et undertryk
kerforhold. Det er min erfaring, og 
slik jeg ser det rundt meg, at vi net
topp har et delt forhold til familien. 
Samtidig tror jeg menn har et større 
behov enn kvinner for familieenhe
ten. Mannen, som konkurranse-

te forholda mellom oss. Ikke bare 
økonomiske forhold, men også rol
ler, bindinger og psykologiske 
strukturer. 

Så er det en bra side til. Det tar 
opp at homofile og lesbiske bryter 
med dette mønsteret, et brudd som 
angriper det som ellers tas for gitt -
heterofil familie. Her er det makt
strukturer som vi må kjempe mot~ 
Homofile må kjenne på seg sjøl, 
lede seg sjøl. Det er ikke så enkelt å 
tro på dine egne følelser når du ikke 
har samfunnet bak deg. Det må 
heterofile tenke over - de får liksom 
en ferdig pakke. BTP 
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A
rbeidernes Kommisparti (marxist
leninistene) var «det virkelige parti
et» til de mest aktivistiske og sys
temkritiske ungdomsopprørerne fra 

slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. 
Partiet fortjener å bli husket for evnen til å gå 
mot strømmen - og til å sette ting i bevegelse. 
Men allerede i utgangspunktet var ml-beve
gelsens styrke nært forbundet med dens 
grunnleggende svakhet: Den langvarige sjøl
oppofrelsen og aktivismen var bare mulig for
di vi bygget på en ideologisk tro på at vi hadde 
rett og var på parti med historia. Denne ideo
logien var en organiserende kraft, som gjorde 
at bevegelsen ikke døde sammen med ung
doms- og studentopprøret. Men i den marxist
leninistiske ideologien og den marxist-leni
nistiske tradisjonen, lå også intoleransen over
for andre marxistiske eller samfunnskritiske 
retninger, og støtta til de· byråkratiske diktatu
rene·som «Peking» hadde godkjent som «sosi
alistiske». Utviklinga i disse landa tvang oss, 
sammen med våre egne politiske erfaringer, 
gradvis til sannhetens erkjennelse: Etter 4-5 
års indre kamp gjorde AKP endelig opp med 
ettparti- sosialismen i 1984. Utover på 80-tal
let utvikla partiet en kvinnepolitisk teori, som 
forutsatte en levende marxistisk analysemåte -
og som står i motstrid til en rekke gamle ml
dogmer. På det siste landsmøtet brøyt partiet 
programatisk med restene av stalinismen - og 
dermed med den marxist-leninistiske ideolo
gien, som var «innstifta» av Stalin. 

Ny erkjennelse 
Det ser imidlertid ikke ut som ny erkjennelse i 
AKP greier å feste seg skikkelig i partisjelen: 
Arbeidermaktssosialismen blei aldri en viktig 
del av Partiets utadvendte profil. 
Kvinneopprøret i partiet er dels på defensiven, 
dels i ei bakevje. Oppgjøret med 
Stalinperioden på det siste landsmøtet, blir an
grepet fra en tidligere partiformann med ad
varsler mot å gjøre partiet til et historisk insti
tutt. Sjøl sto han i spissen for et partiprosjekt 
som gjorde statsideologien fra land med nær 
tsaristisk eller føydal fortid, til ledetråd i det 
seinkapitalistiske Norge. 

AKP _har grodd røtter gjennom den praktis
ke kampen. Samtidig har mange av medlem
mene hatt en vilje til sjølerkjennelse og ideo
logisk oppgjør «på marxismens grunn». · 
Derfor unngikk partiet det raske sammenbrud
det, som blei skjebnen til mange av søsterpar
tiene. Disse viktige kvalitetene har imidlertid 
ikke kunnet forhindre at mer enn 10 års orga
nisatorisk tilbakegang har skutt ytterligere fart 
etter opprøra i Øst-Europa. 

Kapitalismens styrke er hovedårsaken til de 
revolusjonæres svakhet i vår del av verden. 
De to viktigste «indre» årsakene til AKPs pro
blemer er: 

I) AKP som et generasjonsfenomen - til dels 
prega av folk på vei oppover i samfunnet. 

2) Vanskeligheten med å bygge opp en ny re
volusjonær teori og identitet etter sammen
bruddet for marxismen-leninismen. 

Ungdom 
Nøkternt sett er det grunn til å anta at antallet 
<<frafalne» i min generasjon av revolusjonære 
vil fortsette å øke. Gjenno~ prosjekter som 
«Nye Klassekampen» og 
«Medlemsorganisasjonen RV» trur jeg det er 
mulig at flere vil fortsette å gjøre nyttig ar
beid. Viktigere er det imidlertid årette inn ar
beidet på' det merkbare venstreoppsvinget 
blant ungdommen. Forstått med måte - vil jeg 
si det så sterkt som at det viktigste i alt revolu-:. 
sjonært arbeid i Norge nå, er å forene det bes
te i AKP-generasjonens erfaringer med den 
mest bevisste og aktivistiske delen av denne 
ungdommen. Miljøbevisstheten er det viktig
ste grunnlaget for «revolusjonering» blant 
denne ungdommen. Den økende arbeidermis
nøyen med Arbeiderpartiet kan også gi en mu- · 
lighet for større oppslutning om et revolusjo
nært alternativ, men neppe om det AKP vi 
kjenner i dag. 

Problemet med en ny revolusjonær identitet 
har både ei «uttrykksside» (dvs. at det 'er et 
spørsmål om hvordan vi oppfattes) - og ei 
«innholdsside»(dvs. at det er et spørsmål om 
det reelle innholdet i teorien og politikken). 
Øst-Europa 
Mange har følt det urettferdig at vi som alltid 
har stått i fremste rekke i kampen mot den 
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Det viktigste i alt revolusjonært arbeid i Norge nå, er åforene det beste i AKP-generasjonens e,fa
ringer med den mest bevisste og aktivistiske delen av radikal ungdom, skriver Jørn Magdahl i denne 
artikkelen. 

AKP - over og ut? 
sovjetiske imperialismen har blitt ramma av 
opprøra i Øst-Europa. Dette er naivt. Opprøra 
var retta mot det ytre Sovjetimperiet som var 
bygd opp under Stalin, mot den stalinistiske 
samfunnsmodellen som var eksportert til dis
se landa, og mot marxismen-leninismen som 
statsideologien til den herskende klassen un
der dette systemet. I en verden hvor alle mar
xist-leninistiske regimer har endt opp med nye 
herskerklasser, og hvor det ikke lenger fins so
sialistiske land, gir det ikke lenger mening å 
slåss om betegnelsen «de egentlige kommu
nistene». Inntil første verdenskrig kalte 
Lenins bolsjeviker seg sosialdemokrater. Etter 
at de sosialdemokratiske partiene hadde slåss 
på sine egne borgerskaps side under den 1. 
verdenskrig, tok de kommunistnavnet. Det 
vitner ikke om mye «leninistisk manøvre
ringsevne» når mange ser på kommunistnav
net på partiet som en prinsippsak. Det vil for 
alltid knytte oss til e.,n tradisjon som vi ikke 
lenger identifiserer oss med (mens f.eks. RV
navnet knytter oss til noe av det beste vi har 
stått for i norsk politikk). Dette forsterkes av 
AKPs ekstreme preg av å være et «internt par
ti». 

Det viktigste er likevel innholdet. Bevisst 
teoretisk innsikt må erstatte ideologisk tro. 

Teorien må være en sammensmelting av det i 
marxistisk teori som står seg etter en kritisk 
gjennomgang, elementer fra feministisk og 
økologisk tenkning - og ikke minst utvikling 
av teori gjennom bearbeiding av erfaringer 
gjennom kampen. Dette er et langvarig parti
byggingsprosjekt hvor ingen har fått utlevert 
fasiten på forhånd. 

Lenins partiteori 
Fra visse hold i AKP blåses det i luren til for
svar av det leninistiske partiet «bygd på kvali
tet». Sjøl støtter jeg fortsatt viktige elementer i 
Lenins partiteori (ikke Stalins forvrengning
er). Det trengs en revolusjonær teori, det 
trengs et parti som evner å gå i spissen, som 
jobber langsiktig - og som opptrer mer eller 
mindre enhetlig i avgjørende historiske situa~ 
sjoner. · 

Lenins partiteori er imidlertid ikke en for
mel-samling som gjelder uansett tid og rom. (I 
boka «Leninismen og parti-demokratiet» på
viser" Per Lorentzen hvordan Lenins partiopp
fatning endra seg under marsjen.) 

Det er et hån mot Lenins partiteori å hevde 
at et (m-1) eller et «rest-AKP» «som har rensa · 
seg», eller for den saks skyld et IS, skulle kun
ne fylle rollen som et parti av Lenins type. 
Små Oslo-dominerte grupper har ikke de røt
tene i arbeiderklassen og i de virkelige beve
gelsene som er nødvendig for å utvikle en re
volusjonær strategi og taktikk for denne klas
sen - og disse bevegelsene. De vil forbli sek
ter. «Rest-AKP-prosjektet» blir enda mindre 
truverdig hvis dette skal være en sammenslut
ning av dem som har vært mest konservative i 
oppgjøret med ettparti-sosialismen, med 
Stalin osv. 

Omgruppering . 
Mot sekterismen vil jeg sette et omgruppe
rings-perspektiv.(Begrepet er lånt .fra 
Arbeidermaktgruppa). Ikke noen enkelt-orga
nisasjon eller noe enkeltmiljø (i AKP er det på 
mange måter flere «partier» i Partiet) kan · i 
dag gjøre krav på å være «DET REVOLU
SJONÆRE PARTIET», som kan «vise veien» 
til et samfunn bygd på arbeider- og miljømakt. 
Derfor nytter det heller ikke for noen organi
sasjon eller noe miljø å vinne hegemoni til 
venstre for SV gjennom harde slag mot sine 
nærmeste venner utad, og administrative me
toder innad. Ulike revolusjonære miljø eller 
organisasjoner må samarbeide om det vi har 
felles - og bruke overbevisningsmetoder der 
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hvor vi skiller oss. Gjennom en langvarig pro
sess er det da mulig å skape et revolusjonært 
parti som er noe mer enn en sjølutnevnt lede!- , 
se for folkets kamp. 

