
Valget 1991 · ~ · 
Hva skal valglinja til RV/ AKP være om ~ 
to år? Er_ det ·mulig å «skru klokka til-~ 
bake», dvs. stille som vanlig med RV- M 
lister? OPPRØR har snakket med 
sommerleirdeltakere på Tromøya og 
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fått ulike svar. Hansken er kastet. Skriy A. 
debattinrilegg til RV/ AKPs medlems-
avis. SE SIDE 9 

·1NNHOLD 
POLITIKK 
Valgresultatet avhenger i . stor grad av den 
jobben AKPere og RVere legger ned fram til 
valget. Trå til, oppfordrer Aksel Nærstad og 
Berit Jagmann: 
Charlotte Kristiansen, leder for Rød Ung
dom i Troms, er energibunten som er dette 
nummerets partiprofil. 

SE SIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
Lederen i Norges Kommunistiske Student
forbund, Siv Skagestad, skriver i sin kronikk 
om EF og studentpolitikk om hvordan tilpas-
singa er i full gang. · 
Arbeidsløsheten og valgkampen er tema for 
artikkelen til Frode Bygdnes,faglig leder i 
AKP. 

SE SIDE 3 

PARTIØllONOMI 
Hvordan går det med AKPs økonomiske ar
beid? Kommer kontingenten inn til tida? 

' l Hva betaler en gjennomsnittlig AKP er i et 
hvilket som helst fylke i Norge i kontingent"? 

SE SIDE4 

ORGANISASJON 
Den første planen til AKP som er vedtatt av 
et landsmøte blir presentert av partiets leder, 
Siri Jensen. 
Les ogsså om Rød Ungdom i Sandefjord? 

SE SIDE 5 

SOMMERLEIR 
Intervjuer.og rapporter fra årets sommerleir 
på Tromøya. Synes Turid Brendberg fra Rød 
Ungdom at AKPerne er fossiler? 

SE SIDE 6 OG 7 

VALG 
Hva skal valglinja for 1991 være. Sommer
leirdeltakere på Tromøya starter debatten. 
Elisabet Nordang skriver om kampen for å 
frede Østensjøvånnet og hvorfor Jon Miche
let har en gakk-gakk på hodet. Aksel Nær
stad spør om det blir noen penger i Fylkeslis-. 
tenes kasser til å drive valgkamp for. 

SE-SIDE BOG 9 

ORGANISASJON 
Klassekampens redaktør Sigurd Allern opp
summerer stillinga i avisa. 
Ny rekrutteringsof fensiv i AKP til høsten. 

SE SIDE 10 

DEBATT 
Debatten om Jon Michelet eller andre revolu
sjonære skal uttale seg til pornoblader som 
Kriminaljournalen, er flyttet over i OPP
RØRS spalter. Følg med! 

SE SIDE 11 

e 
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t av de mest brukte ordene på årets 
sommerleir på Tromøya var briller. 
Det var som alltid sol og klar sikt. In
gen la røyktepper eller noe som prøvde 

å skjule noe. Likevel så deltakerne forskjellige 
ting. Hva med brillene? Var de doggete, møk
kete - eller var de gamle og burde vært skifta 
ut? Og hva med badevannet? 

- Vi må analysere hvor vi står, sier Grace. 
- Og gripe fatt i tradisjonene, Hva har den 
kommunistiske bevegelsens hundreårige histo
rie betydd for hvordan kommunister og pro
gressive tenker og jobber i, dag? 

Hva med sosialdemokratiet? Har de greid å 
påvirke oss? Har vår store innsats i fagbevegel
sen en bieffekt:. Påvirkning fra sosialdemokra
tiets måte å herske og organisere på? 

Hvilket ståsted har du? Er du kvinne eller 
mann? Hva har det å si for tenkinga di? Må 
partiet ta på seg «kvinnebriller» for å kunne få 
med seg folk og bygge sosialismen etter «hver-

. dagslivprinsippet»? Hvordan skal menn få tatt 
en titt gjennom disse brillene? Er de forbeholdt 
kvinner. 

- Jeg har alltid kalt meg kommunist, sier 
Turid. Det er helt naturlig. 

- For meg er kommunist en ærestittel, sier 
Unni. Turid har slekta i arbeiderklassen, Unni 
i småborgerskapet. Hvor. mye betyr klassebak
grunnen for tankene våre? 

- Jeg vil heller bli litt tråkka på som i 70-åra 
enn å ikke bli sett som nå, sier Helle. Vi må få 
tilbake diskusjonene innad i partiet. Tilbake til 
den gamle måten å organisere oss på. 

Her kommer badevannet inn. ·Det ble holdt 
varme innlegg om det på årets sommerleir. Ev
ne til enhetlig handling og disiplin er en del av 
den kommunistiske tradisjonen. Hvordan skal 
arbeiderklassen lage revolusjon hvis den ikke 
har et sterkt parti i ryggen? 

Vi er i gang med å «løfte på steiner>> som · 
Unni sier i OPPRØRs sommerintervju på 
midtsidene. Det er bedre å løfte i flokk - enn 
å knekke ryggen aleine. 

SE SIDE 6 OG 7 

«Foråkomme oss utavdetbrennendehusetmå vi 
få oss nye briller», kohkludererdenne veggavisa 

fra Tromøya-leiren. 
FOTO: ERIK NESS 

Et operativt parti 
Dette nummeret av OPPRØR viser med 

all tydelighet at den revolusjonære 
bevegelsen har masse å henge fingrene 

i for tida. Valgkampen er i full gang, avisa 
vår - Klassekampen - trenger penger og 
abonnenter, partiet skal ha penger for å fun
gere, massakren i Kina stiller spørsmålene 
om framtida i Norge enda skarpere, debatten 
om bøllekursene er i full gang. 

Tusenkronerspørsmålet er da: Får vi det 
til? Er vi operasjonsdyktige eller lamma? 

Svaret finner du i praksisen vår. Deltar vi 
aktivt i Fylkeslistene, er vi en betydelig kraft 

for å bruke valgkampen for å styrke opp
bruddet fra de etablerte partiene? Drar vi 
opprøret til venstre? For alle som vil se, må 
svaret bli ja. Sjølsagt kunne vi gjort mer, job
ba hardere og fått 100 prosent oppslu,tning 
fra egne rekker. Likevel blir svaret ja. 

AKP har sitt eget liv. Et liv som må fungere 
for at vi skal bli operative i klassekampen. 
Derfor legger vi så stor vekt på å få planene
til å bli partiets planer - ikke bare partiledel
sens. 

Det har vært mye slendrian - for å si det 
rett ut - når det gjelder kontingentarbeidet. 

Derfor må det ikke overraske at kassa blir 
tom. Forsommeren i år ble ikke mindre hek
tisk av intenst arbeid for å få strammet opp 
kontingentinngal1gen. Og det gir resultater . 
Første runde var svært vellykket. Kassereren 
smiler og gleder seg til å se resultatene: Pen
gene inn til tida og ingen oppsamling av gjeld. 

Vi har våre problemer, javel. Men vi er 
i stand til å snu oss rundt på hælen, kaste oss 
inn i klassekampen, løse oppgaver. Vi er et 
operativt parti! 

SE SIDE 4, 5, 8, 9 OG 10 
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SENTRAL
STYRET 

Melding om 
Kinadeballen 
Det har verk_en vært mulig eller 
tjenlig å prøve og dele opp Kinade
batten til nå i en intern og ekstern 
del. Hendelsene i Kina denne vå
ren satte Kina-spørsmålet på den 
politiske dagsorden for alle poli
tiske retninger. Partikamerater 
måtte delta mest mulig i denne 
åpne debatten. Derfor har ikke 
OPPRØR vært et spesielt forum 
for denne debatten til nå. Det vii 
den heller ikke være i dette num-
meret. , 
Partiledelsens plan for den orga
nisasjonsmessige behandlinga av 
Kinaspørsmålet: 
Det blir laga et studie- og disku
sjonsopplegg om Kina som skal 
være ferdig i løpet av august. 
Det vil inneholde bakgrunnsstoff 
om Kina; både mer allsidige fakta 
og stoff som er knytta til de mest 
aktuelle stridsspørsmåla. Og: Det 
vil ha med forslag til problemstil
linger som skal behandles. Bak
grunnsstoffet vil likevel gjøre det 
mulig også å ta for seg andre pro
blemstillinger som er viktige for 
avdelinga. 
Røde Fane-nummeret som kom
mer i august/september vil også 
ha stoff som er knytta til denne 
partidiskusjonen. 
Kinadiskusjonen og «Ut av det 
brennende huset»-prosjektet. 
Ett av formåla med Kina-debatten 
er å trekke ut lærdommer for byg
ginga av sosialismen i vårt land. 
Det er fortsatt dette som er viktigst 
for oss. Derfor må vi ikke la denne 
diskusjonen komme i skyggen av 
Kina-spørsmålet. Det er også vik
tig for å møte anti-kommunis
men, som kommer i kjølvannet av 
hendingene i Kina, på en offensiv 
måte. 

Sommerleirinnledninga til 
Kjersti Ericsson vil derfor også bli 
trykt opp som eget hefte. 

SENTRALSTYRETS 
ARBEIDSUTVALG 

seminar om soli• 
riaritetsarbeid. 
I 1ternasjonalt utvalg vil i høst ar
ra 1gere et seminar over temaet: 
Hva er revolusjonært solidaritets
arbeid i Norge i dag?. 
Miljøer som vi veit jobber med so
lidarietsarbeid - enten det nå er i 
anti-imperialistiske organisasjo
ner, i fagbevegelsen, kvinnebeve
gelsen, el. - vil bli invitert 
spesielt. 
Andre partikamerater, som job
ber med slike spørsmål enkeltvis, 
kan melde seg på. Seminaret vil 
sannsynligvis bli i november. 
Mer stoff om dette kommer i neste 
nummer av OPPRØR. 
INTERNASJONALT UTVALG 

E
n del AKPere og RVere har 
spurt oss de siste ukene: 
«Hvordan går det med valg
jobbinga til Fylkeslistene?» 

Og det er bra med folk som er interes
sert i valget, men det -er ikke bra at 
mange av OPPRØRS lesere ikke ser 
valget som sitt ansvar. De spør oss som 
om de skulle ha snakket med folk fra 
SV eller De Grønne - med interesse, 
men uten at det angår dem. 

Vårinnsats 
Valgresultatet til Fylkeslistene for Mil
jø og Solidaritet avhenger i stor grad 
av den innsatsen AKPere og RVere 
gjør i de nærmeste ukene. Mange i våre 
rekker har jobba med Fylkeslistene i 
flere måneder. Vi ser at mange med 
ulik politisk oppfatning og bakgrunn 
støtter listene, vi ser at de kan få stor 
politisk oppslutning og få mange nye 
folk med i politisk arbeid. Men vi har 
også sett hva vår innsats betyr. 

Fylkeslistene er ikke en front som 
AKP og RV kontrollerer. Det så vi ik
ke minst i Østfold. Kvinnene som 
hadde jobbe flott i mange månderer 
med Fylkeslistene, og som hele tida 
hadde jobba for enhet, blei skvisa av 
et flertall i ledelsen av Fylkeslistene. 
Bitre erfaringer og en jævlig behand-

CJ?crrtiprofi! 

E n 20-krnnm kjø,etu, fra 
Tromsø sentrum bringer meg til be
stemmelsesstedet. Der er husnumme
ret jeg har fått oppgitt. «Gå inn fra 
baksida» var beskjeden jeg fikk da jeg 
traff Charlotte Kristiansen på Prelaten 
kvelden før. Prelaten var valgt for en 
kort fei ring etter det «ekstra» årsmøtet 
i RV ; Tromsø. En sak - regskap/ 
budsj .!tt - ble ikke tatt opp på det 
sagw,msuste og svært så presseomtal
te RI-årsmøtet hvor splittelsestenden
sen: tydelig kom fram. Denne gangen 
fikk Charlottes syn flertall, «Herman 
& Co.» ble nedstemt, og lang tidsjob
ting ble feiret med en forfriskning. 

En virvelvind åpner døra på huset 
som ligger helt nede ved sjøkanten. 
«Kom inn, jeg må bare rydde litt før 
jentene fra barnehagen kommer», sier 
den hvite tornadoen. OPPRØRs jour
nalist søker selskap med en aldeles 
nydelig skogskatt og Charlotte er snart 
ferdig. 

- Nederlag 
- Årsmøtevedtaket i Tromsø RV var 
et gedigent nederlag, det største i mitt 
politiske liv, svarer Charlotte på det 
uunngåelige spørsmålet om hvordan 
hun opplevde RV-striden i Tromsø før 
landsmøtet. 

- Nederlaget var stort fordi vi var 

POLITIKK 

Trå til! 

Innsatsen til AKPere og RVere er avgjørende i valgkampen. - Trå til, ~ppfor
drer Aksel Nærstad og Berit Jagmann. 

!ing. Nei, vi kontrollerer ikke fronten. 
Men vår innsats er avgjørende. Det 

vil ikke dukke opp lokalgrupper av 
Fylkesllistene på Dønna, Voss og 
Romsås, i Vestby og Risør uten at vi 
går i spissen for å få det til. Vi må gjøre 
akkurat som i RV-valgkamper; danne 
lokalgrupper, få med flest mulig folk 
på stand, ha løpeseddelutdelinger, 
snakke med folk, lage lokale aksjoner 
osv. 

I år er det mulig å få med flere og 
andre folk enn før fordi Fylkeslistene 
favner mye breiere enn RV. Men ikke 
alle er vant til å delta aktivt. Det tar tid 
å få i gang grupper o.l. Vi har ikke tid 
til å vente nå, vi må sette i gang umid
delbart og dra med oss flere folk etter
hvert. 

Noen føler at de blir Tordenskjolds 
soldater hvis de stiller på stand for Fyl-

Energibunten 
flere enn dem og fordi vi ikke klarte å 
mobilisere da det gjaldt som mest. Det 
hadde spart oss for mye slit, sier den 20 
år gamle lederen for Troms Rød Ung
dom. 

Hun forteller at det er et bra RU-lag 
i Tromsø, ellers i fylket går det i bøl
ger, men laget i Finnsnes er i fram
gang. 

- Jeg er fast vikar i Kvamstykket 
barnehage og i dag skal jeg ha besøk av 

· jentene jeg jobber sammen med. 

OPPRØR 

Det er nemlig ikke hver dag Charlot
te Kristiansen har like god tid rydding 
og annet «privat» arbeid, det aller 
meste av tida går med til jobb og poli
tikk. Og det ligger for denne energi
bunten å være aktiv. 

- Fra jeg var 2-15 år drev jeg med 
14 forskjellige idretter. .. 

Skolegang alene var heller ikke nok 
for Charlotte. Det ble mye fravær pga. 
valgkamp (3. plass på RV-lista i 1987), 
verv som elevrådsleder osv. Etter to år 

keslistene. Men det er'ingen grunn til å 
kriminalisere oss sjøl. Vi deltar i fron
ten på lik linje med andre, og jo mer vi 
gjør jo bedre er det for Fylkeslistene. 

Penger 
Pengekrise er et stort problem i valg
kampen i mange fylker. Fylkeslistene 
har i de fleste fylkene trykket opp med
lemskort, støttemedlems~ort eller 
støtte-«lappern på 50 eller 100 kroner. 
Akershus har f.eks. satt seg som mål
setting å få 500 støttemedlemmer og 
dermed 50000 kroner til valgkampen. 
Det burde ikke være så _umulig, men 
det gjør seg ikke sjøl. Nok en gang må 
vi bygge på AKPere og RVere. Vi må 
gå ut til venner og (u)kjente for å få 
dem til å støtte. Og det trengs nå, for 
det er nå valgkampmateriellet skal be
tales - ikke i slutten av september. 

Valgresultatet er helt åpent fram til 
valglokalene stenger den 11. septem
ber. Det vil bety mye for det politiske 
oppbruddet som er i gang om det blir 
representanter fra Fylkeslistene på 
Stortinget, og blant dem folk fra 
AKP /RV. Vår innsats de nærmeste 
ukene er avgjørende. 

Lykke til i valgkampen! 
AKSEL NÆRSTAD 

OG BERIT JAGMANN 

Charlotte Kristiansen, 
leder lør Rød Ungdom 
i Troms 

på gymnaset bestemte hun seg for åta 
det tredje som privatist, holder på en
nå og tar det «på langen». 

Agitere sosialisme 
Men politikk er det som interesserer 
henne mest: 

- RU har vært spiss i skolekampen, 
kampen for ungdommens hus i Trom
sø. Vi jager FMI, aksjonerer osv. Det 
er greit å jobbe slik, men det mangler 
et aspekt. Folk"blir sintere og sintere, 
men det kommer ikke noe ut av det. 
Motstandskamp er ikke nok, vi må 1 

værefor noe også. Det er målløst å ba-
re dukke opp der det er «bra» saker, 
vårt virkelige våpen er å agitere sosial
isme. Jeg tenker langsiktig revolusjo
nært, sier ord-mitraljøsen Charlotte 
med en befriende latter. 

Charlotte er bystyrerepresentant for 
RV, menhunsynsikkedeterlettåjob
be parlemantarisk uten en linje for 
revolusjonært parlamentarisk arbeid. 

- De viktigste sakene går ikke 
gjennom det parlamentariske - nå, 
men hvis AKP hadde hatt en større og 
breiere profil. .. 

- Vi må ikke bare predikere de ti 
bokstavene s-o-s-i-a-1-i-s-m-e, vi må 
ha en ideologi for det vi gjør, politiske 
begrunnelser. 

Mener Charlotte Kristiansen og su
ser av gårde ... 

Tekst og fotq: 
TRULS LARSEN 
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FAG BEVEGELSEN 

. Arbeidsløsheten 
i valgkampen 

Av FRODE BYGDNES 

R
egjeringa unngikk kritikk fra 
de andre partiene fordi også 
den borgerlig fløya er redd for 
å binde seg til løfter om ar

beidsløsheten. Kritikken i Stortinget 
var flau. Sjøl om temaet arbeidsløshet 
nok vil bli viktig i valgkampen, så kan 
ikke partiene legge fram troverdige · 
løsningsforslag. 

Fagbevegelsen 
Fagbevegelsen er leda av et tillits
mannssjikt som er medansvarlig for 
den økonomiske politikken. Det ligger 
mye prestisje i det inntektspolitiske 
samarbeidet mellom LO og AP, sjøl 
om Yngve Hågensen forsøker å utnyt
te misnøyen for sitt kandidatur. 
Toppledelsen i fagbevegelsen kommer 
ikke til å ta opp kampen mot arbeids
løssheten, der vil nok grunnplanet 
slåss aleine. 

Det sentrale spørsmålet blir hvor
dan vi skal få synliggjort arbeidsløshe
ta i valgkampen når pressa ikke ser 
nyhetsverdien, politikerne ikke tør ut
fordre regjeringa og fagbevegelsen er 
inkorporert i regjeringspartiet. 

Klassekamp 
De mest effektive tiltakene står klub
ber som Evaco og Spigerverket for. De 
klubbene som slåss synliggjør den van
vittig industripolitikken som føres, og 
fagbevegelsens feilslåtte moderasjons
linje. Kampen mot arbeidsløshet er 
klassekamp. Fagbevegelsen må både 
slåss mot nedleggelser, utflytting og 

tilling til ledighet . Videre må fag
bevegelsen slåss for å bedre kjøpekraf
ta. Og dette må grunnplanet presse 
fram. 

En annen synliggjøring er at de ar
beidsløse står fram, men her sliter 
pressa med et reelt problem: De får ik-

I februar kom sjokk-tallene og vi 
har allerede nå begynt å venne oss til høy le
dig het. Myndighetene har gått over til ukent
lige rapporter for å redusere sensasjonsef

fekten av ledig hetstallene. Hvordan kan 
kampen mot arbeidsløsheten trekkes 

inn i valgkampen? 

Fagbevegelsen må både slåss mot nedleggelser, utflytting og omstilling til ar
b eidsløshet- som Spigerverk-arbeiderne. FOTO: OLA SÆTHER 

ke den arbeidsløse til å stå fram fordi ledige ut på banen i valgkampen? 
den enkelte føler det som å stå i gape- Sannsynligvis må det gjøres gjennom 
stokk. Hvordan mobilisere de arbeids- den etablerte fagbevegelsen, og den 

må organisere de arbeidsløse både til 
kamp og organisere dem sosialt. 

Vårrolle 
Den viktigste utfordringa i valgkam
pen går til oss sjøl, at vi fokuserer på 
arbeidsløsheta. Det er vi som har poli
tikken, som forklarer hvorfor vi har ei 
stor arbeidsløshet nå. At vi har ei styrt 
arbeidsløshet fra den sittende regjerin
ga, at finansministeren kynisk bruker 
en stor arbeidsløshet for sin økono
miske «suksess». Det er vi som ser at 
tiltakene bare er tiltak mot statistikk
tallene som på sikt forverrer situasjo
nen. 

Og viktigst, det er vi som ser kapital
ismens systematiske, onde idioti som 
skaper arbeidsløshet. Skal vi fjerne ar
beidsløsheten, må vi angripe årsaken. 
Det er loven om maksimalprofitt som 
styrer produksjonen i det kapitalistis
ke Norge. Alternativet er sosialisme. 
For oss er dette viktig valgkamp. 

Viktige punkter: 
* Kamp mot utflytting, utflagging 

og nedleggelser av norsk industri . Na
sjonaliser internasjonale selskaper og 
reguler importen. 

* Øk kjøpekrafta - øk den innen
landske etterspørselen med lønnstil
legg. Invester i kommunenes mange 
uløste oppgaver. Vis behovene og krev 
penger til boligbygging, helsesektoren 
m.m. 

* Nei til nødsarbeid og kamuflasje
tiltak. Nei til arbeid for trygd. For en 
skikkelig kompensasjon for de som ik
ke får sin rett til arbeid. Arbeidsløs
hetstrygd på linje med sykepenger. 

* Propagander kampformer. Støtt 
dem som slåss. Styrk solidariteten mel
lom gruppene. 

Eit nasjonalt utdanningssystem? 
Studiefinansieringa, det offentlege 

skuleverket og forsking som ikkje 
tener næringslivet vert som kjend 

lågt prioritert av regjeringa for tida. 
Låg prioritet har derimot ikkje for
sking- og utdanningsprogram der 
Noreg kan samarbeide med EF. 

Noreg undertekna 27. juni 1986 ei 
rammeavtale for deltaking i forskings
programma til EF. Etter det har Noreg 
knytta seg til ei rek kje program, som til 
dømes informasjonsteknologipro
grammet ESPRIT, miljøvern-pro
grammet og koordineringsprogram
met for medisin og helseforsking. Dei 
offentlege norske tilskota til slike EF
program og EF-prosjekt vil vere på 
omlag 30 millionar kroner i 1989. I den 

INNLEGG 
Konsekvensane av den nors
ke tilpassinga til EF sin 
f orskings- og utdannings
verksemd vil vere ei nedbyg
ging av det sjølstendige, 
nasjonale utdanningssyste
met og den nasjonale for
skinga, skriv Siv Skagestad 
(bilete), leiar i NKS, i dette 
innlegget. 

siste stortingsmeldinga om forsking EF-landa, og tilskota til forskings
(nr. 28 for 1988-89) gjev AP-regjerin- formål har auka frå 30 til 60 milliardar 
ga klårt uttrykk for at ho ynskjer å • NOK den siste perioden. 

iske leiarar og intellek- tuelle. Målet er 
klårt: «Lederne må frigjøres fra nasjo
nal kultur» beiter det i Dagens Næ
ringsliv 15. juni i år. Direktøren ved eit 
engelsk college uttala seg til avisa, og 
han utdjupa fråsegna si på denne må
ten: «Dagens ungdom er morgenda
gens ektefødte euroledere, som først 
og fremst skal sørge for at Europa blir 
verdens ledende økonomiske sentrum, 
fullstendig frigjort fra nasjonale gren
seskiller ( ... ) Et av våre viktigste 
bidrag i dag for å gi lederne et europe
isk image består først og fremst av å 
frigjøre dem fra kulturen i hjemlan
det». EF sine utdanningsinstitqsjonar 
skal skape denne nye typen leiarar, og 
dei skal forme intellektuelle som lever 
og arbeider i ein europeisk -'- ikkje ein 
nasjonal - tradisjon. Intellektuelle 
som er lojale mot dei nye europeiske 
herskarane og som kan legitimere 
makta deira. 

utvide dette samarbeidet med EF, og 
at ho ser på dette som ei prioritert opp
gåve i åra som kjem. 

Nytt karaktersystem 
Tilpassinga og tilnærminga til EF 
skjer ikkje berre innafor forskinga sitt 
område 6g høgare utdanning vert til
passa tilhøva i EF-landa. Nett no vert 
det til dømes arbeida for å endre ka
raktersystemet slik at det skal verte likt 
systemet i EF. Noreg tar 6g del i EF si
ne program for studentutveksling. 

Forsking og utdanning har ein sen
tral plass i utviklinga av den europeis
ke fellesmarknaden. Den europeiske 
einskapsakta frå 1986 gjer dette til eit 
offisielt område for verksemda i EF. 
Frå 1984 har EF-kommisjonen lagt 
fram rammeprogram for forskinga i 
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Denne prioriteringa av fellespro
gram for forsking og utdanning har 
fl eire grunnar. Eit overordna mål for 
EF sin politikk er ei styrking av EF
industriens internasjonale konkurran
seevne. EF satsar i dag mykje på å ta 
igjen det teknologiske forspranget til 
USA og Japan. Dette skal verte verke
leggjort gjennom mellom anna eit 
europeisk forskings- og teknologifel
lesskap. Forskinga i EF skal verte 
knytt direkte til utviklinga av den indre 
marknaden, og medverke til auka pro
fitt for næringslivet i Europa. 