To veier 
I den konkrete situasjonen i Norge ser jeg to 
mulige veier å gå ut fra dette omgrupperings
perspektivet. 
Den ene er «Overreinmodellen»: AKP,RV, 
AMG osv. går inn i en bevisst prosess med å 
bygge opp et nytt revolusjonært parti. En for
nuftig utlegning av dette ville være å lage et 
reelt skille mellom to typer medlemsskap -
mellom dem som vil bruke mye tid og krefter, 
betale høy kontingent osv. - og de mange som 
kan tenke seg et medlemsskap som verken er 

. mer eller mindre forpliktende enn det å være 
medlem i «vanlige» norske partier. 

Haka ved dette opplegget er at den konser
vative fløya i AKP vil kjempe til døden for å 
forhindre at partiet går inp. på det. Dette vil ' 
isåfall skjerpe alle motsetninger og lage bik
kjeslagsmål, som vil få enda flere folk til å gi 
opp. 

Jeg oppfatter at «Overreinmodellen» bare er 
mulig om den får et silqcert flertall bak seg i 
AKP. Om dette ikke går, kan det være riktig å 
bygge videre på «Nye RV» som, slik som 
Torstein Dahle slo fast i et debattinnlegg i 
Klassekampen, vil ha mange trekk av å være 
et parti i vanlig norsk språkbruk. Innafor med
lemsorganisasjonen RV kan de ulike tenden
sene samarbeide om å utvikle det venstrealter
nativet til SV som allerede i dag har en del 
oppslutning - og samtidig ta frjske debatter 
om det vi er uenige om. 

Frivillig separasjon 
Innafor en sånn modell kan det være mest for
nuftig at enkelte av «partiene» i AKP frivillig 
separeres, altså at det ikke for enhver pris er 
noe mål å holde det nåværende AKP sammen 
innafor RV. På det stadiet vi er nå trur jeg ikke 
det bør være noe'n skade med flere tyngde
punkt eller «sentra» i den revolusjonære beve
gelsen. Tvert om vil det være sunnest om 
«rest-AKP» ikke får en for dominerende stil
ling i medlemsorganisasjonen R,V. Med dette 
har jeg også sagt at min egen plass i dette bil
det ikke nødvendigvis er innafor AKP. 

Her er det imidlertid et problem at ski:llelin
jene går på kryss og tvers av de fløyene som 
vokste fram i partimodell- og organisasjons
debatten før landsmøtet. En viktig del av 
AKP-debatten etter landsmøtet må derfor 
være å bruke tid til å klargjøre hva de viktigste 
motsetningene består i. Jeg mener denne «mo
dellen» har mange åpenbare fordeler: Den kan 
bli ganske slagkraftig, den har ikke noen mur 
mot folk fra nye generasjoner og miljøer, den 
kan gi rom for reell debatt og den kan bli et til
bud både for aktivister og støttespillere. Det 
kan ikke garanteres på forhånd at modellen vil 
bety «ny giv» - og ikke aktiv dødshjelp. 
Alternativet er imidlertid den visse «NKP
skjebne». 

Kiv 
Det er en fare for at RV kan bli en oppsam
lingsarena for kiv mellom tradisjonelle ven
stregrupper som hver for, seg er i krise. Det er 
lite fran1tid i dette om vi ikke greier å forene 
oss med nyradikaliserte miljøer. «Modellen» 
forutsetter også at de gruppene som deltar er 
så modne at detar vare på grunnlaget for sam
arbeid. 

Et trekk ved situasjonen i AKP i dag er ten
densen til arbeideropposisjon. I utgangspunk
tet er dette veldig positivt, men igjen er det 
spørsmål om å klargjøre plattformen sin. Den 
modellen som er skissert her er f.eks . en annen 
enn en «arbetarlista» (jfr. Sverige) eller et nytt 
venstresosialdemokratisk parti, om noen skul
le ønske noe sånt. 

Forholdet mellom arbeiderklassen og de 
progressive bevegelsene er et vanskelig punkt 
i en revolusjonær strategi nær årtusenskiftet. 
Jeg har ingen tru på berettigelsen av nye arbei
derpartier uten kvinneperspektiv - eller uten 
en «ekstrem» miljøpolitikk. På den annen side 
fins det eksempler på hvilken kraft det kan lig
ge i at nettopp arbeiderorganisasjoner tar opp i 
seg perspektiver fra kvinne- og miljøbevegel
sen. 

JØRN MAGDAHL 
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De to neste numrene av 
OPPRØR trykkes 
6.september og 11.oktober. 
Kryss av i kalenderen! 

Den gode fiende 
AKP HAR BEVEGET seg fra en situ
asjon med flere partier i partiet, til en 
situasjon mer preget av to poler. På 
meg virker det som de færreste defi
nerer seg til en pol, men at de define
rer seg til en plass midt i mellom. 
Denne situasjonen vil gi, og har forså
vidt allerede gitt en ny type diskusjon 
i partiet. Det vil bli mer en kamp om 
«sentrums» goodwill mellom de to 
partene. Jeg skal ikke her definere po
lene så grundig, men jeg oppfatter den 
ene som ortodoks/konservative bære
re av mim-visjonen, som i hovedsak 
er fornøyd med AKP(ml)s teori som 
den har vært, og ønsker å praktisere 
«aktivisme». Den andre polen er ikke 
fornøyd med AKP(ml)s teoretiske 
grunnlag og ønsker en forandring. I 
praksis virker den mer innstilt på å ar
beide gjennom etablerte organisasjo
ner, man kan kanskje kalle den prag
matisk. 

Det ser ut som Terje Valen (T.V.) 
har oppfattet denne situasjonen. Han 
begynner det samme arbeidet som 
bl.a. Jorun Gulbrandsen har startet i, 
Oslo. Fiendebildet av de «pragmatis
ke» skal være at de er fiender av kom
munismen, og av det kommunistiske 
partiet i særdeleshet. Innerst inne øn
sker de å nedlegge og ødelegge AKP. 
De er muldvarper. Ja, i T.V.s bilde har 
Carl I. Hagen og liberalismen tatt bo
lig i AKP, og det er det selvsagt 
<(pragmatikerne» som har fikset. Dette 
bildet forsøker nå en del folk å spikre, 
om enn med forskjellig begrunnelse. 
Jeg synes denne måten å gå frem på er 
usmakelig, og bygger på en del av de 
dårlige tradisjonene i ml-bevegelsen. 
La holdninger som «gudene er vikti
gere enn virkeligheten, en tolknings
mulighet, vi skal fortelle deg hva du 
egentlig mener når du har sagt hva du 
mener osv.» være stikkord her. 

La oss se litt på hvordan T.V. byg
ger opp fiendebildet. Først trekker han 
frem den såkalte Obrestadpassasjen, 
som er et dårlig formulert benkefors
lag. dernest tillegger han dette synet 
de såkalte «pragmatikerne» i partiet. 
En som leser uttalelsen om AKP og 
den kommunistiske tradisjonen i sam
menheng, vil se at den såkalte 
Obrestadpassasjen er en del av et 
lengre avsnitt om Stalinperioden, 
hvor flere av sidene ved perioden 
trekkes frem. Obrestadpassasjen om
handler Stalinperiodens menneske
syn. Hvis T.V. har en annen oppfat
ning enn uttalelsen av det menneske
synet, synes jeg han skal innlede en 
diskusjon om det, istedenfor og tolke 
frem ting det ikke er grunnlag for. 
Hvis en ser på T.V.s punkt 3, utleder 
han at hvis man bruker Marx teorier 
som utgangspunkt for politiske hand
linger, må det føre til og førte til vil
kårlig bruk av fysisk makt mot men
nesker og dermed store lidelser. Og 
han fortsetter like friskt i punkt 4: 
«Hvis du har makt og bruker Marx 
sine teorier i politikken, vil det føre til 
at du blir kriminell lik Stalin osv.» Og 
sånn fortsetter han de neste punktene 
sine. Disse tolkningene kan ikke jeg 
se han har noen dekning for i teksten 
overhodet. Det står ingen steder at å 
bruke Marx' analyseapparat må eller 
måtte føre til det T.V. beskriver. 

Da står to muligheter åpne. Enten 
kan ikke T.V. lese, eller så er han ute 
etter å mane frem et «fiendebilde», 
han har laget seg i hodet sitt. Ettersom 
jeg vet at T.V. kan lese, er det vel det 
siste alternativet som er det riktige. 

Jeg vil oppfordre folk til å kutte den 
type debatt, og heller konsentrere seg 
om reelle politiske uenigheter. 

TOLLEF HOVIG 

Opposisjon og arv 
EN AV DE viktige debattene som nå 
er igang om de underliggende poli
tisk-ideologiske spørsmåla, er om vårt 
forhold til den «sosialdemokratiske 
arven». I et intervju i Klassekampen 
understreker Per Overrein betydninga 
av skillet mellom RV og SV. Burde 
det ikke da ringe en klokke n,år det de 
siste åra har vært en sterk strømning i 
partiet som har sett den kommunistis
ke arven som et mye større problem 
enn den sosialdemokratiske? Dette 
har skjedd i en tidsperiode hvor makt
haverne i vårt land har brukt verdens
begivenhetene til å skjønnmale sosial
demokrati og åpne borgerlige sam
funnsmodeller. Per Overrein argu
menterer for at vi skal oppnå større 
politisk enhet med grupper som vi all
tid har kritisert for å dempe kampen 
mot sosialdemokrati, som NKP og 
AMG. Skal vi ikke heller tore å være 
mer kontroversielle, satse på å gå mot 
strømmen og forsvare og utvikle de 
brasidene ved den kommunistiske ar
ven? Hva vil gi størst bredde og kvali
tet til den revolusjonære bevegelsen i 
Norge? Hva vil tjene best til å forene 
seg med og gjensidig påvirke de som 
idag utvikler seg opposisjonelt til den 
borgerlige makta? 