Euroleiarar 
Ei anna viktig side ved EF sin for
skings- og utdanningspolitikk er 
ynskjet om å forme ein ny type europe-
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Desse måla for utdanning og for
sking er det Noreg no tilpassar seg. 
Dermed vert EF sine mål 6g måla for 
norsk forsking og utdanning. Resulta
tet er tydeleg: Universiteta og høgsku
lane i Noreg knyt verksemda si tettare 
til næringslivet, privatiseringa skyt 
fart og dei indre strukturane på univer
siteta og høgskulane vert endra for å 
gjere det mogleg å styre forskinga og 
utdanninga mot desse måla. 

EFs fellesprogram 
Konsekvensane av den norske tilpas
singa til EF sin forskings- og utdan
ningsverksemd vil vere ei nedbygging 
av det sjølstendige, nasjonale utdah
ningssystemet og den nasjonale for
skinga. «Norske tiltak, programmer 
og strategier innenfor forsking og ut
vikling må vurderes i sammenheng 
med og eventuelt samordnes med det 
som til enhver tid skjer i EF ( ... )» Så 
hei ter det i Stortingsmelding nr. 61 for 
1986-87 om «Noreg, EF og europeisk 
samarbeid». Og i stortingsmeldinga 
om forsking seier regjeringa rett ut at 
«Det må antas at det vil foregå en om
prioritering fra nasjonale tiltak og 
andre internasjonale samarbeidstiltak 
til EFs fellesprogram». 

NKS meiner at AP-regjeringa sin 
forskings- og utdanningspolitikk er 
ein lekk i deira strategi for å gjere No
reg til EF-medlem gjennom tilpasning. 
Kampen mot omstillingane og privati
seringa av universiteta og høgskulane 
er derfor indirekte ein kamp mot regje
ringa sin freistnad på å føre Noreg inn 
i EF. 

SIV SKAGESTAD 

FAGLIG 
NYTT 
Konleranse om 
ve11erdss1a1en 
Norsk Lærerlag har tatt et prisverdig 
initiativ til en konferanse: «Velferds
staten i går - i dag - i morgen?» 
Konferansen avholdes helga 26. og 
27. august i Samfunnssalen i Oslo. 
Den er åpen for alle interesserte som vil 
betale en konferanseavgift på 350 kro
ner og det er med lunsj og kaffe begge 
dagene. 

Det er politisk interessant at et fagfor
bund går ut og inviterer enkeltperso
ner fra alle forskjellige forbund til en 
felles konferanse. Det er å åpne for 
dialog mellom alt for fastlåste grenser 
i fagbevegelsen. 
Temaet velferdsstaten er spesielt aktu
elt nå. Flere og flere ramler utenfor 
velferdsgodene, f.eks. langtidsledige. 
Kommunene klarer ikke å oppfylle si
ne forpliktelser for innbyggerne. Og 
sosialdemokrater som Berge og Klep
pe driver en intens diskusjon hvordan 
de skal definere grupper ut av velferds
godene for å redusere utgiftene til 
staten. 
Konferansen bør ha en spesiell appell 
til kvinner. Et av temaene fokuserer på 
den faglige kvinnekampen. Velferds
goder skal ikke være basert på kvinne
lig gratisarbeid. 

Meld deg pil til: 
Norsk lærerlag, 
Rosenkrantzgt. 15, 
0160 Oslo 1, 
tlf: 02-4158 75. 

FAFO 
Magasinet, medlemsbladet til Felles
forbundet, har i forrige nummer et 
angrep på kunnskapsenteret DeFacto. 
Kritikken går bl.a. ut på at fagbevegel
sen har sitt eget senter for forskning, 
utredning og dokumentasjon, FAFO. 
Nå har FAFO sendt ut årsrapport der 
en kan lese at FAFO har blitt et aner
kjent uavhengig forsknings- og utred
ningsinstitutt som i 1988 har hatt et 
godt samarbeid med fagbevegelsen. 

LO har bevilga 2.6 millioner kroner i 
1988 og tidligere lånt ut 7 millioner til 
dette senteret. Regnskapet viser en so
lid økonomi bl.a. fordi det er penger å 
tjene på oppdrag for fagbevegelsen. 
Innledningsvis fremhever FAFO sine 
målsettinger som: «- å gi ny kunnskap 
i det norske samfunn; bl.a. gjennom 
analyser av velferdsstatens utvik
ling ... Siktemålet har vært at kunn
skapen skal skape relevante forklarin
ger på hvorfor sosiale endringer finner 
sted». 
Vi håper DeFacto kan supplere med 
hva fagforeninger kan gjøre for å end
re utviklinga til arbeidsfolks beste. 
Fagbevegelsen trenger ikke forklarin
ger om ikke den gir veiledning til 
handling. Bortforklaringer har vi hørt 
nok av. 

Helle 
DeFacto har nå ferdig heftet «Myter 
og fakta om norsk økonomi». Heftet 
kan bestilles fra: 
DeFacto, 
Skippergt. 21 
0154 Oslo 1, 
tlf: 02-333335 
Heftet koster 60 kroner. 
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PARTIØKO N 0MI 

a om partiets 1nntekter 
I de siste åra har vi prøvd å skaffe 

andre inntekter. I 1988 var« bare» 
7 .50 av hver tier kontingent. Kon
tingenten er altså fortsatt vår 

desidert viktigste inntektskilde. 
Kurven i diagrammet (Figur 1) ved 

siden av viser utviklinga av kontin
gentinntektene, og dermed langt på vei 
de samla inntektene. Tallene er korri
gert for prisstigning. 

Sparing 
Her har det ikke har vært mye rom for 
ekspansjon. Tvert imot. Det har vært 
sparing og sparing og atter sparing. 
Gjennom det klarte vi fram til 1987 å 
opprettholde omtrent samme aktivi
tet. Men det kunne ikke gå lenger. 
Enten måtte vi skjære ned eller gjøre 
noe med inntektene. 

Samtidig ble det klart at distriktene 
jobbet tungt. Det var og er et sterkt be
hov for økte inntekter til distriktssty
rene. Støtteringen til AKP ble satt 
i gang for å få økte inntekter i distrikte
ne. Og det nye kontingentsystemet 
som tas i bruk nå, betyr en ytterligere 
forskyving av inntektene i partiet til 
fordel for distriktene. 

Men er nå pengene så viktige? Må 
ikke AKP først og fremst basere seg på 
medlemmenes frivillige innsats i friti
den? 

AKPs inntekter og utgifter er små-. 
Men betydninga av disse midlene er 
langt større enn hva beløpenes størrel
se skulle tilsi: 

Bevegelsen trenger penger først og 
fremst for å opprettholde ledelse og 
organisasjonsapparat. I dag er ledel
sen og apparatet for lite og svakt til å 
lede de frivillige kreftene og utnytte 
mulighetene. I en slik situasjon får 
hver krone stor betydning, fordi selv 
små summer gjør det mulig å få det fri
villige arbeidet til åfungere bedre. 

Vi måler hvor bra eller dårlig kon
tingentarbeidet er ved to nøkkeltall: 

Medlemsgjennomsnitt 
Figur 2 viser gjennomsnittet for hvert 
fylke. (Tallene er ikke korrigert for 
prisstigning.) Tendensen for landet 
som helhet er en liten nedgang i gjenn
omsnittskontingenten. Antakelig er 
det arbeidsløshet og inntrammingspo
litikk som slår ut. 

Det mest interessante er likevel for
skjellene fra fylke til fylke. Hva er 
forklaringen? 

Kontingenten følger medlemmenes 
lønninger. Noe kan forklares av reelle 
lønnsforskjeller fra fylke til fylke. 
Lønnsnivået i storbyer som Oslo er 
høyere enn i utkant-Norge. Klasse- og 
kjønnssammensetninga av partiet, og 
dermed gjennomsnittliglønnsnivå, va
rierer også noe fra fylke til fylke. 

Dette forklarer likevel bare litt av 
forskjellene vi ser her. Det politiske og 
organisatoriske arbeidet som gjøres 
med økonomien er langt viktigere. 

Dermed blir forskjellene først og 
fremst et bilde på hva som kan oppnås 
med et jevnere og bedre økonomiar-

Visste du at på 1980-tallet har gjennomsnittlig ni av ti 
kroner som korn inn i partikassa sentralt vært kontingent fra parti

rnedlernrne_ne? Er du medlem av AKP vet du i hvert fall at en AKPer 
med gjenn<;>rnsnittslønn betaler to prosent av bruttolønna i kontin
gent, enslige forsørgere 1.3 prosent, og at prosenten stiger hvis du 
tjener mye. Kåre Karlsen, økonomiansvarlig i AKP, kommenterer i 

denne artikkelen partiets økonomi. 

Figur 1 

KONTING E NTI N NTE KTE R 
100 , 

100 · 

74 

50 

1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 
Kurven viser sentralstyrets kontingentinntekter på 1980-tallet, korrigert for prisstigning (1981=100). 

-
Figur 2 

KONTINGENT-
BETALING 

TERMIN TERMIN TERMIN 
FYLKE 1-1988 2-1988 3-1988 

Finnmark 164 ??? 77? ,. 
Troms 204 198 196 
Nordland Nord 210 216 210 
Helgeland 193 171 169 
Nord-Trøndelag 159 184 177 
Sør-Trøndelag 258 247 244 
Møre og Romsdal 216 220 198 
Sogn og Fjordane 169 166 154 
Hordaland 242 227 224 
Rogaland 200 199 204 
Agder 208 155 163 
Telemark 280 269 255 
Vestfold 183 187 161 
Buskerud 265 257 301 
Oppland 202 211 237 
Hedmark 185 ??? ??7 
Østfold 162 211 187 
Akershus 212 220 247 
Oslo 243 244 246 

Tabellen viser medlemskontingent, gjenn-
omsnitt pr. måned pr. fylke. 

(Tallene er i kroner.) 

heide. Stikkprøver viser at mange 
medlemmer betaler under sats: Det er 
lenge siden kontingenten ble «indeks
regulert» - kontingenten har ikke 
fulgt lønnsutviklinga hos den enkelte. 
Det gjelder også i de fylkene som har 
høyest gjennomsnitt. Når det nye kon-

tingentsystemet innføres nå i høst bør 
laga sørge for at alle betaler etter satse
ne. 

Kontingentgjelden? 
Figur 3 viser kontingentgjelden: hvor 
mange måneder fylkene var på etter-

"I 

Figur 3 

KONTINGENT-
GJELD 

15.11 10.03 1.05 20.07 
FYLKE 1988 1989 1989 1989 
Finnmark ? ? ? ? 
Troms 5 7 7 7.5 
Nordland Nord 2 4.5 0.5 0.5 
Helgeland 5 0 0 0 
Nord-Trøndelag 3 4.5 3 2 
Sør-Trøndelag 1 4.5 1.5 2.5 
Møre og Romsdal 0 1.5 0 2 
Sogn og Fjordane 2 6 3.5 0.5 
Hordaland 5 5 5 2 
Rogaland 6 4.5 4.5 1 
Agder 12 11.5 9 13 
Telemark 1 3 0.5 1 
Vestfold 0.5 1.5 1.5 0 
Buskerud 1 2 2 0.5 
Oppland 0 0 0 1 
Hedmark 5 8.5 8.5 12 
Østfold 9 8.5 8 9.5 
Akershus 6.5 7 6.5 5 
Oslo 3 4.5 4.5 3.5 
Landet 3 4.5 4 3 

Tabellen viser kontingentgjeld fylkesvis -
antall måneders etterslep. 

skudd med kontingentinnbetalingen. 

For å forstå tabellen: Se på Sør
Trøndelag: Tallet for 10. mars 1988 
viser at fylket lå 4.5 måneder på etter
skudd i forhold til siste terminforfall 
for distriktet som var i slutten av janu-

ar. Fram til 1. mai ble det betalt inn 
kontingent som svarer til tre måneder, 
slik at det gjensto 1.5 måneder kontin
gent. Etter det er igjen fire nye måne
der forfait , og det er betalt inn for ca. 
tre måneder. 

Etter vedtektene skulle det ikke fin
nes medlemsgjeld. Kontingenten skal 
betales månedlig. Tabellen viser med 
all «ønsket» tydelighet at slik er det ik
ke. 

Disiplin? 
Men er ikke AKP kjent for stram orga
nisering og disiplin? Hvordan rimer 
det med denne kontingentgjelden? 

Kontingenten i AKP er svært høy i 
forhold til andre partier. I tillegg bi
drar de fleste medlemmer langt ut over · 
kontingenten, både ved gaver og bi
drag til innsamlinger, og gjennom 
bruk ·av bil, telefon osv. uten økono
misk kompensasjon. Nivået på hva 
medlemmene bidrar med er svært hø
yt. Det skal vi være stolte av. 

Men det betyr ikke at alt er perfekt 
og problemfritt i AKP. Vi har problem 
som vi sliter med å løse. Innbetaling av 
kontingent er ett av dem. 

I AKP skal medlemmene betale 
kontingent månedlig til laga. Det mes
te betales kontant. Vi ønsker ikke å 
avdekke hvem som er medlemmer 
gjennom utstrakt · bruk av trekk fra 
bankkonto eller andre måter som 
åpenbart ville vært enklere og sikrere. 
Dette må vi betale for gjennom mer ar
beidskrevende innkreving: 

Kontingenten må samles inn på par
tiavdelingsmøter. Dette kan bli glemt, 
eller medlemmer har ikke med kontan
ter. Så må det gjøres andre avtaler. Det 
må purres. Det krever mye arbeid og 
stram organisering. Kassererjobben 
blir lett prioritert ned til fordel for d et 
løpende politiske arbeidet . 

Resultatet er, som tabellen viser: 
Noen medlemmer og partiavdelinger 
blir hengende etter med kontingen
tinnbetalinga. 

Vi kan ikke unngå at det blir noe 
gjeld eller etterslep - uansett hvor bra 
arbeidet er. Vår måte å få inn kontin
genten på åpner for forsinkelser og 
klikk - i mange ledd. 

Fra i høst innføres et nytt kontin
gentsystem med et nytt prinnsipp: For 
å unngå likviditetsproblemer skal både 
partiavdelinger og distriktsstyrer for
skuttere eventuell gjeld. 

Fra økonomiutvalgets side er dette 
opplagt en fordel: Vi får betalt telefon
regninger, kontorleie osv. i tide. 

Partiavdelingene og distriktene blir 
«tvunget» til å følge med, finne løsnin
ger - før det er for seint. Vi er ganske 
sikre på at metoden med forskuttering 
til syvende og sist gir mer penger til alle 
ledd i partiet. Og færre medlemmer vil 
melde seg ut fordi de opparbeider seg 
uoverkommelig kontingentgjeld. 

Storopprydding i kontingentarbeidet 
Av ERIK NESS 

Det er storopprydding i partiets 
kontingentarbeide. Første fase 
var fram til fellesferien. Den 

var svært vellykket i de fleste fylkene. 
At medlemmene betaler kontingenten 
hver måned i sommer, blir helt avgjø
rende for en suksessfull andre fase til 
høsten. 

Det er økonomiansvarlig i AKP, 
"Kåre Karlsen, som sier dette til OPP
RØR. Målsettinga er at alle distriktene 
skal være gjeldfrie ved utgangen av 
september. 

- Partiets økonomiske utvalg slo 
alarm etter gjennomgang av regnska
pet for årets fire første måneder. 
Kontingentinngangen lå 25 prosent 
under budsjettet. Snart ville det ikke 
være penger til å betale de løpende ut
giftene. Noe måtte gjøres. , 

Kåre forteller at en nærmere analyse 
viste at problemet var en alt for stor, 
og økende kontingentgjeld. Figur 3 (se 
over) viser at gjelden økte fra en sum 
tilsvarende tre måneders kontingent til 
godt og vel fire måneder i løpet av 
halvåret før 1. mai. 

- Hva er årsaken til dette? 
- I noen tilfeller unnlater et med-

lem å betale kontingent pga. begyn
nende politisk uenighet eller misnøye 
med hvordan partiet fungerer, i andre 
tilfeller kan det være organisatoriske 
problem. _ 

- I begge tilfellene er det nødven
dig med politiske diskusjoner og 
praktiske tiltak. Et godt økonomiar
beid er derfor et viktig middel til å 
styrke de politiske diskusjonene i par
tiavdelingene, og virker mot unødige 
utmeldelser eller organisatorisk opp-

løsning. - Gode økonomirutiner er 
som tannpuss: Pusser du ikke tennene 
regelmessig får du hull i tenna - helt 
unødig, mener Kåre. 

Æresgjeld 
- Men vi tror ikke den ølminga i gjeld 
vi ser nå først og fremst skyldes politis
ke motsigelser. Det er tradisjonelt en 
æressak i arbeiderklassen å holde seg 
ajour med kontingenten. Også i AKP 
ses kontingentgjeld på som æresgjeld. 

- ,Perimot er det et problem også 
for kommunister at regjeringas inn
strammingspolitikk rammer vanlige 
folk. Det er et godt tegn i den forstand 
at det b~krefter at AKPere er vanlige 
mennesker på vanlige lønninger. Det 
er en dårlig ting fordi kontingenten lett 
blir «glemt» når den ikke ligger i hylla 

OPPRØR 

samme med telefonregninga, strøm
regninga, husleia osv. Det kommer 
ikke inkasso når du ikke betaler kon
tingenten din! 

Det er her økonomiansvarlig i parti
et kommer med følgende dristige(?) 
påstand: - I de aller fleste partiavde
linger er det lite oppfølging når kame
rater blir etter med kontingenten. Jeg 
tør påstå at de fleste lag ikke reagerer i 
det hele tatt før ved terminutløp - og 
mange ikke en gang da. 

- Dermed vokser gjelda seg så stor 
at mange ikke klarer å betale, i hvert 
fall ikke på en gang. Vi har fått et 
gjeldsproblem. · 

Første fase i opprydningskampanja 
ble lansert først i juni,.. Trass i den korte 
tiden før sommerferien, har resultatet 

vært imponerende. (Se figur 3.) De 
fleste d~triktene som hadde stor gjeld 
har redusert den ,vesentlig. Særlig im
ponerende er innsatsen til Hordaland 
og Rogaland. 

Storbyer som Trondheim og Trom
sø henger etter nå. Noe av forklaringa 
kan være at de tar lenger tid for å 
«komme i siget». På samme måte ven
ter vi at Oslo som har gjort en hederlig 
innsats til nå, fortsatt har mer «inne». 

- Da vi lanserte kampanja, stilte vi 
spørsmålet: Skal partiøkonomien væ
re salderingsposten når innstram
mingspolitikken rammer oss? Skal 
vårt svar på innstrammingspolitikken 
være å legge ned partiet nettopp når 
det trengs mest, når angrepene på folk 
er hardere enn før? _Svaret fra partiet 
er et rungende NEI! 
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ORGANISASJON 

- Vi skal delta i og utvikle det politiske oppbruddet til venstre, og vi skal bygge ut og styrke partiet. Dette er våre politiske målsettinger og de er 
som siamesiske tvillinger, mener Siri Jensen. FOTO: OLA SÆTHER 

<<Utvikle oppbruddet 
- $tyrke partiet>> 

Av ERIK NESS 

L
andsmøtet vedtok en plan 
av en ny type, sier Siri. I ste
det for å ramse opp ei liste 
med prioriterte oppgaver, 

forsøker vi nå å samle partiet rundt 
noen få politiske målsettinger: 

1) Vi skal delta i og utvikle det 
politiske oppbruddet til venstre. 

2) Vi skal bygge ut og styrke par
tiet. 

- Dette betyr større sjølstendig
het for alle ledd i partiet for å finne 
ut hvordan de best på sitt sted kan 
jobbe for å løse disse målsettinge
ne. Laga må diskutere hva som 
finnes av tendenser til oppbrudd lo
kalt, hva def er viktig å prioritere, 
hvilke saker og bevegelser de skal 
gå inn i. For eksempel vil det i 
Nord-Norge være naturlig å ta ut
gangspunkt i distriktsopprøret. 

Spriking? 
- Har ikke laga i praksis alltid hatt 
mye å si og bestemt sjøl? 

- Jo, men det nye er at sjølv
stendigheten knyttes til de to mål
settingene jeg nevnte. Det er nytt at 
rekruttering og partibygging stilles 
som en de to viktigste målsettinge
ne. Det er nytt at vi i planen sier at 
de to målsettingene er en slags sia
mesiske tvillinger, at de henger 
veldig sammen. Vi greier ikke å 
spille noen rolle i dag hvis vi ikke 
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SiriJensen, lederfor AKP(m-1), 
snakker i dette intervjuet om partiplanen 
og spørsmål rundt planarbeid. Hun me

ner det er viktig å samle partiet rundt 
noen få politiske målsettinger. · 

både styrker partiet og deltar i klas
sekampen. 

- Du sier at partiet skal samle 
seg om to målsettinger . . Er du ikke 
redd at sjølstendigheten som gis la
ga i å velge oppgaver vil føre til at 
partiet yil splittes opp enda mer? 

Virkeligheten 
- Tvert imot. Det er ulike sektorer 
i partiet og det enkelte laget' som 
jobber med forskjellige ting. Det er 

· et problem, men først og fremst en 
styrke: Oppbruddet i virkeligheten 
tar mange forskjellige former. Be
viset på at vi er i virkeligheten, er at 
disse sektorene finnes i partiet. Den 
nye planen er et forsøk på å utvikle 
en felles politisk strategi som tar 
hensyn til nettopp dette. 

- Slåss ikke disse sektorene mot 
hverandre i AKP? 

- Nei, jeg synes ikke det. Ulike 
deler av partiet slåss for å bli en del 
av partiets helhetlige strategi. Kvin
neopprøret har nettopp vært en 
karrip for at kvinnepolitikken skal 
være en del av AKPs helhetlige lin-

je. På samme måte er kravet om at 
vi må styrke arbeiderinnrettinga et 
krav om at hele partiets arbeid skal 
være retta inn på arbeiderklassen 
- studier, kvinnepolitikken, val
get, dvs. alt vi driver med. 

Arbeiderklassen 
- Vil planen føre til at arbeider
klassens rolle i AKP styrkes? 

- Å slåss for å styrke oppbrud- • 
det betyr å gjøre spørsmålet om 
arbeiderklassens betydning til noe 
mye mer enn arbeiderklassen i par
tiet sitt ansvar. Arbeiderklasseinn
rettinga er et overordna må_!. hvis 
oppbruddet skal styrkes. Det er for 
eksempel umulig å svekke AP
ledelsens grep om fagbevegelsen, 
store deler av det norske fojket uten 
at vi bygger på arbeiderklassen sine 
erfaringer i partiet. De står midt 
oppe i det, og må spille en viktig rol
le for å få resultater. 

- Er denne planen bygd på den 
demokratiske sentralismen? 

- Ja, jeg mener det. Den styrker 
· sentralismen i partiet fordi den slår 

OPPRØR 

fast felles, politiske målsettinger al
le skal forholde seg til. Samtidig 
ønsker vi å styrke den-demokratis
ke bevegelsen for å utvikle disku
sjonen om de politiske målsettinge
ne. Mer sentralisme og mer 
demokrati blir et sterkere AKP. 

Lagsdiskusjoner 
- Dette betyr ikke at alle spørsmå
lene om partimodellen og den 
demokratiske sentralismen er løst. 

Det kommer en bok høsten 1990 i 
partiskolen om partiteori og parti
modell. Jobbinga rundt denne 
boka vil bety mer konsentrert ar
beid i året som kommer. I løpet av 
landsmøteperioden skal det dessu
ten gjennomføres diskusjoner i 
laga for å utvikle en enhetlig poli
tikk. 

- Nårvijobberforenhetiparti
et, er det bygd på en enhet ut · fra 
virkelige motsetninger i samfun
net. 

Finner vi en politisk linje for å 
løse dem, blir vi i stand til å være en 
kraft for enhet i klassekampen. Det 
er en økende tendens i oppbrudd.s
bevegelsen. Mange slåss for bra 
radikale saker. Og: De er på jakt 
etter helhetlige løsninger. Vår rolle 
er å dra dette sammen. Derfor tren
ger vi 'å utvikle mange kommunis
ter. Det er en gunstig situasjon, 
mener AKPs leder Siri Jensen. 

-Utav 
sofaen 

Av ERIK NESS 

Rød Ungdom i Sandefjord er ett av lagene i 
RU som er i betydelig framgang. De blir 
større og spiller en viktig rolle med å orga~ 

nisere den radikale ungdommen i Vestfold. 
Aksjoner, skolering og diskusjon er noe av re
septen bak ungdomslagets store framgang. 

Thor Jonny Eriksen, RUer og med i Miljøli
stas ungdomsutvalg, holdt appell på Regnskog
møtet på Park Hotell i Sandefjord. Der 
understreket han at kunnskapen skal brukes i 
kampen mot miljømordet. «Aksjoner» er ordet 
som tenner, som betyr «ut av sofaen» og at poli
tikk (or å forandre er handling. 

- Interessen for Miljølista generelt - og 
Rød Ungdom spesielt - er stor i hele fylket, sier 
Thor Jonny. Vi prøver å samle den radikale ung
dommen, bygge opp et nettverk over hele fylket. 

- Hvorfor skjer det så mye i Sandefjord ak
kurat nå? 

- Tendensene til radikalisering av ungdom
men finner vi over hele fylket, og blant ungdom
men ellers i landet. ,Det spesielle med Sandefjord 
i forhold til de andre Vestfold-byene, er at her 
har vi et lag av Rød Ungdom. Organiseringa for
sterker radikaliseringa og styrker nettverket og 
aksjonsfellesskapet. 

- Å rekruttere til RU gjøres ikke over natta. 
De som har meldt seg inn i det siste, har vi stort 
S!!tt jobbet sammen med i over et år. Metoden 
vår å jobbe på, er å aksjonere og skolere oss sam
men med opprørsk ungdom. Det blir lettere å 
rekruttere etterhvert. Nå er vi mer kjent, vi sees. 
Å jobbe sammen betyr å oppnå resultater, sier 
Thor Jonny. 