Dette dreier seg ikke bare om klas
sestandpunkt _og metode, om hvilken 
leir du plasserer deg i og slåss ut fra. 
Det dreier seg også om hvilke politis-
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ke standpunkt du tar til konkrete saker 
idag. AKP og sosialdemokrater skiller 
seg i mange aktuelle politiske spørs
mål: Golfkonflikten og ~ynet på ny 
verdensorden, EF-spørsmålet, synet 
på de nye makthaverne i Øst-Europa 
(Her er det vel bare Gorbatsjov som til 
nå har tvunget fram konkret strid), 
kampen om Askim, Sulis og Syd 
Varanger, tariff- og budsjettkampene, 
kampen for 6-timersdagen, holdninga 
til bond~-arbeider-alliansen, osv. 

Vi må diskutere sånne ting fortlø
pende - både de historiske rammene 
og lærdommene og de dagsaktuelle 
stridsspørsmåla. Ellers vil den raske 
utviklinga i verden rundt oss valse ned 
ståstedet vårt og presse oss inn i den 
mangslungne sosialdemokratiske fol
den. Metoden med å krysse grenselin
ja for å forene seg på et venstre-sosial
demokratisk grunnlag når motvinden 
·er sterk, ser vi hvor fører hen. Se hvor
dan det gikk med SKP. Forsøket med 
å stable Arbetarlistan opp som et re
volusjonært alternativ er ikke mere 
lystelig. Det ble verken revolusjonært 
eller bredt. 

Derfor må vi følge opp flere av te
maene i partidebatten også under 
valgkampen. Ikke bare med oss sjøl, 
men med folk vi kommer i kontakt 
med. Det vil gi flere stemmer til RV. 

ARNLJOT ASK 

Debattfrister: Seinest 14 dager 
før trykkedagen må innlegg til 
debattsidene leveres. 
Debattsidene redigeres av Erik 
Ness. Send innleggene til Erik 
Ness Steingata 10, 3250 Larvik 

Er splittelse ønskelig? 
DET ER MYE snakk om mulighetene 
for splittelse i AKP. Etter intervjuet 
med Overrein i Klassekampen vil jeg 
minneom: 

Pressekonferansen etter partilands
møtet der Per sa at han i perioden «øn
sket å samarbeide med den fornuftige 
delen av venstrefløya i AKP». Hva da 
med de «ufornuftige»? 
At Per på den samme pressekonferan
sen prøvde å isolere «de ufornuftige» -
dvs. marxist-leninistene - til 10 pro
sent på landsmøtet. Det er helt feil. 
Jeg stemte for eksempel for kompro
misset for å ha et AKP etter landsmø
tet, men synes både Marx og Lenin 
var to hedersmenn jeg gjeme «bekler» 
meg med. Oppfatter meg dermed ver
ken som «dogmatisk», «ortodoks» el
ler «fastlåst». 

Når det gjelder partidiskusjonen ble 
følgende vedtatt på AKPs landsmøte: 

« .... AKP ønsker etter valgeti 1991 en 
diskusjon med RV og andre revolu
sjonære. Det legges opp til å diskutere 
erfaringene med RV-arbeid og RV-or
ganisering både i RV og AKP. 
Diskusjonene må avklare om det er 
ønskelig med en eventuell sammen
slåing til ett parti, og på hvilket grunn
lag dette eventuelt skal skje.» (fra 
pkt.6) Hele vedtaket står i Opprør 
nr.1/91. 

Høyrefløya har da heller ikke lagt 
de store strategiske spørsmåla på is. 
Per Overrein fortalte på pressekonfe
ransen at «AKP har forlatt væpna re
volusjon». Trond Andresen kom med 
sitt utspill i Dag og Tid og forsvarer 
fortsatt sin stemmegivning på RV
landsmøtet og sin tolkning av vedtek~ 
tene. Dette er ikke eksempler på de
batt, men at omfortolkninga av lands
møtet starta raskt. 

Jeg tror at det er tre ting som kan få 
partidebatten på beina: 
At vi ikke driter i klassekampen. Nå 

er valget det viktigste. EF-kampen 
fortsetter. Kampen på arbeidsplasse
ne/i fagforeninger og klubber krever 
mye av AKPere. 
At vi diskuterer aktuelle politiske ue

nigheter og greier å finne ut hva disse 
bunner i av underliggende, grunnleg
gende spørsmål som synet på staten, 
synet på imperialismen, konsekvense
ne for kvinnene, ulike filosofiske stå
sted o.l. 
Hele tida må hodene våre tenke ung

dom, ungdom, ungdom, og vi må bry 
oss med den nye radikale og revolu
sjonære bølgen. 

En splittelse er ikke ønskelig. 
- ERIKNESS 

Framtid for AKP? 
DET GÅR AN å oppsummere sosialis
mens historie med at «et sterkt kommu
nistisk parti» er den sikreste veien til et 
nytt klassesamfunn. Å reise debatten om 
hvilke følger dette må få for AKP, er 
imidlertid svært vanskelig. 
«Partivenstre» (her brukt oni tilhenger
ne av Lenins parti-teori) har i praksis 
alltid ment at når kartet ikke stemmer 
med terrenget, er det terrenget som· er 
feil. «Partihøyre» på sin side vil ikke ha 
noe kart. Deres vei er å følge terrenget 
og så se hvor vi havner .... 

Slik vil jeg spissformulere den 
«fløy»-kampen som nå passiviserer og 
frustrerer mange partimedlemmer og 
som på sikt truer AKP med sprengning 
og oppløsning. Høyrefløyen (Overrein, 
«faglig-høyre» m.fl.) har utfordret <qnl
tradisjonen» men ingen har greid å gi 
noe troverdig, strategisk alternativ. 
Snarere tvert imot virker det som om 
store deler av «høyre» vender enhver 
strategi ryggen. Den aktuelle stemninga 
innafor de ulike massebevegelsene blir 

: utslagsgivende for hva en prioriterer og 
hvilke standpunkter en slåss for innad i 
partiet. Mangelen på tiltro til AKP som 
partiprosjekt fører til desorganisering og 
brudd på «kjørereglene». 

Venstrefløyen på sin side nekter å 
innse at historien har løpt fra «ml»-vi
sjonen. « Venstre» svarer på enhver poli
tisk utfordring med gamle ideologiske 
overbygninger. De antar i større eller 
mindre grad karakteren av det Engels 
kalte «ideologi som falsk bevissthet». I 
spørsmål der kameratene mangler kon
krete kunnskaper preges standpunktene 
av teser og dogmer som ble skapt på 70-
tallet. «Venstre» har glemt at «den kon
krete analysen av virkeligheten er mar
xismens sjel». 

Etter min oppfatning er det grunnleg
gende problemet innafor deri marxistis
ke tradisjon følgende: Hvordan skal ar
beiderklassen etter revolusjonen selv 
kontrollere det mer-produktet som ska
pes gjennom arbeidet? For det er mang
elen på kontroll med produksjonsmidle
ne og produksjonsresultatet som er den 
materielle årsaken til at det oppstår et 
nytt borgerskap. Ingen av retningene 
som sprang ut av Marx lære har løst det
te problemet, verken teoretisk eller 
praktisk. 

Tvert imot kan en nå si at både revi
sjonismen og mim (og trotskismen) i 
praksis har blitt ideologiene til et sosialt 
sjikt som har hatt til hensikt å-ta ·den po
litiske og økonomiske makta i arbeider-
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klassens navn. Revisjonismen møtte 
veggen ved Berlin-murens fall. Mlm 
fikk sitt banesår på Tien-An-Men- plas
sen. Trotskismen kom heldigvis aldri til 
makta. 

For å forstå at det har endt slik, tror 
jeg at en må gå i dybden på ideen om en 
«vitenskapelig sosialisme». Marxismen 
er jo faktisk en vitenskapelig metode 
som brukes til å analysere og forstå vir
keligheten. Anvendelse av marxismen 
gir innsikt i de samfunnsmessige proses
sene rundt oss. Etter teorien er det kom
munistiske partiets oppgave å oppsum
mere dette og anvende kunnskapene for 
å framskynde revolusjonen. Den kom
munistiske partiteorien er en teori om 
hvordan det subjektive elementet i his
toria skal forvalte denne innsikten. · · 

I praksis har historia vist at et parti el
ler en partiledelse, evt. fraksjoner, som 
tror de forvalter «sannheten», begår 
overgrep mot annerledes tenkende. 
Enten det er innad i partiet eller overfor 
opprørske folkemasser. I hendene på det 
leninistiske kaderpartiet har marxis
mens styrke - innsikten i klassekreftene 
- blitt et våpen mot folk. Noen er aktø
rer, andre redskaper. Maos masselinje er 
et utilstrekkelig redskap til å løse denne 
motsigelsen. 

Det er i spenningsfeltet mellom ob
jektive og subjektive drivkrefter utfor
dringa ligger. Partiet kan ikke ta makta 
aleine. Hele arbeiderklassen må være 
seg sin oppgave bevisst Men hvordan 
kommer vi dit? 

En fruktbar.innfallsvinkel kan være å 
se kritisk på Lenins teori om at arbeider
klassen må tilføres revolusjonær be
vissthet utenfra. Arbeiderklassen opp
når klassebevissthet gjennom kollektive 
erfaringer. Kvalitative sprang i denne 
bevisstheten inntrer når styrkeforholdet 
mellom klassene eni:lres. 
Kommunistenes oppgave må derfor bli 
å bidra til å forrykk;e styrkeforholdet i 
arbeiderklassens favør. Dette gir en an
nen innretting enn elitepartiets vekt på å 
«fostre massene». 

Å «ha rett» er ikke det samme som å 
«få rett». Det subjektive element må 
være arbeiderklassen sjøl og ikke noen 
som opptrer på vegne av klassen. 
Hvordan jobber et parti som utløser ar
beiderklassens krefter på dens egne pre
misser? Hva blir de intellektuelles ro1le? 
Hvordan skal vi forvalte marxismen 
uten å bli en ny overklasse? 

Det er· denne debatten vi må ta etter 
valget. Alle ville tjene på om kamerate-

ne nå i stedet for å gå i skyttergravene, 
begynte å se litt nærmere på svakhetene 
i sitt eget ståsted. Da blir det også lettere 
å se «fløyenes» sterke sider. Ingen kan 
frata partivenstre deres vilje og evne til 
å slåss mot kapitalismen. Og alle må 
innrømme det store potensialet som lig
ger i «høyres» massegrunnlag, først og 
fremst i fagbevegelsen. 