- Hvilken rolle har AKP spilt? 
- Først og fremst har vi brukt dem til inn-

ledere på møter og seminarer. Et flertall av 
innlederne våre har vært AKP-ere. I forhold til å 
få nettverket til å favne over hele fylket, har det 
vært viktig at partiet i Tønsberg og Horten har 
tatt et ansvar for å jobbe sammen med ungdom
men der den er. Det gjelder først og fremst i det 
anti-rasistiske arbeidet. I Horten har AKP j ob
bet med ungdom utover dette og blant annet 
arrangert studiesirkel. 

.Jentene 
- Dere har hatt Kurderaksjonen, samla inn 
2 500 underskrifter, jobber med miljøspørsmål, 
står på gata mot nedlegging av ungdomsklub
ber. Hva medjentekampen? 

- Jentene er i flertall i det radikale miljøet i 
Sandefjord. De har gjort et kjempearbeid. En 
Jentefront med 40 jenter er i gang. Det er et mål 
at jente?e skal overta ledelsen i laget på årsmøtet I 
om ett ar. , 
- - Dessuten er jentene viktig for at RU skal 1 

fungere. De svekker «gutteveldet» og bidrar til 
et bedre jobbklima. . 

Thor Jonny forteller at laget nå retter seg inn 
mot skolene, at de tidligere har hatt få skoleele
ver. Nå er et flertall skoleelever. 

- Vi må innrette ·oss på yngre ungdom hvis 
RU skal fortsette å bestå, Skolene er deres ar
beidsplass. pet' må vi forholde oss til, mener 
Thor Jonny Eriksen. ' 

Thor Jonny Eriksen er leder for Sandefjord Rød , 
Ungdom, et lag som eriframgangogfarungdom 
ut av sofaen. FOTO: ERIK NESS 

-
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Unni Krogstad (til venstre)og Turid Kjemlie har vidt forskjellig klassebakgrunn. Spiller det noen rolle i deres syn på kommunismen? 

Hvorfor blir folk kom
munister? Er det noe 
man leser seg til - eller 
blir man «født inn i det»?
Spiller klassebakgrunn 
noen rolle? OPPRØR 
har, snakket med Turid 
Kjernlie og Unni Krog
stad som begge var på 
årets sommerleir på Tro- -
møya. 

ommunismen for meg er 
det som kommer fra 
hjertet. Det har noe med 
rettferdigh,et å gjøre. At 
en lege ikke skal tjene 
mer enn vaskedama. Jeg 
har kalt meg kommunist 

så lenge jeg kan huske, forteller Turid. 
- I vår familie gjorde vi det - kalte 

oss kommunister - selv om det ikke 
var noen aktiv NKP-familie.Jeg har 
aldri vært noen tviler. Kommunismen 
er bra. Det veit jeg. Men partier kan 
jeg-godt tvile på. 

OPPRØR snakker med to jenter 
med ulik bakgrunn. Turid kommer fra 
arbeiderklassen. Der var det vanlig og 
riktig .å kalle seg kommunist. Ailer 
helst hadde-faren sett at hun ble tolk, 
men førskolelærer var heller ikke verst 
- tross alt. 

UnnfKrogstad har sin bakgrunn fra 
småborgerskapet. For tida studerer 
hun sosialantropologi, men er u!dan-

6 

net sjukepleier. Hun sier hun ikke helt 
skjønner hvorfor akkurat hun ble ra
dikal. Unni er ikke medlem i AKP. 

.Ærestittel 
-,- Ordet kommunist e~ for meg en 
ærestittel, sier Unni.Det er et ord jeg 
setter veldig høyt. Synes ikke. jeg for
tjener betegnelsen kommunist. Det 
henger vel høyt. Men sosialist er jeg. 
Det holder ikke bare åmene og forstå. 
Burde kanskje ha proletarisert meg for 
å skjønne og føle. Da hadde jeg kansk
je kjent hva solidaritet er. Jeg har lest 
om det, og litt motvillig skjønt hvilken 
ressurs solidariteten i arbeiderklassen 
er. 

OPPRØR er opptatt av den kom
munistiske tradisjonen og hvordan 
mennesker med ulik klassebakgrunn 
forholder seg ulikt til denne tradisjo
nen. Ikke minst forholdet til Partiet 
tilhører arven. 

- Jeg er stolt av å være kommunist 
og medlem av AKP. Men jeg synes ik
ke jeg behøver å prestere noe for å 
kalle meg kommunist. Antakeligvis 
har det noe med røtter og familie å gjø
re. Men da bussen med demonstranter 
fra Oslo kom til Elverum i forbindelse 
med Green Berets-filmen,var det helt 
naturlig å delta. 

Djevelsk tre-skift 
- Du har en god del erfaringer som 
jeg ikke har, sier Unni. Jeg har nærmet 
meg kommunismen intellektuelt, ikke 
vokst opp med den. Ingen .andre jeg 
kjenner eller søstrene mine ble kom
munister. Men jeg husker godt sjokket 
da jeg jobba en sommerferie i industri
en. Tre-skiftet umuliggjorde et nor
malt liv -:-- noe så djevelsk! 

Hvorfor blir folk kommunister? Er disse ungene som forbereder seg til årets kamp 
på fotballbanen på Tromøyafødt kommunister? FOTO: ERIK NESS 

- Det gjorde inntrykk,men jeg for- . rervikar, og så hvordan ulike oppveks
bandt ikke de djevelske arbeidstidene tvilkår ga veldig forskjellige forutset
med politikk. Gymnaslivet fortsatte _ ninger, skjønte jeg ikke hvorfor de 
med fest og liv. Da jeg seinere ble læ- andre på lærerværelset sa jeg var så ra-

OPPRØR 

dika!. Tenkte ikke på reaksjonene 
mine som politikk. 

- Det var først da jeg begynte på 
Blindern at det var umulig å ikke ta 
klare, bevisste politiske standpunkter. 
Der kokte det! 

Stole på partiet . 
- Jeg skjønner at det går an å «lese» 
seg til å bli kommunist. Har ofte følt 
behovet for å ha teorier selv om kom
munismen for meg først og fremst er 
noe som er bra og rettferdig, sier Tu
rid. 

- Men begge to har vi høye for
ventninger til kommunismen og 
kommunister. Og begge to forholder 
vi oss til den kommunistiske tradisjo
nen. Særlig gjelder det forholdet til det 
kommunistiske partiet. Partiet som le
dende og som kan løse viktige spørs
mål. Du har kanskje et mer intellektu
elt forhold til det, mens jeg har det mer 
i «magan». Jeg er vant til å ha høye 
forventninger, stole på partiet. Hva 
skal man ellers stole på om ikke det, 
liksom? · 

- Kanskje har denne bakgrunnen 
noe med at jeg blir helt ·matt av intern 
krangel. Eller at jeg husker forsøkene 
og alle frustrasjonene med Sovjet. 
Fremdeles kan jeg tenke at hvorfor 
kan de ikk_e se å ordne opp i Sovjet, selv 
om jeg veit at Sovjet i dag ikke har noe 
med sosialisme å ·gjøre. Etter det har 
jeg nekta å godta «fyrtårn», men et el
ler annet sted er vi nødt til å hente 
drømmene fra. Det er naturlig å se på 
dem som har prøvd. 

- Kan du forresten tenke deg noe 
så flott som da Mao svømte over elva? 
Han vant folks hjerter, avslutter Tu
rid. 

ERIK NESS 
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-
- Tidligere spurte folk i 
partiledelsen hva jeg 
mente. Da var det viktig 
hva jeg mente. Heller 
70-åra og bli trådd på av 
og til enn å bli usynlig
gjort. 

et er Helle Borgen som sier 
dette i plenumsdebatten 
på Tromøya. Den dreide 
seg mye om utviklinga av 
AKP sett i lys av den 
kommunistiske tradisjo
nen - på godt og vondt. 

- De siste åra har vi brutt med den 
stramme stilen fra 70-åra. Det vi har 
fått i stedet er at de som kan skrive og 
har grep om media, får mye plass. Jeg 
ønsker meg et parti der kjente parti
folk er med i hver sin grunnorganisa
sjon og der jeg er med i mjn. Der 
medlemmenes innflytelse og viktighet 
springer ut av arbeidet i laga. 

I plenumsdebatten var det flere som 
understreket forskjellen mellom de
mokrati og ytringsfrihet. Ytringsfrihet 
har noe med rammene for hva det er 
tillatt å si. Dette er ikke nødvendigvis 
et uttrykk for mer demokrati i den for
stand at medlemmene har mer å si. 
Eller kanskje det er sånn som en hevda 
i diskusjonen at dette er demokrati og 
makt til de få, de intellektuelle, de som 
kan skrive og lage en artikkel. Eller er 
det sånn at partistruk- turen først og 
fremst gir partiledelsen stor makt? 

Interne kanaler· 
- Jeg ønsker ytringsfriheten til de få 
beskåret, sa Helle. 

En kamerat ville ha interne kanaler 
som medlemmene kunne gjøre opprør 
gjennom. Et forbedra TF er bedre enn 
dagens OPPRØR hevdet han. 

- Forandringene i partiet presser 
seg fram, men vi veit ikke helt hva vi vil 
ha i stedet. Derfor blir vi frustrert, sa 
Grace Romsland som understreket at 
vi måtte undersøke og analysere parti
et som en del av en langvarig historisk 
tradisjon. Dette dreier seg om den 
kommunistiske tradisjonen, den sosi
aldemokratiske tradisjonen, klasse
messige forhold og kjønn. Alt dette 
preger oss. 

Unni uttrykte behovet for å opp
summere linjer knyttet til arven vår, på 
denne måten: - Alt vi har tatt som 
sannheter, som selvfølgelig er «stei
ner» vi må løfte på og se hva som er 

-under . Så får vi legge tilbake de steine
ne vi har bruk for og kaste dem vi ikke 
vil ha lenger .Men vi må ta en titt under 
alle. 

Politikk en vare 
- Som leder har jeg ofte følt at poli
tikk er en vare, noe det er forventa at 
ledelsen produsere. Folk synes de får 
dårlige varer, mens vi strever og stre
ver. Men politikk er noe folk skaper 
sjøl. Folk i og utafor partiet må ha noe 
helt annet enn klagerett, mente Kjersti 
Ericsson som holdt hovedinnledninga 
på Tromøyaleiren. 

- Partiet er viktig fordi det er et 
redskap for å forandre samfunnet. 
Partiet må virkeliggjøre. noe av det so
sialismen forespeiler i sin egen praksis 
og måte å organisere seg på. Sånn sett 
er AKP et verksted for åssen få sosial
ismen til å fungere. 

SOMMERLEIR 

- Jeg ønsker meg et parti der kjente partifolker med i hver sin grunnorganisasjon og der jeg er med i min. Der medlemmenes 
innflytelse og viktighet springer ut av arbeidet i laga, sa Helle Borgen i plenumsdiskusjonen. · 

- Forandringene i PJa' presser seg 
fram, men vi veit ikke hva vi vil ha i ste
det. Derfor blir vi frustrert, mener Grace 
Romsland. 

I likhet med flere debattanter mente 
Kjersti at ytringsfrihet og demokrati 
ikke er det samme. Det er en motsigelse 
mellom intellektuelle og arbeidere vi 
også vil ha under sosialismen. Den må 
il_<ke løses ved å redusere ytringsfrihe-

I likhet med flere debattanter mente 
Kjersti Ericsson at ytringsfrihet og de
mokrati ikke er det samme. 

FOTO:KLASSEKAMPEN 

ten til de intellektuelle, men gjøres reell 
. også for arbeiderklassen. 

- Det er helt OK at du skriver om 
Amin i Klassekampen, svarte Helle. 

-Men dere må gå ut og spørre. Vi har 
lyst til å være med. 

OPPRØR 

Direkte valg 
--:-- De borgerlige partiene har til for
mål å skape politikere. Vi har som mål 
å utvikle kollektiv ledelse. Det har vi 
langt på vei klart. Bøllekursene og 
pampeknuserkursene til AKP er bra 
ting. 

Arild foreslo direkte valg av partile
delse og spesielle tillitsverv, f.eks. 
leder av internasjonalt utvalg, for å vi
dereutvikle partidemokratiet. 

- Partidemokratiet måståpådags
orden permanent. Det er noe berolig
gende i at dette kommer opp nesten 
uansett hva vi diskuterer, avsluttet 
Kjersti plenumsdiskujonen og tilføyde 
at den partiplanen vi har nå er den 
første som er vedtatt på et landsmøte 
og ikke bare av den valgte ledelsen. 

En kamerat uttrykte det sånn: - Vi 
kan si hva vi vil, men vi får anarki -
ikke makt. 

Han hevdet at ledelsen i partiet har 
vært mye knyttet til en føydal tradi
sjon, at dette også er en del av vår arv. 
Den gir partiledelsen retten til·å mene 
at for eksempel Kina-debatter ikke 
skal tas, eventuelt når det passer. 

- Pusterommet er sommerleire-
ne, sa han. 

ERIK NESS . 

Turid Brendberg fra Rød Ungdom var 
fornøyd med responsen på sommer
leirseminaret sitt. 

Ulossile 
AKPere 
Turid Brendberg fra Rød 
Ungdoms sentralstyre inn
ledet til debatt på Rød 
Front-leiren på Tromøya. Se
minaret het: «Hva er Rød 
Ungdom?». - AKPere må . 
forholde seg til Rød Ungdom 
ut fra hva vi er, var hoved
budskapet. 