AKP kan sjølsagt også Ja være å legge 
opp til en slik grunnleggende, filosofisk 
debatt. Mange kamerater, bl.a. i partile
delsen, signaliserer at de allerede har 
konkludert. De er enten for å oppretthol
de «et sterkt kommunistisk parti» eller 
for et nytt «aktivist-parti» av et sam
menslått RV - AKP. Det første alternati
vet veit jeg hva er. Det vil jeg ikke ha. 
Det andre alternativet kan bli både det 
ene og det andre. 

Legges debatten opp etter disse skille
linjene, vil vi få en reprise på «landsmø
tedebatten». En debatt på overflaten der 
maktkampen mellom de sentrale aktøre
ne blir det viktigste elementet. Et nær
liggende resultat er at «venstre» behol
der partiorganisasjonen, mens «høyre» 
tar over RV. Begge vil tape for vi er ikke 
flere enn at vi er avhengige av hveran
dre. KK vil neppe overleve et slikt sce
nario. Og arbeiderklassen vil være like 
langt fra sosialismen som før. 

Dette er den nær sagt historiske utfor
dring AKP nå står overfor. Derfor må 
alle bli i partiet. Alle har mye å bidra 
med og mye å lære. Ingen har «svaret» 
idag. Men det fins, fordi motsigelsene i 
kapitalismen krever en løsning. 

ARNE ROLUORDET 

RETTELSE 
UNDER OVERSKRIFTA «Ut av 
AKP» i Opprør nr. 4/91 har undertegne
de fått inn et åpent brev til AKP-ledel
sen. Redaktøren har forkortet innlegget, 
noe som har medført at også innholdet 
er blitt forandret. Jeg ber derfor om 
spalteplass for å gjøre oppmerksom på 
dette. 

Jeg skrev ikke at AKP har overlevd 
seg sjøl. Det jeg skrev var at AKP sin 
organisasjonspraksis/-form har over
levd seg sjøl. Som for eksempel med å 
sende ut direktiver istedenfor en argu
mentering og konstruktiv debatt. 

Ellers vil jeg benytte sjansen når jeg 
får spalteplass, til å ønske folk en intens, 
artig og vellykka valgkamp. 
GODTVALG! 
HEIDI INGEBORG KLOKKERVOLD 
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·Ikke bland korta 
TROND ANDRESENS alternativ kriti
serer kapitalistene for at de ikke skjøn
ner hva som er best. Vi skal fortelle dem 
hva som er lurest, men som likevel skal 
være innafor systemet. Det er viktig å 
holde fast ved et skille: Kritikken av ka
pitalismen rom system, bl.a. at stats
makta er et redskap for borgerskapet, er 
et revolusjoTiært standpunkt. Systemet 
kan ikke reformeres innafra, sjøl om det 
er mulig å vinne delseire. 

Folk møter hver dag trusselen om 
nedlegging av arbeidsplasser. Hele lo
kalsamfunn er trua. Vi skal reise konkret 
kritikk av uføret kapitalistene/staten har 
satt arbeidsplassen/lokalsamfunnet i. Vi 
skal påvise alternativ, vise mangelen på 
vilje og at det kun er ønsket om maksi
mal profitt som styrer. De ser bort fra 
det samfunnsmessige og menneskelige 
regnestykket når de bare måler den be
driftsøkonomiske lønnsomheten. Hvis 
vi jobber konkret med hver enkelt ned
lrggings-/omstillingssak, viser vi en 
klar systemkritikk og påviser i de kon
krete tilfellene alternative løsninger. 

Andresen foreslår at staten og kapita
lister sammen skal skaffe kapital til be
driftene, mens de ansatte skal bestem
me. Vil det da strømme til noen kapital 
uten at det har skjedd ei omvelting i sta
ten først der arbeiderklassen har tatt 
makta? En av grunnpillarene i vårt de
mokrati er kapitalens styringsrett, som 
gjør at borgerskapet vil investere. 

Et annet poeng i Andresens program 
er sjølbergingsøkonomi. Han vil reduse
re importen og erstatte den med egen 
produksjon der det er mulig. Han.ønsker 
høyere bearbeidingsverdi i Norge og 
mindre eksport av råvarer og halvfabri
kata fordi dette skaper flere arbeidsplas
ser. 

Høyere bearbeidingsverdi har vært et 
uttalt mål med industripolitikken her til 

lands i ei årrekke, iallfall på 70- og 80-
tallet. Men tendensen har ikke gått i den 
retninga. På tross av forlokkende tilbud 
til f.eks. ÅSV, Hydro, Elkem og 
Hafslund i tilfellet Tyssedal. 
Kapitalistene velger heller å bearbeide 
råvarene i sentral-Europa, nærmere de 
store markedene. De sier sjøl at nærhe
ten til markedet er avgjørende for lokali
sering av videreforedlingsbedrifter. Det 
gir dem mindre profitt å legge industrien 
en plass i Norge. 

Under kampen om Tyssedal var en ny 
aluminiumsfabrikk et lurt krav. Det 
. bandt krafta til lokalsamfunnet - den 
eneste virkelige garantien for å beholde 
virksomhet der. Folk hadde søkt å få al
ternativ industri, som f.eks. viderefored
ling av aluminium i mange år uten å lyk
kes. Ingen ville satse på det. Da 
Willoch-regjeringa gikk mot alumini
ums-prosjektet, gikk 
Naturvernforbundet og Natur og 
Ungdom også inn for alternative ar
beidsplasser, for å hindre subsidiering 
av kraftkrevende industri. Kapitalistene 
var imot fordi de ville føre krafta ut og 
få mer profitt ut av den et annet sted. 
Høyre-politikerne trykte snart natur-

vernforkjemperne til sitt bryst og hevda 
at alternativ industri ville spare samfun
net for en kraftmengde som omtrent 
svarte til et helt Alta-kraftverk. De ville 
da i sum bli enige om å fjerne livsgrunn
laget for Tyssedal. Vi kommer lett i det 
uføret i dag, hvis vi trur vi kan få alt vi 
vil her og nå, ferdigvareproduksjon, 
miljøvennlig produksjon i retning av 
sjølberging mm. 

Det er farlig å blande korta, eller kam
pen for arbeidsplasser under kapitalis
men og kampen for et alternativt nytt 
samfunn. I det nye samfunnet er det jo 
godt mulig vi ville gå inn for noe helt 
annet for plasser som Tyssedal, som 
ikke gjør det til et ensidig industristed. 
Da ville vi ha helt andre virkemidler å ta 
i bruk og andre hensyn ville telle med 
enn profitten, ved valg av lokaliserings
sted for en ny bedrift eller institusjon. 
Den teknologiske utviklinga og utbyg
ginga av infrastrukturen ville sannsyn
ligvis også gjøre det lettere å oppretthol
de et distrikts-Norge. Men å tru det er 
mulig under kapitalismen, vil raskt utra
dere slike lokalsamfunn. 

ELLENRØSJØ 
(Innlegget er forkortet av red.) 

Debå!!~O.J;>m Troqd Anijr~$ens forslf!g 
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Opprør-og at den er viktig - selv 0111.?lleJeser:ne ikke har . i 
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Eiendom, kapital og stat 
TROND ANDRESEN har laget et helt 
nytt program for en venstreopposisjon i 
Norge, og ønsker debatt om det. I mot
setning til AKPs program, bruker han 
nesten ikke «våre» tilvante begreper, 
men har valgt vanlige og forståelige ord, 
som alle kan skjønne. Dette innlegget 
tar opp uklarheter i bruken av begrepene 
eiendom, kapital og stat. Dette er viktige 
begreper i en samfunnsanalyse og i et 
program. 

Programmet er for en «ny type demo
krati og økonomi i Norge», men Trond 
bruker ikke begrepet «sosialistisk» om 
den. Han sier også at det er «et annet 
samfunn slik det kan lages her og nå». 
Dette samfunnet er et demokratisk sam
funn, som i utstrakt grad bruker folkeav
stemninger, tilbakekallingsrett på repre
sentanter, rullering av verv som metoder 
til å sikre utviklingen av en forfatning 
hvor arbeiderne bestemmer i og over be
driftene, og hvor det vil være mulig å ut
vikle en ny ferdigvareproduksjon basert 
på hjemmemarkedet som gir tilstrekke
lig arbeid og rikdom. Samtidig vil det 
være et fåtall rike. Investeringer i en be
drift er mulig, men vil bare kunne gi en 
lovbestemt, lav rente. 

De ansatte bestemmer suverent, og 
ytre investeringer er ikke å betrakte som 
eierandeler. Alle de mekanismene som 
gir den dynamiske kapitalismen i dag, så 
som oppkjøp, nedlegginger osv. skal 
ikke være tillatt. Staten skal sikre at det 
hele blir respektert, men de ansatte skal 
styre bedriftenes utvikling. 

Et avgjørende punkt i analysen er om 
Trond skriver om en kapitalistisk eller 
sosialistisk økonomi: «Systemet er slik 
at ingen enkeltpersoner kan skaffe seg 
stor økonomisk makt. Ingen arbeidsføre 
personer skal kunne leve på andres ar
beid.» (s.9) Kapital er per definisjon det 
forholdet at arbeidskraft ved hjelp av rå-

-stoffer og produksjonsutstyr skaper en 
merverdi utover verdien av de samlede 
kostnadene. · 

Hvis en slik investering ikke har lov 
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til å ta ut deler av merverdien (profitt), 
vil da noen investering finne sted? Hvis 
det på denne måten ikke er «lov å leve 
av andres arbeid», kan det da finnes ka
pjtal i det hele tatt? Finnes det da privat
personer som kan investere i bedriftene? 
Hvor kommer i tilfelle deres <<investe
ringer» fra? Det finnes bare et mulig 
svar: Staten. 

Siden dette samfunnet er mulig her og 
nå, må Trond mene et kapitalistisk sys
tem. Men samtidig forbyr han kapital? 
Og den kapitalistiske staten skal finansi
ere det? 