V i spurte Turid Brendberg hva hun 
egentlig sa til AKPerne i sitt som
merleirseminar om Rød Ungdom. 

- For å gi den voksne generasjonen 
kommuniste( et bilde av oss, snakket 
jeg en del om RUs historie de seinere 
åra. Pluss litt om Hvordan organisa
sjonen ser ut, hva slags medlemill:fr vi 
er, hvor gamle vi osv. 

- For å forstå planene til Rød Ung
dom, er det viktig med et riktig bilde -
ikke et bilde av RU ut fra hva man øns
ker at vi er. Da kan vi dempe ideene hos 
enkelte AKPere som later som det ikke 
har skjedd noe siden 1972. 

- Politisk ønsket jeg gjennomslag 
på seminaret for skoleprioriteringa vår 
og at vi legger vekt på studier i politisk 
økonomi. Det siste var det ikke noe 
vanskelig å få støtte for. Det er viktig, 
for det er her AKPere kan spille en spe
sielt viktig rolle som innledere. 

- Hvordan var reaksjonene? Var 
de fossile? 

- Nei, jeg synes det var veldig all 
right. Seminardeltakerne var interes
serte, lyttet og diskuterte. 

- Vi kom litt kort på diskusjonen 
om skoleprioriteringa til Rød Ung
dom. Noen mente at miljøkampen 
burde settes opp først. Jeg mener føl
gende: 

- For det første ønsker vi ikke å 
snevre interessekampen til bare å gjel
de skolepenger og skoleskyss. For det 
andre må ikke kampen for ungdom
mens egne interesser undervurderes 
hvis de skal bli en kraft. For det tredje 
trenger Rød Ungdom kontinuitet og 
ikke spontanitet i oppbygginga av or
ganisasjonen. Baser og ryggmarg på 
skolene er nødvendig i en organisasjon 
der det er stor gjennomtrekk, sier en 
fornøyd Turid. 

ERIK NESS 
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VALGKAMPEN 

Orker vi mer miljø? 
Av ELISABET NORD.ANG 

Det var en av disse varme for
sommerdagene i mai, til og 
med en fredag, Oslo-lista for 
Miljø og Solidaritet inviterte 

til folkemøte. Her skulle Jon si noe om 
forestående valg - i særdeleshet om 
miljø. 

Det var her Miljøinitiativet for førs
te gang presenterte seg, og Jon erklæ
rte at nå orker man ikke mer miljø og 
miljøprat. 

Han har jo selv rota seg inn i en dis
kusjon om bil og .bilbrukere, og det er 
jo som å stikke fingeren inn i et vepse
bol. I verste fall blir Jon M. oppfatta 
som en klovn blant folk eller så makter 
hans uttalelser å sette i gang en disku
sjon om bil og bilbruk som det er på 
tide å få starta. Men så lenge han er 
aleine om å foreslå importstopp av bi
ler, blir det lett et soloutspill . Hva 
trenger Jon for å starte en debatt? 
Først og fremst at flere tar opp saken: 
Naturvernorganisasjoner, velforenin
ger, fagforeninger osv. 

Bildød 
For et par uker siden demonstrerte 
Kolbotn Natur og Ungdom mot bil
bruk og bildød ved å henge seg ned 
over motorveien tilsynelatende døde. 

Oslo-lista har satt en gakk-gakk på hodet til Jon Michelet. 
Elisabet Nordang fra Miljøinitiativet i Oslo skriver i denne artikkelen 
om miljøspørsmål i Oslo og hvordan vi skal få miljøkampen inn i yalg
kampen til Oslo-lista. Apropos gakk-gakken og Jon, skriver Elisabet 

_at hun tror de to vil få et godt samarbeid. 

¾,,,," 
Artikkelforfatteren, Elisabet Nordang fra Østensjøvrmnet er en naturperle med et sjeldent dyreliv. Vannet med omf!ivelser må totalfredes med statlig vem, mener 
Miljøinitiativet i Oslo. Elisabet Nordang. FOTO: MAVA GLASER 

De hang til politiet fjernet dem. Dette 
var en sterk aksjon, men hva slags 
presse fikk de? En liten notis i Aften
postens aftennummer. BortsettJra de 
som så dem fra motorveien, nådde de 
ikke frem. 

Det må mange slike drypp til for å · 
nå frem. Vi må bite tenna sammen. 
Det blir sikkert mange slike forsøk . 
Men nå i valgkampen må vi bruke Jon. 
Han får presse og media. Riktignok 
som person, men vi må vise at flere står 
bak. Miljøinitiativet prøver å være et 
slikt press. Ikke bare når det gjelder 
bilismen. 

Nå har det seg slik at vi som starta 

denne df:len av valgkampen, bor rundt 
Østensjovannet, og er veldig opptatt 
av truskne om utbygging rundt van
net. Det er dette som er blitt vår fane-

, sak. · 

Festival i Oslo 
3. september lager vi et arrangement 
og slår ring rundt Østensjøvannet. Os
lo-lista står som arrangør. Men vi kan 
ikke lage dette som en valgkampfesti
val alene. Vi må lage det sammen med 
andre organisasjoner, foreninger, in
teressegrupper. Det gjelder saken: At 
Østensjøvamiet med. omgivelser må 
totalfredes med statlig vern. 

Ingen anclre partier har gjort det til 
tross for press fra foreninger og fag
folk. Vi er i et samarbeid, og det åpner 
for andre arbeidsformer enn vi før har 
benyttet oss av. I dette tilfellet må vi 
prøve å få med alle kreftene som vil 
redde Østensjøvannet og · området 
rundt. 
Oslo forandrer seg raskt. De fleste for
andringene betyr ødeleg- gelse av 
goder vi har hatt. De grønne lungene 
for eksempel. De blir truet en etter en. 

«En tettere by», «En storbykjerne» 
er slagord som blir brukt. Men friarea
ler og lekeplasser som forsvinner, er 
vår virkelighet. 

Ola Narr - et stort friområde øst i 
byen - ble foreslått utbygd. Byg
ningsrådet sa ja. Men utbyggeren 
trakk seg - sannsynligvis pga massiv 
motstand blant folk. På sin årlige som
merbefaring ble bygIJ,ingsrådet tatt 
med på denne grønne høyden med ut
sikt over byen for å vise hva de hadde 
vedtatt - med håndsopprekning over 
hvor mange som hadde vært der før. 
Det var ikke mange hender. Det ligger 
jo så langt øst. 

Grønne lunger 
Men angrepene kommer igjen. Den 

Ti tusen støttemedlemmer 
til Fylkeslistene? 

Av AKSEL NÆRSTAD 

I mange fylker verves det nå med
lemmer eller støttemedlemmer til 
Fylkeslistene for Miljø og Solidari-. 

tet. Den viktigste grunnen til det er å få 
inn penger til å drive valgkamp for. 
Men også ønsket om å knytte flest mu
lig til listene ligger bak organiseringa. 

Fylkeslistene har en desentralisert 
oppbygging, og de enkelte fylkene vel- · 
ger sjøl hvordan de organiserer seg. 
Det er ulik for organisering i de enkelte 
fylkene. Behovet for penger og organi
sering er likevel felles. Det er ikke noen 
sentral organisering for å skaffe pen
ger til listene. Alt baserer seg på det de 
enkelte fylkene sjøl klarer å få inn. 

Som alle veit, koster det å trykke 
plakater og løpesedler. Det koster å 
kjøpe kandidater fri fra jobb slik at de 
kan dra på skolemøter o.l. i arbeidsti
da. Ut fra erfaringene med nøkterne 
RV-valgkamper, vil fylkeslistene tren-

ge tilsammen ca. en halv til en million 
kroner. Valgkampledelsene for Fyl
keslistene i _de enkelte fylkene har satt 
opp sine budsjetter og målsettinger for 
hva som trengs av penger: 

Akershus som eksempel 
La meg bruke Akershus som eksem
pel, siden jeg jobber der. Vi (i ledelsen 
for lista) regner med at vi trenger bort
imot 50 000 kroner. Det er ikke noe 
problem å bruke mer, og vi kan klare 
oss med mindre, men det er i den stør
relsesorden vi trenger penger. Vi har 
tatt mål av oss å skaffe 500 støttemed
lemmer a 100 kroner. Denne målset
tinga har vi fordelt på de enkelte 
kommunene der vi veit det finnes akti
vister som støtter lista (bl.a. bygd på 
det nettet AKP og RVhar). Itillegg har 
vi trykt opp støtte-50-lapper for dem 
som vil/kan gi mere enn 100 kroner og 
for dem som ikke vil bli støttemedlem. 

Så langt er alt vel. Men det kommer 

Det trengs en kjerne av aktivister for å 
få inn penger til Fylkeslistene. 
- Skjønner du tegninga, spør Aksel 
Nærstad. FOTO: OLA SÆTHER 

ikke inn penger. Det er fordi det ikke 
selges støttemedlemskort. Ingen gjør 
det. 500 støttemedlemmer til Fylkeslis
tene i Akershus burde ikke være noen 
umulighet når RV fikk 2 850 stemmer 

OPPRØR 

ved siste fylkestingsvalg. Men de kom
mer ikke av seg sjøl. 

AKP /RVs innsats 
avgjørende 
Mange utafor. rekkene til AKP/RV 
deltar i fylkeslistene, men vår innsats 
blir ikke mindre avgjørende av den 
grunn. Det er AKPere og RVere som 
nå må trå til og sikre både valgkampen 
og økonomien til Fylkeslistene. Ikke 
ved å grave djupt i egen lommebok, 
men ved å gå ut og få dem som støtter, 
til å gi. 

Som sagt, så varierer organiseringa 
av Fylkeslistene fra fylke til fylke. 
Sogn og Fjordane skal sikre økonomi
en ved lotteri, andre ved innsamling, 
og noen altså ved å selge medlems- eller 
støttemedlemskap. Felles er det at det 
trengs ei kjerne av aktivister som får 
mange til å gi. 

Du skjønner tegninga? 

ene grønne lungen etter den andre skal 
dras fortjeneste ut av. Oslo er en av de 
mest forurensete byer i Europa. «En 
tettere by» gir mer forurensing, kalde
re klima, og Oslo vil til forveksling 
ligne andre tefte byer i verden. Går for-

. slaget gjennom om utbygging .av 
Ekebergåsen, vil et særtrekk i Oslo 
forsvinne - den grønne «inngang
sporten>~ til sentrumsbebyggelsen, og 
et stort grøntområde. 

Det er mange andre miljøspørsmål 
enn disse. Jon har tatt opp endel aktu
elle spørsmål som gjelder hele Oslo
regionen: 
• Mot storflyplass på Hurum. 
• Mot veiutbygging i Oslo (Fjellinja, 

Ekebergtunnelen). 
• Mot planene om Horten-Moss

tunnel for biler. SV i Moss stemte for. 
Dette er konkrete saker som det 

trengs folk til å jobbe med. 

-Gakk-gakk 
Jon sier at han ikke er grønn. Vi har 
satt en gakk-gakk på hodet hans og jeg 
tror samarbeidet vil gå utmerket. Vi 
har en enestående sjanse folkens, med 
en kandidat på Stortinget som vil av
sløre hvor de borgerlige partiene har 
sjela si - og skape debatt. 

God valgkamp og velkommen til 
Østensjøvannet 3. september! 

RV•konteranse 
Rød Valgallianse skal samle alle 
representanter og vararepresen
tanter som sitter i kommunesty
rer, fylkesting og bydelsutvalg i 
helga 13.-15. oktober. Det er 
kommuneøkonomien og kampe
ne mot nedskjæringene som 
kommer til å være hovedtema for 
konferansen. Statsbudsjettet blir 
lagt fram rett før konferansen, og 
det vil derfor også bli lagt opp til å 
se på kommuneøkonomien i lys av 
det. 

Erfaringene fra høstens stortings
valg og kommunevalget i 1991 
skal også diskuteres. 
Det vil ikke bli vanskelig å fylle 
helga med politikk, men det er nå 
ikke klart hvilke andre tema som 
skal tas opp. RV-ledelsen vil gjer
ne ha forslag både fra represent
antene og andre. Ideer på andre 
teina er: «Klarer RV å ha en klar 
kvinneprofil?», miljøpolitikken i 
kommunene og «hvordan skal en 
RV -representant jobbe?-» 

A.N. 
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S
kal vi «gjenopplive» RV til val
get i 1991? Eller skal Fylkeslis
tene fortsette som en organisa
sjon etter valget? Eller skal vi på 

ny gå inn for en brei valgfront. Mulig
hetene er mange, svarene på OPP
RØRs spørsmål ditto: 

Grace (Telemark): - Det er viktig å 
bygge allianser mellom ulike folk og 
bevegelser og AKP. Fylkeslistene er 
veldig viktige ut fra det perspektivet. 
Det er for meg mye viktigere enn stor
tingsmandater. Til nå har dette samar
beidet gått over all forventning til tross 
for mange problemer. RV vil aldri bli 
det samme etter dette. Det er for tidlig 
å si hva vi bør gjøre framover, men det 
bra arbeidet som nå drives i Fylkeslis
tene må fortsette. Vi må se an valgre
sultatet og diskutere nærmere hvordan 
dette arbeidet skal fortsette, og hva 
RV/ AKP bør jobbe fram mot ved nes
te valg. 