Det er altså uklart om Trond mener at 
kapital eksisterer. I det ene øyeblikk sier 
han at private investeringer skal skje, i 
det andre at hovedformålet med dem er 
ulovlig. Tronds bedrifter skal styres av 
de ansatte, men hvem eier dem? Ikke in
vestorene, ikke de ansatte, på tross av at 
de må investere en halv årslønn i egen 
bedrift. Da finnes kun et mulig svar: 
Staten. 

Trond sier en del om hvilke demokra
tiske mekanismer som skal kontrollere 

·at det representative systemet fungerer 
på arbeidsfolks premisser. Ved hjelp av 
dette skal det sikres at staten overvåker 
at bedriftene, opptrer fornuftig i konkur
ransen på markedet, og ikke setter fel
lesskapets interesser over styr. Vår stat 
idag er noe helt annet: Et redskap for fi
nanskapitalen. Den sikrer med sine juri
diske, representative og (i siste instans) 
voldelige mekanismer at det fortsetter å 
være slik. 

Men når Trond sier at det «nye» sys
temet er mulig å innføre her og nå, spør 
jeg: Med denne staten? Er det mulig å 
frata kapitaleierne retten til profitt, sty
ringsretten over bedriftene, med andre 
ord å gjøre kapitalismen ulovlig med 
folkeavstemninger og innføring av til
bakekallingsrett m.m.? 

Ikke noe annet spØrsmål har som ak
kurat dette trukket opp skillelinjene 
mellom revolusjonære og reformister. 
Selv den mest innbarkede sosialdemo-

krat i Finansdepartementet vet intuitivt 
at det her går en «magisk» grense. Hele 
vår forfatning er bygget opp for å verne 
om en kapitaleiers rett til å fritt å dispo
nere sin kapital og dens utbytte (profitt). 
Hvilke som helst reformer er mulig, så 
lenge de ikke berører denne grensa. I 
den norske staten har tre av de største 
departementene som hovedoppgave å 
sørge for at så ikke skjer. 

Synet på staten er en hovedsak hvis 
samfunnet skal grunnleggende endres. 
Alt annet er å lure folk. Skal arbeidsfolk 
omforme samfunnet slik at de bestem
mer over bedriftene og avskaffer retten 
til profitt, så må de ha makt. De må ha 
en stat som er seg bevisst å forsvare det
te systemet. Marx kalte en slik stat for 
proletariatets diktatur, men det kan jo 
være akkurat det samme hvilket navn 
man velger. Uansett vil et «program for 
en ny type demokrati» som i innhold er 
så radikalt som Tronds, bli meningsløst 
uten en analyse av staten, og et syn på 
hva man skal gjøre med den. 

Her er det altså mange uklarheter. 
Eierforhold, makt og stat er presist defi
nert i den politiske økonomien. En ho
vedtese hos reformismen har alltid vært 
at (den kapitalistiske) staten gradvis kan 
omformes til en sosialistisk ved hjelp av 
ytre politisk press (folkeavstemninger 
f.eks.) og tålmodig jobbing innenfra. 
Sosialdemokratiets modell er at staten i 
og for seg er nøytral, hevet over klasse
ne, og at det følgelig er meningsløst å 
stille en strategisk parole om å knuse 
den. Det ser ut som at Trond har forsøkt 
å bygge disse tre modellene sammen, 
uten å si det i klartekst. Kan vi løse poli
tiske problemer ved å være «lure» med 
ord? Neppe. Hensikten til Trond har sik
kert vært å skrive et forståelig program. 
For det skal han ha ros. Men for å kom
me videre, er det nødvendig at han er 
skarpere. I det minste for at vi skal 
skjønne klart hva han mener. 

LARS BORGERSRUD 
(Innlegget er forkortet av Red.) 
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Visjon og program 
EN BEVEGELSE som bare er tuftet på 
enighet om hva en er imot vil ikke vare 
lenge. 

En revolusjonær sosialistisk bevegel
se som ikke har et handlingsprogram 
som peker i samme retning som beve
gelsens visjon, vil ende i ett av to blind
spor: Enten vil bevegelsen havne i ven
stresekterisk frasemakeri, eller så vil 
den forfalle til å nøye seg med små seire 
i dagskampen, sjøl om det er seire som 
ikke bringer oss en tøddel nærmere vi
sjonen. I begge 'tilfeller en ufarlig beve
gelse for landets herskerklasse. 

Jeg mener det beste ved Trond 
Andresens forslag er at alle elementer 
peker i retning av visjonen: Et klasseløst 
samfunn der menneskene er frie fra 
økonomisk og kulturell undertrykking, 
der menneskene i fellesskap tar ansvaret 
for sin egen og de kommende genera
sjoners framtid. 

Hvorfor kan jeg påstå at forslaget er et 
handlingsprogram som peker i retning 
av vår visjon? 
Fordi forslaget tar utgangspunkt i det 

synet at mennesket er et sosialt og an
svarsbevisst vesen. Dagens egoisme er 
m.a.o. et resultat av samfunnets påvirk
ning av individet, ikke noe som er ned
felt i menneskenaturen fra fødselen av. 
Fordi forslaget tar utgangspunkt i de 

faktiske strømningene som finnes i ar
beiderklassen om et produksjonsliv der 
vi produserer det vi kan og har behov 
for, ikke bare det som er super-profita
belt. Videre at der vi har spesielle natur
gitte eller menneskelige forutsetninger 
til å produsere billig skal vi produsere 
for eksport slik at vi kan betale importen 
av de nødvendige produktene vi ikke 
kan produsere i Norge. 
Fordi forslaget gjennomført i sin helhet 
ikke gir dagens herskere noen mulighet 
til å fortsette som utbytterklasse. 
Samtidig er det enkelte element i forsla
get gjennomførbart innenfor dagens 
samfunnsrammer. Dette gir gode mulig-

heter for en allsidig alliansepolitikk. 
Dette forslaget bør legges til grunn 

for et nytt og offensivt handlingspro
gram for Rød Valgallianse. 

Det er reist innvendinger mot forsla
get for å være reformistisk, at det gir 
folk urealistiske forestillinger om hva 
som er mulig å gjennomføre så lenge 
dagens herskerklasse har kontrollen. 
Videre er forslaget kritisert for å ville 
føre til blodbad dersom folk slutta opp 
om det, fordi folk ville være uforberedt 
på at dagens herskerklasse ikke ville gi 
seg uten sverdslag . 

Til dette er å innvende at forslaget tar 
utgangspunkt i at arbeidsfolk i Norge 
ikke er dumme. Jeg siterer et avsnitt fra 
forslagets kap.6, «Dette programmet vil 
møte motstand: Innerst inne frykter 
mange at makthavernes formanende pe
kefinger kan bli byttet ut med riset hvis 
de virkelig føler seg truet. Nå kan man 
jo håpe at makthaverne i Norge er mer 
demokratisk innstilt enn deres kolleger i 
andre land. Likevel kan man ikke se 
bort fra at også de vil gripe til unntaks
lover og åpen undertrykking hvis et de
mokratisk valg ga flertall for slike en
dringer som er foreslått i programmet. 
Men hvis de gjør noe slikt, gir de samti
dig flertallet moralsk rett til å fjerne dem 
med makt og etablere sin egen sam
funnsordning.» 

Min konklusjon et at forslagets inn
hold er revolusjonært. I tillegg til at inn
holdet er revolusjonært inneholder det 
et syn på hvordan folk lærer om makt
forholdene: Av erfaring. 

Forslaget gir den revolusjonære beve
gelsen i Norge muligheten til å samles 

-om mer enn hva vi et imot. Det gir oss 
muligheten til å samles om et handlings
program som peker fram mot våre visjo
ner, og det er et handlingsprogram som 
bygger på virkelige strømninger i den 
norske arbeiderklassen. 

Hva mer kan vi forlange? 
PER HÅKONSEN 

Lurt eller lureri? 
SOM MEDISIN for å bøte på arbeids
løsheta foreslår Trond Andresen (TA) å 
kreve reformer for å -øke ferdigvarepro
duksjonen. Jeg tror dette er et greit krav, 
men uten mulighet for gjennomføring så 
lenge vi har et statsmonopolkapitalistisk 
samfunn. 

De største monopolene i Norge er så 
store at de ikke kan ha Norge som hjem
memarked. De eier så mange produk
sjons- og distribusjonsenheter i Europa 
at det tvinger dem til å innta standpunk
tet at det må bygges opp en europeisk 
stat for å sikre deres eiendom og regule
re forholdet dem imellom. Med ut
gangspunkt i EF-området som hjemme
marked kan de ta opp kampen om ver
densherredømmet med USA, Sovjet og 
Japan. 

Borgerskapet vil derfor ikke ha en na
sjonal, men en europeisk politikk for 
den økonomiske utviklinga. 

-Internasjonaliseringa er blitt en nød
vendighet. Det er ikke noe borgerskapet 
har finni på, det er noe som er påtvunget 
borgerskapet. 

Arbeiderklassens oppgave i denne si
tuasjonen må være å styrke sin interna
sjonale organisering og reise kampen 
for å forsvare den nasjonale sjølråderet
ten i de enkelte nasjonene i Europa. 

Borgerskapet har ikke valgt arbeids
løshet som ett av flere alternativer. 
Arbeidsløheta er her fordi det er ned
gangstider helt uavhengig av hva de uli
ke politiske partiene og regjeringene 
finner på. Systemet er ved inngangen til 
en krise og det er ingen annen vei ut av 
denne krisa enn ut av kriser som har 
vært: Omfattende ødeleggelser av pro
duktivkrefter må til. Kobla sammen 
med en ny akkumulasjons-syklus basert 
på en annen sammensetning av kapita
len. 

Kommunistenes oppgave i forbindel
se med krisa er todelt: Vi må jobbe for å 

gjøre skadevirkningene minst mulig for 
klassen. Og: vi må jobbe for at den øko
nomiske krisa skal bli en politisk krise, 
dvs. klassekamp, opprør, revolusjon. 

Er det slik at monopolkapitalen er 
mot mere ferdigvareproduksjon i 
Norge? Nei, ikke så lenge det er reg
ningssvarende. Men problemet er ikke 
at det er for lite ferdigvareproduksjon. 
Problemet er at det er overproduksjon! 
(En annen side ved saka er at også når 
det ikke er overproduksjon så er det nor
ske marked veldig lite som hjemmemar
ked.) Det å reise krav om mere ferdigva
reproduksjon i Norge når det er over
produksjon på europeisk (verdens-) ba
sis er å gå på tvers av systemet. Det ville 
forutsette at man ikke hadde en kapita
listisk økonomi. 

Betyr dette at jeg mener at det er feil å 
reise kravet om mere ferdigvareproduk
sjon i Norge? Nei, men det å reise kravet 
og late som om det går greit innafor de 
nåværende rammene, når man veit an
net, er politisk lureri. 

(En annen side ved saka er at i et sam
funn der arbeiderklassen har makta er 
det ikke sikkert at kravet er riktig til en
hver tid. Kommunismen er ikke mulig 
uten en internasjonal arbeidsdeling.) 

JOHAN PETTER ANDRESEN 
(Innlegget er-forkortet av red.) 

Rød Valgall ianse 
Boks 211 , Sentrum, 
0103 Oslo 1 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556Oslo5 
Telefon: 02- 371414 
og 02-38 42 50 
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Demokrati for hvem? 
SIGNA TUREN «Trond Andresen» har 
i forrige Opprør et tilsvar til meg. I april 
prøvde jeg å si noe om hva vedtektene 
innebærer, ut fra hva som blei diskutert 
før lanØsmøtet, hva som blei foreslått og 
avvist og hva som faktisk blei vedtatt. 
Trond bestrider ikke min tolkning, så vi 
er kanskje enige om den. Men Trond er 
dessverre ikke opptatt av hva som blei 
vedtatt, bare hva han sjøl «finner seg i». 
Han argumenterer bare ut fra hvordan 
han sjøl «oppfatter virkeligheten» i par
tiet, hva flertallet av medlemmene men
te er tydeligvis uinteressant. Er det 
Tronds form for demokrati? 

Nå er vi sikkert endel uenig om hvor
dan situasjonen i partiet er. Noen har 
sagt at «RV kan ikke lenger ledes gjen
nom direktiver til partimedlemmene». 
Disse vil jeg utfordre til å vise når og 
hvordan RV faktisk er ledet gjennom di
rektiver, la oss si de 10 siste årene. Jeg 
ønsker å debattere ut fra virkeligheten i 
Norge i 90-åra, og ikke et mareritt-bilde 
fraDagbla'. 

I forbindelse med Stortingsvalget for
handlet bl.a. Aksel Nærstad på vegne av 
partiet og RV om FMS-grunnlaget. Ak
sel diskuterte da sjølsagt ut fra en linje 
vedtatt av sentralstyret, ikke bare sine 
egne ideer. Dette ut fra det at han faktisk 
representerte partiet. Tilsvarende måtte 
AKPerne som var delegater represente
re «AKPs vilje» på RV-landsmøtet. Nå 
argumenterer Trond altså for at Aksel 
og andre i ledelsen skal stå helt fritt og 
ikke kunne pålegges noen spesiell linje. 

Forholdet RV-AKP var diskutert av 
hele partiet, landsmøte hadde fatta ved
tak. Enkelte AKPere bl.a. noen RVere 
fra Trondheim, hadde f.eks. gått ut i 
Klassekampen og klart signalisert at de 
kjempet for et annet RV enn landsmøtet 
hadde gått inn for. Hvis ikke ledelsen 

hadde gjort alt som var mulig for å sette 
landsmøte-vedtaket ut i livet ville det 
vært ekstremt udemokratisk. Dette var 
bakgrunnen for landstyrets vedtak. Had
de landsmøte-kompromisset blitt satt til 
side så raskt etter landsmøtet så ville 
hele grunnlaget for tillit til ledelsen vært 
fjerna. Min mening er da at sentralstyret 
måtte ha trukket seg, og innkalt til eks
traordinært landsmøte nå. 

Trond snakker om «ledelsens rett til å 
gi ordre tfl enkeltpersoner ... oppmun
trer til maktsjuke, usjølstendighet og 
ensretting». Er det virkelig så ille i 
Trondheim nå, blir du ofte beordret til å 
gjøre dette og hint, er ledelsen makt
sjuk? Jeg kjenner meg faktisk ikke igjen 
i en slik beskrivelse av partiet i dag. 

Trond sier jeg ikke forstår at «kada
verdisiplin i politiske organisasjoner 
gjør mer skade enn gavn». Han har i det 
hele tatt ikke særlig tiltro til at jeg for
står noe av det som skjer i partiet. Hva i 
det jeg sier skulle tilsi en slik karakteris
tikk? Jeg er for at demokratisk fattede 
vedtak skal kunn~ settes ut i livet. Og 
spesielt vedtak fattet av landsmøtet. I de 
aller fleste tilfeller er et vanlig vedtak 
nok. De fleste er jo medlem av et parti 
fordi de mener at du står sterkere som 
kollektiv og at kollektivet stort sett (men 
ikke alltid) tenker bedre enn individet. 
Men her hadde noen sagt de ikke ville 
følge landsmøte-vedtaket. Sjølsagt kan 
ledelsen ta feil og direktiv være feil. 
Derfor blei det gitt beskjed om at dis
triktsstyrene skulle diskutere innholdet i 
direktivet om RV-landsmøtet med de 
det gjaldt, om hvordan de skulle forhol
de seg. 

Men dette er sjølsagt først og sist et 
spørsmål om hva vi mener med demo
krati. Tydeligvis er Trond og jeg uenige 
i dette. Skal partimedlemmene og spesi-

elt partiets høyeste organ, landsmøtet, 
ha det avgjørende ordet for hva slags po
litikk partiet setter ut i livet? Skal hva 
slags jobb noen medlemmer har, hvor 
taleføre folk er e.l. være bestemmende 
for hva slags politikk AKP fører fram 
offentlig ? Hvorfor fatte vedtak hvis de 
ikke skal bety noe? Da må vi heller dis
kutere til alle er enige (så kan jo Trond 
si noe om hvor mange ting vi får disku
tert i året da). Vi har jo et godt eksempel 
i Finn Gustavsen fra SF. Mener Trond 
det var ok at han hele tida bestemte SFs 
offentlige linje, på tross av vedtak om 
andre linjer fra ledelsen og medlemsor
ganisasjoner i SF? Det er i alle fall ikke 
min form for medlemsdemokrati. Sist 
nevnte jeg også eksempelet med Abort
loven og Otto Hauglin. Jeg mener fort
satt det er et godt eksempel på hvorfor vi 
ønsker en annen type parti enn SV. 
Trond har ingen kommentarer til dette. 

OLVE 

Fra redaktøren: 
Trond Andresen omtaler innleggene til 
Olve som «signaturen Olve». Olve sva
rer da med «signaturen Trond Andre
sen». Dette har pågått en stund. Som re
daktør av Opprør vil jeg gjerne si et par 
ting: 

-Det er tillatt å skrive i Opprør under 
pseudonym/dekknavn - som i aviser el
lers i Norge. Redaksjonen legger seg 
ikke opp i hvorfor kamerater gjør det. 

-Stilen med å omtale hverandre som 
«signatur» fremmer ikke debatten. 

-Bak «signatur»-bruken ligger det en 
uenighet om AKPs sikkerhetspolitikk. 
Opprørs spalter er fortsatt åpne for inn
legg om dette. 

ERIK NESS (RED.) 

«Ut på gata og slåss?» 
I SISTE OPPRØR raljerer Trond An
dresen (han fra Trondheim) over Rød 
Ungdoms syn på situasjonen i vår felles 
bevegelse. Han påstår at Rød Ungdoms 
løsning er «ut på gata og slåss». Og at 
det har dannet seg en «back to the old 
time religion». 

Da det er mange syn i Rød Ungdom 
om dette, og vi ser det som en av våre 
viktigste oppgaver å holde en høy tak
høyde i organisasjonen, ønsker jeg å 
svare på egne vegne. 

I motsetning til andre pratmakere, så 
har faktisk Trond Andresen oppnådd 
noe i praksis, f.eks. RV-radioen, et im
ponerende stykke arbeid. Hans syns
punkter er i tillegg befriende klare. Han 
stiller viktige spørsmål. 

Finnes det noen løsning for bevegel
sen? 

Jeg ser en stor fare i at AKP-prosjek
tet kan bli et generasjonsfenomen. Le
deren av Høyre er yngre enn vår leder 
(ikke til forkleinelse for Siri som gjør en 
utmerket jobb) og ledersjiktet blir ikke 
yngre med åra. For hvert år som går 
øker gjennomsnittsalderen i partiet. 

Norge og verden trenger en revolusjo
nær kommunistisk bevegelse. Vi må 
gjerne debattere vårt grunnlag for å for
bedre det. Her er det opplagt mye arbeid 
som må gjøres, men da heller i retning 
av å diskutere den økologiske krisa, im
perialisme og aktuelle politiske proble
mer, enn 30-åras Sovjet. 

I Rød Ungdom hevder vi at den poli
tiske tenkinga og handlinga må gå hånd 
i hånd. Mulig dette er lettere for oss som 
har et omland som er ungt og idealistisk 
(i den borgerlige betydningen av ordet). 
Men kanskje det også er fordi vi har et 
omland som er representativt for ung
dom i Norge. 

Ærlig talt, Trond Andresen, tror du 
virkelig befolkninga i Norge bryr seg 
om debattene våre, enten det måtte være 
sl_add~~batt elle~_§talii;i~is~u~on? . 

Både «høyre» og ««venstre»» i vår 
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bevegelse har det felles at de har en 
klokkertro på de politiske linjenes be
tydning. Omkvedefer: »Bare politikken 
er korrekt, så går resten (les: organisa
sjonen) av seg selv». 

I Rød Ungdom førte dette til følgen
de: I fjor tøyt «høyre»-sida des-illusjo-. 
nert ut, deretter kvekket ««venstre»» 
seg ut etter å ha opplevd det ene organi
satoriske nederlag etter det andre, en or
ganisasjon som forfalt, studiesirkler 
som rant ut i sanda, medlemmer som 
gikk i passivitet. Dette gjaldt begge 
fløyer og var et uttrykk for den rnang
lende vektlegginga på seriøstorganisato
risk arbeid og aktivisme. 