RV - et m1sfoster 
Bjarne (Telemark): - Det er naturlig 
å fortsette arbeidet i breie allianser . . 
Argumentene ved lokalvalg er like go
de som ved stortingsvalg - bortsett 
fra spørsmålet om stortingsmandat. 
Men det å bygge breie allianser er mye 
viktigere enn mandatspørsmålet. Jeg 
ser ingen viktig grunn til å oppretthol
de RV. Det er enorme muligheter til å 
bygge ut alliansen i Fylkeslistene. 

- Prosessen er i gang. Vi kan ikke 
og må ikke forsøke å bremse. Det er 
mye sunnere å ha et kommunistisk par
ti som AKP i en brei front enn et 
misfoster som RV som er en smal front 
av AKP og noen uavhengige. Jeg veit 
også om en god del uavhengige i RV 
som ser det som mest interessant å ut
vikle det breie·arbeidet i Fylkeslistene. 
Angrepene fra bl.a. toppene i sosialde
mokratiet nå viser at vi er' på rett vei, 
mener Bjarne. 

Skeptisk 
Alice (Nordland): - Jeg synes det er 
veldig spennende det vi nå driver med 
- å bygge allianser med mye forskjel
lige folk. Men jeg er veldig skeptisk til 
en del av toppene som nå er på listene. 
Det er en del gamle sosialdemokratiske 
menn bl.a. Jeg er redd for at kvinne
profilen forsvinner, og at disse folka 
kan gli inn i den sosialdemokratiske 
folden igjen, sier Alice. 

- Det er spennende å jobbe sam
men med folk som er i bevegelse, og 
vårt arbeid med å følge opp toppkan
didatene og utvi\de fronten vil avgjøre 
hvordan jeg synes vi skal arbeide vide
re. 

RVer flott! 
Bente (Oslo): - Jeg synes dette er 
vanskelig. RV blir vel aldri det samme 
igjen etter dette, men vi må se på hvor 
flott og viktig RV er. RV gjør en kjem
pejobb i bystyret i Oslo og mange 
andre steder. RV står sterkt og får stor 
oppslutning ved lokalvalg. I.RV kan vi 
ha en klar revolusjonær profil i tillegg 

,VALGKAMPEN 

Valglinja 1991 
Bør Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet 

fortsette som en organisasjon etter valget? Bør RV 
stille til kommunevalget i 1991 eller bør RV/ AKP arbeide 

for en brei valgfront da også? OPPRØR har samla fire personer 
på sommerleiren på Tromøya _for å starte denne diskusjonen. 

dette framover, få fram de ulike syns
punktene og argumentene, lytte til 
hverandre og sammen finne ut hva vi 
skal gå inn for videre. Det er ikke noe 
fasitsvar på dette. Det finnes mange 
gode argumenter både for å stille bare 
RV-lister og for å stille i en valgfront 
som Fylkeslistene. Det er jo også mulig 
å ha en am,ierledes taktikk - stille 
RV -lister noen steder og delta i ulike 
lokale fronter andre steder. Forholda 
er forskjellige, og det er ikke noe som 
sier at vi må stille likt over hele landet. 

Diskutere 
Grace: - Ja, det er viktig at vi disku
terer dette ordentlig nå. Hva vinner vi 
og hva taper vi på å stille RV-lister eller 
i en annen front ved valget i 1991. Alli
anser må vi bygge uansett, men de kan 
vi bygge utenfor valgarbeidet også. 
Men nå er det bare få uker igjen til stor
tingsvalget. Oppgaven nå er i alle fall 
klar: Flest mulig stemmer til Fylkeslis
tene for Miljø og Solidaritet. 

Alice, Grace og Bente har ulike syn på valglinja etter stortingsvalget, men de er skjønt enige om at dette er en viktig sak å - RV?? Et misfoster, mente Bjarne. 
diskutere framover. . FOTO: ERIK NESS FOTO: ERIK NESS 

til de enkeltsakene vi nå kan få fram 
gjennom Fylkeslistene. 

- I Oslo oppfatter jeg valgfronten 
som smalere enn i mange andre fylker. 
Vi bør prøve-å få et videre samarbeide 
med nye krefter, men om det bør bli i 
RV-regi eller nye lister ved lokalvalget 
i 1991 er jeg usikker på. For meg vil det 
bety mye hva RVerne mener. 

Alice: - I Nordland er det et reelt, 
breit samarbeid fordi staten fører en så 
rå politikk overfor fylket og befolk-

ninga at folk naturlig legger mindre ker på og vil gå inn for ved valget i 
uenigheter til sida for å slåss sammen. 1991, må bety mye for hva vi skal gjø-

\ 

Grasrotbevegelser 
Grace: - Vi har fått et samarbeid i 
Telemark mellom mange flotte folk, 
men de er i liten grad representanter 
for ulike grasrotbevegelser. Det kan 
hende at disse uavhengige folka vil 
fortsette samarbeidet uansett hva vi i 
RV og AKP bestemmer oss for. Hva 
_de andre vi nå samarbeider med, ten-

re. 
- Foran dette valget har mye av ar

beidet for å få i stand Fylkeslistene 
vært gjort av noen få folk i hvert fylke. 
Vi må jobbe for å trekke flere med og 
utvikle det til en reell allianse der ikke 
noen få folk legger premissene, mener 
Grace. 

Bente: - Jeg synes det er viktig at 
det nå blir en skikkelig diskusjon om 

Landskonferanse 
Fylkeslistene skal ha en l~ndskonfer
anse i november som starter diskusjo
nene i fronten. Ledelsene i RV og AKP 
legger opp til at det bør avklares innen 
våren 1990 hvilken linje de skal ha ved 
valget i 1991. 

OPPRØR oppforderer leserne til å 
skrive debattinnlegg - gjerne ved at 
flere går sammen og diskuterer og skri
ver. 

• I 
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ORGANISASJON 

Ingen nekrologer for KK 
Av SIGURD ALLERN 

D 
enne dystre situasjonsrap
porten førte på forsomme
ren til to mottiltak. 
Klassekampen oppfordret 

raskt leserne til å gi en sommergave til 
avisa - og tegne medlemskap i støtte
ringen. Samtidig tok AKP(m-1) initia
tivet til en egen gaveabonnementskam
panje. I løpet av sommeren var 
målsettinga å få til 2 000 slike abonne
neter. 

Forståelsen 
Når dette skrives - i slutten av juli -
er det klart at innsamlinga allerede har 
blitt en suksess. Og at partiets gave
abonnementskampanje har fått en 
langt treigere start. Forhåpentligvis 
betyr august et gjennombrudd. 

Men forutsetninga er at hele partiet 
forstår alvoret. Avisdød er en realitet i 
Norge. Mange aviser har gått over en
de, flere vil bli nedlagt det kommende 
året. Det er ingen naturlov som sier at 
Klassekampen vil bestå. Sommerens 
innsamling og gaveabonnementsak
sjon har berget oss over den første 
kneiken. Vi har vunnet noe tid. Men 
heller ikke mer. 

Opplaget må opp! 
Allerede nå har Klassekampen redu
sert mange utgiftsposter, også på den 
redaksjonelle sida. Men det er en klar 
grense for hvor langt vi kan gå hvis det 
ikke skal få negative konsekvenser for 
avisas innhold og stofftilbud. Forelø
pig har vi f.eks. beholdt redaksjonen 
intakt. Men bedres ikke situasjonen vil 
også den rammes. Da er vi inne i en ne
gativ sirkel. 

Det eneste som kan forhindre det er 
opplagsøkning. AKP(m-l)s medlem
mer av sympatisører er ryggraden i det 
arbeidet. Men tendesen i KK-arbeidet 
har lenge vært nedadgående. Spesielt 
merkes det på løssalget gjennom egne 
kommisjonærer. Det var dårlig i 1988 
og har det første halvåret i 1989 gått 
ytterligere ned. Dette betyr at færre 
folk kommer i kontakt med avisa - på 

Av BENTE HANSEN 

V i ønsker oss et partiarbeid der 
det langsiktige, partibyggende 
arbeidet er en selvfølgelig og 

nødvendig del av .det utadretta arbei
det vi driver til daglig. 

Vi burde ha som rutine at avdelinge
ne setter i gang en sirkel hver høst/vår. 
På den måten gir vi omlandet vårt et 
organisert tilbud og en mulighet til å 
sette konkrete kamperfaringer inn i en 
sammenheng, lage analyser og trekke 
konklusjoner. 

Historia til partiet viser at vi mange 
steder i perioder har drevet et slikt sys
tematisk arbeid. Dette har vært en av 
grunnpilarene i arbeidet vårt. 

AKP har erfaringer fra vellykka 
rekrutteringsmøter i kjølvannet av bå
de førskolelærerstreiken og lærerstrei
ken i Oslo. Partifolk inviterte aktivis
ter til møte om AKP, og ga dem tilbud 
om sirkel, bøllekurs, KK-abonnement 
osv .. 

Verveåret for to år siden ga oss også 
noen prosent framgang i medlemstal
let. Men det systematiske rekrutte
ringsarbeidet blei ikke en nødvendig 
konsekvens av dette arbeidet. Det dri
. ves det for lite av fremdeles. Dette må 
vi forandre på. Rekrutteringsoffensi
ven etter valget i år er ikke bare en 
kampanje. Det er en start for å få rek
rutteringsarbeidet til å bli en del av det 
regelmessige, systematiske og nødven
dige partiarbeidet. 

0 

Verveoffensiv 
Valgkampen med samarbeidet i Fyl
keslistene gir oss store muligheter til å 

Klassekampens økonomi er svært kritisk. I løpet av de 
fem første månedene i år var annonseinntektene 640 000 under sam

me periode i fjor. Og ingenting tyder på at den situasjonen vil 
endres på kort sikt. 

gaveabonnementstall - og oppføl
ging etter forfall. Det betyr organise
ring av ringeaksjoner, regelmessig 
løssalg. Altså må pålitelige, drivende 
folk ha ansvaret og mange må stille 
opp. 

Ulv, u v! 
De som mener at dagsavisa Klasse
kampen ikke er verd den prisen får 
heller si det. Ærlig tale av den typen er 
bedre enn lunken, nikkende samstem
mighet om at det «nok» bør gjøres noe . 
- en annen gang og av andre. 

Det har vært mange kriser i Klasse
kampens historie og vi hittil klart oss 
gjennom alle. Men dette er den alvor
ligste siden avisa var på konkursens 
rand i 1978. Derfor har vi ropt ulv, og 

Kollektiv innsats for Klassekampen! 

sikt innskrenker det abonnementsmar
kedet. Det aller verste er at vi er milevis 
fra å utnytte det salgs- og vervepoten
sialet Klassekampen faktisk har. 

FOTO: PAAL AUDESTAD Klassekampen? En hver dag! 

Kadre 
AKP(m-1) har et stort antall drivende 
dyktige kadre, medlemmer som er 

vant til å organisere, som har kontak
ter og som med liten insats kan lage 
halvårslister for lokalt løssalg, innkal
le til ringekvelder og fikse penger og 
navn til gratisabonnementsaksjonen. 
Det finnes aktivisthåndbok for KK
arbeid og lokale erfaringer. 

Men oppgaver konkurrerer. Ting 

kan stå opp mot hverandre sjøl om de 
- i teorien - er til gjensidig berikelse. 
Altså må medlemmer, avdelinger og 
distriktsstyrer velge. Det er f.eks. fullt 
mulig å øke Klassekampens opplag 
med 500 fra 1989 til 1990. Skal avisa 
klare seg blir vi også nødt til det. Men 
en slik målsetting forutsetter et høyt 

Verve offensiv i høst 
- Partiet trenger verveoffensiven til høsten. 
Vi trenger nytt blod, og vi trenger å bli mange 
flere, skriver Bente Hansen i denne artikke

len om hvordan bygge og styrke partiet i høst. 
Rekruttering til ml-bevegelsens organisasjo
ner må bli en del av det systematisk partibyg-

gende arbeidet vårt, sier hun. 

Vi i AKP har alternative tilbud å gi folk, blant annet bøllekurs, men det er det sys
tematiske rekrutteringsarbeidet som bærer frukter. FOTO: AGE WINGE 

organisere folk rundt oss. Vi skal gi 
dem alternative tilbud: 

1 - Medlemskap i AKP. 
2 - Delta på sirkel 

3 - Delta på bøllekurs. 
4 - Tegne seg som støttemedlem til 

partiet (da får de OPPRØR). 
5 - Abonnere på Klassekampen. 

OPPRØR 

Gjennom å markere AKP i valg
kampen vil det være naturlig å følge 
opp dette med åpne møter om partiet 
- særlig med utgangspunkt i disku
sjonen om sosialismen og Kina. Noen 
steder kan det være gunstig å legge opp 
til møter med folk'fra sentralt som inn
leder. 

Forberedelser 
Det er en fordel om forholdene for ver
veoffensiven er lagt til rette før valg
natta: Sirkelledere og bølleledere bør 
være avklart. Andre planer om åpne 
møter, spesielle kapanjeopplegg etc. 
bør være lagt. 