Politikkens renhet er dessverre intet 
mål for organisasjonens velbefinnende. 

Den eneste måten man kan bygge en 
sunn revolusjonær bevegelse på, er å 
gjøre noe så håpløst umoderne som å 
kombinere teori og praksis. Alle nye 
medlemmer er forplikta til å gå gjennom 
vår grunnsirkel på 6-9 møter. I Rød 
Ungdom driver vi nå vår «Forbundssko
le» for å skolere våre medlemmer i 
grunnleggende marxistisk filosofi, den 
dialektiske og historiske materialismen. 
Etterpå kommer sannsynligvis turen til 
politisk økonomi. 

Rød Ungdom jobber aktivt i både YLI 
og NGS (elevenes interesse-organisa
sjoner) og på grunnplanet i elevrådene. 
Medlemmene jobber bl.a. med jente
kamp og EF-arbeid. Rød Ungdom har 
aktivitetsplikt. Man møter opp på lag
smøter, er i varierende grad politiskak
tive i omland og på skole eller arbeids
sted, deltar i aksjoner og utadretta virk
somhet. 

For å si det slik: Det er marked for en 
konsekvent radikal organisasjon i dag. 
Det viser den svært vellykkede pinselei
ren vår med over 100 deltakere. Det vi
ser og·så ungdomsgruppene vi har kom
met ,i kontakt med qet siste halve året. 

Etter ,mitt syn ,trenger. Rød Uqgdom 
først og fremst tre ting:. · ' 

I. Takhøyde i organisasjonen, innenfor 
en revolusjonær kommunistisk mini
mumsplattform. 
2. Politisk studering, nytenking og dis
kusjon, med vektlegging på aktuelle po
litiske problemstillinger. 
3. Organisatorisk opprustning: 

a) Organisasjonsbygging. 
b) Fostring av nye selvstendige og 

handlekraftige ledere på alle nivå. (Ikke 
kanin-laging, men virkelig fostring.) 

c) Fortsatt aktivitetsplikt. 
En alvorlig felle Rød Ungdom kan 

havne i, er at aktiviteten og organise
ringa tar overhånd og fortrenger den po
litiske tenkinga og analysen. Noe av det 
viktigste for oss nå er å frambringe nye 
politiske ledere blant de unge folka i 
Rød Ungdom. Om vi ikke gjør dette, ri
sikerer vi ående opp som en rød «Fram
fylkingen». 

Samtidig er det slik at de nye politiske 
lederne som vokser opp ikke må få et 
slikt «slave-mester»-forhold til det poli
tiske arbeidet som mange av de eldre 
hadde: «Vi legger linjene, så kan de an
dre gjøre det tekniske». Den såkalte 
«plastpose-bæringa» (den praktiske si
den av alt politisk arbeid) er svært vik
tig, men ofte svært usynlig. Å bygge en 
organisasjon på at «noen andre» kan 
gjøre det tekniske er bare å bygge videre 
på borgerlige ledelsesmodeller. 

Rød Ungdom ligger an til å gjøre inn
hogg i den nye ungdomsradikaliseringa. 
Når vi har klart det, bør vi virkeliggjøre 
vår gamle målsetting om å verve til 
AKP. Ikke en og en, men gruppevis bør 
vi gå inn i partiet for å spille på lag med 
dem som ønsker å bringe partiet ut av en 
ørkenvandring og inn i kontakt med ra
dikal ungdom og arbeidsfolk som øn
sker forandring. 

Sofaradikalere i AKP, skjerp dere! 
Dere har en verden å vinne og bare deres 
TV-skjermer å tape! 

INGOLF SUNDFØR 

OPPRØR 

Udemokratisk 
FØR RV-LANDSMØTET ble det kjent at 
AKP hadde pålagt medlemmene sine å 
stemme på en bestemt måte under ved
tektsbehandlinga på landsmøtet. Sammen 
med Heidi I. Klokkervold sendte jeg et 
innlegg til Klassekampen og Dag og Tid, 
der vi karakteriserte partiets opptreden 
som udemokratisk. Av en eller annen 
grunn ble innlegget aldri trykt i Klasse
kampen, men det kom inn i Dag og Tid. I 
samme nummer kritiserte Trond Andresen 
AKP-ledelsens bruk av direktiv. 

I Opprør nr. 4/91 svarer Siri Jensen på 
et innlegg av Heidi. Heidis innlegg var ei 
videreføring av de synspunktene vi frem
met i Dag og Tid. Jeg synes det svaret Jen
sen gir henne er mildt sagt uklart. Hun sier 
bare at i AKP bør vedtak forplikte, og går 
overhodet ikke inn på den kritikken vi har 
rettet mot bruken av direktiv i denne sa
ken. 

På RV-landsmøtet deltok AMGere, 
AKPere og personer som ikke har tilknyt
ning til disse grupperingene. Dette var et 
viktig landsmøte siden det var det første 
etter at RV ble fristilt. Et av stridsspørs
målene var om RV kun skulle være innret
tet på parlamentarisk arbeid. AKP ønsket 
å innsnevre RVs virksomhet, for å unngå 
at det blir et konkurrerende parti. 

Jeg mener at AKP opptrådte svært ude
mokratisk overfor de som ikke er AKPere 
ved å pålegge egne medlemmer å stemme 
på en bestemt måte. Siri Jensens påstand 
om at bruk av direktiv er hjemlet i AKPs 
vedtekter, blir for meg som ikke er AKP-

medlem uinteressant. Det jeg finner kri
tikkverdig er at direktivet hindret en åpen 
diskusjon på landsmøtet. Det var opplest 
og vedtatt på forhånd hva AKP-delegatene 
skulle mene. Vi andre kunne servert ver
dens mest overbevisende argumenter om · 
hvorfor RV bør være et vanlig parti, uten 
at dette ville komme til uttrykk under av
stemninga. AKPerne var pent nødt til å 
stemme slik de var pålagt, uavhengig av 
den løpende diskusjon. Hva er da vitsen 
med en diskusjon? Det hadde vært mer re
delig av AKP å forklare saken slik den 
var, deretter be om at vi droppet enhver 
diskusjon og så gå til avstemning. Mye 
bortkastet tid hadde vært spart, og utfallet 
hadde jo uansett blitt det samme. Ser ikke 
AKP-ledelsen hvor udemokratisk direkti
vet fungerte overfor de som ikke var AK
Pere på landsmøtet? Og synes AKP at 
denne framgangsmåten gir grunnlag for 
tillit og gode samarbeidsforhold mellom 
de forskjellige grupperinger innad i RV? 

Trond Andresen har blitt kraftig kriti
sert av sentralstyret i AKP fordi han gikl< 
ut og offentliggjorde ledelsens pålegg til 
medlemmene. Jeg synes det er merkelig at 
denne offentliggjøringa vakte slikt ramas
krik. Siden AKP-ledelsen så varmt har 
forsvart retten til å bruke direktiv, burde 
de også mene at saken tåler dagens lys. 
Hvorfor skal man holde noe hemmelig, 
som man er overbevist om er riktig? 

SOLVEIG MIKKELSEN 

Vedtektene 
Så vidt jeg har forstått skal AKP holde 
nytt landsmøte i 1992. Dit kommer en 
fortere enn noen tror og derfor et forslag 
til en forandring av vedtektene basert på 
det faktum at der finnes ulike strøm
ninger i partiet og turbulensen omkring 
Trond Andresen-saken. 

Paragraf 3j. lyder nå slik: «Det er for
budt å opprette egne grupper i partiet 
som setter partiets legale besluttende or
gan, og spesielt laga, til side i beslut
ningsprosessen. Å organisere de ulike 
meningene i partiet i egne grupper, hin
drer den åpne diskusjonen, og kan der
for legge grunnlaget for splittelse av 
partiet.» 

Denne passasjen virker på meg håp
løst gammeldags og har vel heller ingen 
innvirkning på det faktum at det idag i 
AKP faktisk finnes en rekke «grupper» 
og «fraksjoner». 

Jeg foreslår derfor en formulering 
som jeg tror korresponderer langt mer 
med livets aktuelle realiteter og samti
dig knytter an til Bolsjevikpartiets beste 

Opprør på 
Filippinene 

Peder Martin Lysestøl og Per 
Gunnar Gabrielsen har skre
vet en debatt- og studiebok 

om Filippinene. 
Boka kan bestilles fra Studie

tjenester på 
tlf: 02-384250. 

tradisjoner. (Se boka til Per Lorentzen 
om Leninismen Partidemokratiet. Hvor
for blir ikke den anbefalt som obligato
risk studiemateriell i AKP?) 

Mitt forslag lyder: Da partiet bygger 
på den demokratiske sentralismens 
prinsipper, tillater det formering av 
fraksjoner innen partiet. 

Politiske fraksjonskamper er imidler
tid kun tillatt på det vilkår at fraksjonene 
fremmer sine politiske plattformer in
nenfor partiorganisasjonen og i partiets 
presse. 

Fraksjoner som fører kamp for sine 
respektive plattformer og organiserer 
politiske kampanjer utenfor partiets or
ganer og dets presse, kan ikke samtidig 
være medlemmer av partiet. 

Så langt mitt forslag som tar sikte på å 
skape et mer levende og sunt indre kli
ma av politisk debatt i AKP, en erkjen
nelse av at det faktisk er et parti beståen
de av ulike fraksjoner og tendenser. 

JANf½.RSTAD 

Arsabonnement: 
Kr 190 (4 nr.) 
Adresse: 
RØDE FANE, Gø
teborggata 8, 
0566 Oslo 5 

Røde Fane er tidsskriftet for 
marxistisk teori og debatt. 
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sida». 
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OPPRØR 

RØD ROSE 

RV-aktivistene. 
Ingen tvil. RV må få ros(e) og 
gratulasjon for å ha kommet i 
mål ined nok lister til å bli 
landsdekkende - etter NRK
standard. RV-aktivister, med 
RV-leder Aksel Nærstad i spis
sen har utført en innspurt det 
står respekt av. Denne rosa er 
kollektivt til alle disse. Vi har 
nevnt RV-lederen, men forøv
rig vil et hvert forsøk på nav
neopprop av de som har gjort 
en stor innsats slå urettferdig 

EØS og 
seksual
livet 
Kjære Gyda Glup. 

Kommer EØS til å 
innvirke på mitt 
seksualliv? 

Hilsen sjenert, 
nygift proletar i kraft
krevende industri. 

Kjære sjenert, nygift proletar. 
Dette spørsmålet kan besva-

res fra ulike vinkler. Uansett 
blir svaret ja. 

Innfallsvinkel I: Vitsen med 
EØS er å gjøre EFTA-landa til 
en del av EFs indre marked, 
som bygger på kapitalens fire 
«friheter»: Fri flyt av kapital, 
varer, arbeidskraft, tjenester. 
Elektrisk kraft er som du veit 
en vare. Når den skal «flyte 
fritt» i EF/EØS-området, blir 
det svært vanskelig, for ikke å 
si umulig, for Norge å opprett-
holde de lave strømprisene til 
vår kraftkrevende industri. For 
deg kan resultatet fort bli 
arbeidsløshet. Da har du to 
mulireter: 

a) la arbeidskrafta di 
«flyte fritt» i jakt på jobb et 
annet sted. Det betyr sannsyn-
ligvis at du må flytte fra kona 
di. Sengekos må begrenses til 
ferier. 

ut. Dette er en seier for RV, der 
mange har gjort mye, og et 
viktig og godt grunnlag er lagt 
foran valgkampen. Mange lis
ter har en spennende bredde -
nye kontakter og allianser kan 
være under utvikling. 

Så nå er det bare valgkam~ 
pen igjen! Men det blir nok 
kanskje ikke bare en dans på 
roser? Her har dere ivertfall en 
rose til å begynne med. Opprør 
ønsker lykke til! 

Gy_da 
Glup 

b) Du kan prøve å klare deg 
som beste du kan på hjemste-
det, sammen med kona. Siden 
dere har lite penger og strøm-
prisen er høy, må dere til-
bringe store deler av vinteren 
under dyna for å holde var-
men. Midlertidig kan dette 
føre til et mer aktivt seksualliv. 
Men etterhvert vil sex bli for-
bundet med pengenød, trøbbel 
og kjedsomhet hos dere begge, 
en typisk underskuddsaktivi-
tet. 

Innfallsvinkel II: Gjennom 
en EØS-avtale vil Norge 
komme i samme forhold til EF 
som kvinnen til mannen i vårt 
samfunn. Vi må anta et dette 
vil ha en hemmende effekt på 
seksuallivet til hele den norske 
nasjon. La meg forklare: 

I vårt samfunn er kvinner og 
menn juridisk likestilte som 
sjølstendige personer. Kvinnen 
er ikke formelt underordna 

s dd 
mann? 
MENN HØRER til det undertrykkende kjønn, og er dermed 
på smørsida av kjerna (familien) i det systemet som opprett
holder maktforholdet og arbeidsdelinga mellom kjønnene. 

· Omtrent slik står det i det nye partiprogrammet. 
Undertrykkende kjønn. Mannsrolle. Jeg smaker på begre

pet mannnsrolle. Det undertrykkende kjønn! Den undertryk
kende rollen! Sier disse begrepene det samme? Eller smaker 
rollebegrepet litt mye av noe vi kan velge oss inn eller uf 
av? 

Ta voldtektsdebatten! Menn er mer nyanserte vesener enn 
det som kom til uttrykk i den påstanden som starta debatten. 
Men kom ikke den av sporet fordi så mange menn ropte: 
Jeg er ingen voldtektsforbryter. Det er jo godt at mange kan 
si det, men har vi dermed fridd oss fra problemet? At kvin
ner stadig er i faresonen, og at det faktisk er farligere for 
dem å ferdes blant familiære menn, menn de kjenner, enn å 
gå aleine hjem om kvelden. Dette er mer enn et individuelt 
spørsmål for den enkelte mann. Det er det kjønnet vi tilhører 
som utfører udådene. 

Hennes & Mauritz hadde i vinter en ganske påtrengende 
og omtalt reklamekampanje. En pen ung dame som viste 
undertøy samme hvor du snudde deg i byen. Det er nå det, 
men når H&M opplever et visst rush av menn som vil vite 
hvem hun er og hvor hun kan treffes - da må en begynne å 
lure. 

Menn sosialiseres, læres opp til å erobre verden, til å her
ske, beherske. I det daglige, i atferd og utrykk, er det påfal
lende hvor vanlig det er å se på kvinner som offer: Menn 
kan egentlig få hvem de vil. Det kommer ru;i på innsatsen og 
prisen. 

Tilbake til problemet. Uansett hvor langt den enkelte 
mann kommer i å fri seg fra posisjonen som undertrykkende 
mann - så har vi ikke dermed befridd oss fra posisjonen som 
undertrykkende kjønn. 

Var det ikke i forbindelse med England/Irland at Lenin sa 
at arbeiderklassen i et land aldri kan bli helt fri, hvis den 
ikke kjemper mot og frir seg fra undertrykkinga av andre. 
Jeg har aldri hørt noen som er uenig i det. Programmet vårt 
sier: Menn må kjempe mot sin egen posisjon som under
trykkende kjønn for å fri seg sjøl fra posisjonen som under
trykt klasse. Da kan vi vel være enige om det også? Som 
kommunister kjemper vi for et nytt samfunn, et nytt menn-

mannen. Reelt er hun likevel reise fra Utenriksdepartemen-
und~rordna. Men det må se ut tets rettsavdeling om EØS-
som hun underordner seg av avtalen. Der sies det: 
egen fri vilje. Kvinneforskeren «En god del av EFs regel-
Hanne Haavind har uttrykt det verk består av såkalte forford-
slik: ninger. Kjennetegnet ved disse 

«En moderne kvinne kan er at de er umiddlebart anven-
gjøre alt, men bare så lenge delige overfor borgere og fore-
hun gjør det underordnet i for- tak i medlemslandene uten 
hold til de menn hun har med nasjonal implementering 
å gjøre. Sjansene for at hun / ....... / Ettersom EØS-samar-
bekreftes positivt som kvinne- beidet ikke skal innebære 
lig, er størst om hun selv overgivelse av lovgivnings-
bidrar til at denne relative myndighet til et felles organ, 
underordningen fremstår som må Norge implementere også 
noe annet enn underordning. forordninger gjennom nasjona-
Hun har ansvaret for å oppleve le lovvedtak eller forskrifter. 
og fremstille det som villet og Men for å bevare den rettslige 
etterstrebet i overensstemme}- homogenitet i hele EØS, har vi 
se med hennes personlige akseptert å innarbeide EØS-
egenskaper. Derved vil hans bestemmelser som gjenspeiler 
overordning ikke fremstå som EF-forordningene i nasjonal 
illegitim dominanse, men som lovgivning i samsvar med for-
de egenskaper ved hans person ordningenes nøyaktige ord-
som hun setter særlig pris på.» lyd.» 

La oss så gå til en redegjø- Hva betyr dette? Jo: Siden 

neske - et helt menneske! 
Dette er vanskelige saker samme hvilken side vi befinner 

oss på. Da er det ikke mye oppmuntrende det som kvinne
forsker Hanne Haavind kaster fram som tese, eller observa
sjon: Kvinner kan gjøre alt menn gjør - bare de gjør det rela
tivt underordnet menn. Undertrykkinga har fått et mer kom
plisert mønster, til dels vanskeligere å få øye på. Kvinne
kampen har sprengt noen grenser men ikke rokket ved 
mennsmakt. 

Bakside-skribenten i forrige nummer sa: «Ikke ett initiativ 
har kommet fra oss.» Kan det være sånn at det å vente initi
ativ er å legge lista for høyt? Må vi nøye oss med å legge 
den på nivået: Slutt å stritte så fryktelig i mot? Kanskje vi 
må ha «Slutt å stritte mot» kurs. 

Brødre, kamerater! Det er farlig langt igjen, og vi må bare 
innrømme at vi har dårlig fart. 

BIRGER THURN-PAULSEN 
PS. Les «Kvinne ved tidens rand» M. Piercy - bra/or 

visjonene. Kvinnejournalen - bra blad, også/or menn. 
Også trenger de abonnenter - NÅ! 

EØS-avtale er noe annet enn EØS - bakveien inn i EF ? 
EF-medlemskap, vil Norge Hefte fra De Facto, 1991. Her 
formelt ikke avgi sin sjølsten- får du konkret innføring i de 
dighet til EFs organer. Vi er spørsmåla EØS dreier seg om. 
derfor ikke formelt underlagt (Sitatet fra UD står på side 43) 
EFs forordninger. Men siden Studiebok i politisk Økono-
vi likevel må følge dem, «vel- mi - kapitalismen av Jon Ivar 
ger» vi å innarbeide dem ord- Elstad og Harald Minken. 
rett i vårt eget lovverk. Kvin- Utgitt av studieutvalget i AKP, 
nen er «fri» og «sjølstendig», 1986. Her får du en innføring i 
men «velger» å underordne grunntrekka i kapitalismen, og 
seg mannen. Norge med EØS- altså grunnlaget for det indre 
avtale er «fritt» og «sjølsten- marked og «de fire frihetene». 
dig» i forhold til EF, men «vel- Søstre, Kamerater! av Kjer-
ger» å vedta EFs forordninger sti Ericsson, 1987. Om kvinne-
ordrett som sine egne lover. nes stilling under kapitalismen 

Sjenert, nygift proletar gjør (sitatet fra Hanne Haavind står 
rett i å komme med spørsmålet på side 81) 
sitt til Gyda Glup i Opprør i GYDA GLUP. 
stedet for til Elsa Almås i Dag-
bladet. Dagliglivets hendelser OPPRØR og bekymringer må forstås i et 
større perspektiv. Uten teori Boks 211, Sentrum, 

0103 Oslo 1 
blir praksis blind. Derfor vil vi Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
anbefale følgende litteratur til 0556 Oslo 5 
fordyping: Telefon: 02-38 42 50 
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