Vervemateriell bør bestilles fra kon
toret i god tid: 'l>lakater og studieboka. 
I tillegg til studieboka anbefales Pål 
Steigans «Den Himmelske Freds 
Plass». Boka gir en god oversikt over 
deler av historia til AKP. Den er lett
lest og er på billigsalg fra Studietjenes
ter. 

Dessuten vil vi fornye verveløpesed
delen fra verveåret og muligens lage en 
vervebrosjyre. 

Bygg ut partiet 
Det er nødvendig åta tiltak for å bygge 
opp og styrke arbeidsplass/aga. Det 
har vært en tertdens den siste tida til at 
spesielt disse laga har hatt problemer 
og blitt svekka. Arbeidsplasslaga er av 
strategisk betydning for arbeiderinn
rettinga i partiet. Vi må lage oss mål
settinger for å styrke de laga vi har, og 
lage en prioritert plan over utbyggings-

gjør d et igjen ! Ver ken stat en , Narve
sen eller private kapitalkrefter vil føle 
noen trang til å gi oss en utstrakt hand. 
Ryker vi vil AKP-hatende Dagbladet
debattanter overgå hverandre i lov
prisning av likets store betydning for 
norsk presse. 

Den gleden bør vi ta fra dem. 

steder og tiltak for å gjennomføre 
denne. 

Ut over organisering av kvinner og 
arbeidsplasslag, f.eks. på sjukehus, er 
det behov for å organisere kvinner på 
tvers av hvor de jobber. Kvinner har 
særegne interesser uavhengig av jobb
situasjonen. Oet er gjort noen eksperi
menter med denne typer lag. Det 
ønsker vi å fortsette. 

Rekrutter til RU og NKS! 
Det er nødvendig å innrette mye av 
rekrutteringsarbeidet på ungdom. Det 
er blant dem oppbruddet og entusias
men ofte er størst, som f.eks. rundt 
miljøbevegelsen. Partiet tørker ut der
som vi ikke systematisk rekrutterer 
ungdom til ml-bevegelsen. 

Der hvor RU og NKS har egne lag 
skal AKP støtte dem i deres arbeid for 
å rekruttere. Dette gjøres først og 
fremst ved å tilby innledere til deres 
møter og studiesirkler. 

Det er ønskelig at partiet lokalt tar 
ansvar for å bygge ut RU og NKS på 
steder der de idag ikke finnes og der de 
sjøl ikke har krefter til å prioritere. RU 
satser spesielt på å bygge seg ut i de 
største byene . 

Rekrutteringsoffensiven til høsten 
må knyttes til propagandaen for AKP 
i valgkampen. Vi skal trekke til oss ak
tivister. Gjennom dette skal vi legge et 
grunnlag for det systematiske og lang
siktige partibyggende arbeidet som vi 
må drive. Rekruttering av nye med
lemmer må til enhver. tid en del av det 
eksterne arbeidet vårt. 
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SEND INNLEOO 
Send debattinnlegg til OPPRØR! Skriv 
korte innlegg. Kontakt Erik Ness hvis du 
har planer om å lage et langt innlegg. 
Innlegg behøver ikke være undertegnet 
med navn, men oppgi navn og telefon på 
noen redaksjonen kan kontakte. 

Jon Michelet på 
machomarkedet 

På sommerleiren på Tromøya fikk vi en his
sig debatt om Jon M's opptreden i Krimi
naljournalen (KJ). Vi diskuterte ikke om 

Jon er kørka eller ikke, men om det er politisk 
riktig å stille opp på intervju i pornoblader. I de
batten kom det fram en påstand om at intervjuet 
i KJ var produkt av en pressekonferanse, der det 
ville være taktisk dumt å nekte KJ adgang. 

Nå har Jon M. den sterke sida at han ikke leg
ger skjul på hva han mener, så i Klassekampen 
mandag den 17. juli går han åpent inn for at det 
er politisk riktig å stille opp i slike intervjuer. Det 
er bra, for da er det mulig å diskutere dette. 

På Tromøya blei det hevda av en at mitt motiv 
egentlig er at jeg ikke ønsker Jon M. på topp på 
Oslo-lista. Til det er å si, at jeg ønsker den på -
topp som partiet, etter demokratisk behandling, 
går innfor. 

Når jeg argumenter mot å gi intervjuer til 
«macho-pressa», så er det blant annet fordi jeg 
mener at det skader Oslo-lista og partiet. Et di
lemma som er blitt reist, er om macho-bladene 
er verre enn f.eks. Lørdags-Dagbladet. Det er 
ikke så underlig at vi har problemer med å lage 
ei linje på dette, for vi har ikke jobba nok med 
pornobegrepet. 

For å komme videre på denne motsigelsen, vil 
jeg gripe fatt i Jon M. s betoning av KJ-j ournalis
tens rett til å vinkle intervjuet som han ønsker. 
Men her må vi slå til med det vi veit om det kapi
talistiske varemarkedet: Alt som kan omgjøres 
ti\ varer og profitt, blir gitt varekarakter. Pomo-

lekkenes varer er: Kvinnekropper, fitter, 
kukker, kjærlighet, hat, drap, machomenn, 
voldtekt, neglisjering av smerte, angst, lengsler. 
Fattigjenter fra landsbygda i Thailand og på Fi
lippinene. Alt som kan frita menn fra ansvaret 
for medmennesker, ansvaret for relasjoner og 
egne følelser. Vi kjøper oss tilsynelatende fri for 
kr. 29.50. Pornoblekkene selges i svære opplag, 
og både bidrar til og er et uttrykk for en perver
tert seksuell kultur. Til sjuende og sist er de et 

ttrykk for menns nederlag og sjølforakt. Porno 

er en markedsskapt kultur, som driver intimitet 
og ørnhetsrelasjoner i retning av kalkyler, vare
karakter, prisfastsettelse og d_ermed identitets
tap. 

Jon M. argumenterer for at KJ er «ei legal 
blekke». Vi som veit at borgerskapets lover tar 
godt vare på markedet, men dårlig vare på folk, 
gir ikke mye for denne legaliteten. Vi lar den 
framfor alt ikke bli retningsgivende for politik
ken vår. 

Jon M. bruker mye plass på å forklare·at han 
ikke har ansvaret for vinklinga av intervjuet. 
Den som leser intervjuet, må gi Jon M. rett i det
te. Svara er redelige og greie nok. Men når Jon 
M. blir vare i et mannfolkblad, så må han gjøres 
om til «Jon på macho-markedet». Da forvand
les han fra revolusjonære-Jon til tøffe-Jon, som 
setter Kvinnefronten i skammekroken. Når vi 
veit dette og ser det med egne øyne, så må vi vel 
kunne diskutere om det er politisk lurt å være 
med på det? 

Det som er skummelt med praksis, er at den 
legger beslag på moralen vår. Ikke bare gir vi 
macho-bladene legitimitet utad, ved å behandle 
dem som en del av den legitime pressa. Men 
praksisen legger også beslag på vår egen tenking. 
Så kan det bli uproblematisk å bruke det samme 
magasinet i valgkampen vår, som i samme num
mer eller neste, rått og kynisk lager underhold
ning av vestlige menns bruk av fattige kvinner i 
barene i Manila og Bangkok. 

Så spørres det både fra den ene og den andre, 
hvor grensa skal settes. Brukt som argument 
mot boikott syns jeg dette er underlig. Vi lar da 
f.eks ikke være å drive antirasistisk arbeid, fordi 
det kan finnes grensetilfeller av rasisme? 

La oss ta utgangspunkt i Kvinnefrontens 
«svarteliste». Vi må hente kompetanse der den 
fins. Er det ikke det vi mener med å bringe poli
tiske bevegelser inn i listearbeidet da? For et 
fortsatt listearbeid i folkets tjeneste. 

BJARTE MØLLER BJØRGE 

Kjære lesere! 
ammen med forrige nummer av OPPRØR ble 
et sendt ut en leserundersøkelse. En del har 
vart på den. 

Dette er en sterk oppfordring til dere som ikke 
ar gjort det, om å avsette fem minutter. Det er 
o viktige grunner til at vi bør få mange flere 
var: 

1) Er det så sikkert at vi trenger OPPRØR? På 
ommerleiren ble det sagt at et forbedret TF var 
et vi trengte. Hva mener dere? 

AKP(m-1) 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO 5.· 
Telefon: Q2-38 42 50. 
Kontortid: 10-15, torsdag 10-18. 

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

2) OPPRØR koster bevegelsen mye penger-og 
en del krefter. -Så lenge vi velger å satse er det vik
tig at vi får maksimalt ut av det. Det er bare 
leserne som kan hjelpe oss med å forbedre avisa. 

Hvis lesere som er organisert i AKP-lag eller 
RV-grupper, tar et visst grep om å få inn skje
maene fra gruppa si, da blir det litt mer fart i 
sakene. 

REDAKTØREN 

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

NORGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 0556 OSLO 5. 
Telefon: (02) 38 42 50, .torsdag _12-15 

DETTE NUMMER 
Debatten i dette nummeret dreier seg først og 
fremst om intervjuet med Jon Michelet i Kri
minaljournalen. Både Bjarte Møller Bjørge 
og Randi Saure stiller store spørsmålstegn 
ved Jon M's opptreden. Vi trykker også et 
innlegg fra Andreas Fætten som mener parti
ledelsen ikke har gjort nok for å hjelpe 
RV-Radioen. 

SeriØse intervju 
i pornoblad? 

Jon Michelet reiser eit viktig spørsmål om våre 
standpunkt til pornografi i sitt innlegg i Klas
sekampen 17. juli, men havner dessverre ned 
feil stand\)unkt. Kva ynskjer Jon M. å oppnå 

med sitt «forsvarsskriv»? 
Eg tolker innlegget slik at han vil legalisere sin 

opptreden i pornobladet, som igjen er med på å 
- legalisere pornoblada bak eit «seriøst» dekke. 

Jon M. skriv at han er sterkt kritisk til Krimi
naljournalen. Men at dette er eit legalt blad i 
Noreg. Dessutan_når bladet ei viktig målgruppe. 
Kva blir så konsekvensane av ein slik argumen
tasjon? Etter mi meining stiller Jon M. seg på 
linje med Narvesen som distribuerer og dermed 
legaliserer kvinneforakten. 

Narvesen nekter å vere ansvarlig for kvinne
forakten dei sprer. I ytringsfridomen sitt navn. 
«Mjukpornoen» er legal i Noreg, og dermed så 
fråskriv dei seg ansvaret. det same gjer Jon M. 
og andre aktør ar i pornoblada. Har du, Jon M., 
nokon gong stilt deg spørsmålet om kvifor Kvin
nefronten har retta mykje av skytsen sin i 
kampen for å få stoppa spredninga av kvinne
forakten nettopp mot Narvesen? Har du nokon 
gong fundert på kvifor det er viktig å ansvarlig
gjere Narvesen og dermed staten? det er veldig 
lett å stille seg «kritisk» til pornoindustrien, men 
kvar blir det av konsekvensane? 

Kvaer det så Jon M. oppnår ved å stille opp 
for pornoblada i «seriøse» intervju? Jau, du er 
mecipå åstyrke myta om pornoblad som-mann 
folkblad. Du reduserer deg sjølv til eit passande 
krydder med litt bajaseri og litt politikk innimel
lom nakenbileter og «sexreportasjer». Litt jakt, 
litt motor og litt vold. Du legaliserer pornoindu
strien sin eksistensberettigelse. 

Kvifor er så Jon M. eit interessant intervju
objekt for Kriminaljournalen og Alle Menn? 
Korleis ynskjer disse blada å framstille deg? Kva 
er det dei vil oppnå? Du seier det ganske godt sjøl 

som «macho-mann». At bladet legg vekt på at 
«Kvinnefronten i årevis hatet ham og stemplet 
ham som kjønnsfascist osv .... », er vel neppe ei 
overrasking. Du er ikkje igår og dette burde du 
vite. Det er nettopp denne sida som er interess
ant for Kriminaljournalen. Du trudde vel ikkje 
for alvor at Kriminaljournalen var interessert i å 
presentere toppkandidaten for Fylkeslistene i eit 
seriøst valgkampintervju? Dessverre er ikke rol
la di som eit uheldig offer så veldig truverdig. 

Dersom du framleis ser på din opptreden som 
eit politisk innlegg i valgkampen, trur du at and
re seriøse revolusjonære politikarar som for 
eksempel Erling Folkvord eller Siri Jensen had
de vore gangbare for Kriminaljournalen? Eg er 
overbevist om NEI! - med mindre at Folkvord 
kunne gå ut mot pornoindustriens motstandarar 
eller om Siri kunne bretta seg ut som kjønns
objekt. 

Så til slutt: Kva for allianser er det Fylkesliste
ne skal bygge på? Kvar er det dei viktigaste 
opprøra finnes? Var det dei progressive bevegel
sane vi skulle nå? 

Korleis fungerer ein slik opptreden for f.eks. 
kvinnene i offentleg sektor. Er det med på å sam
le opprøret? Nei, det gjer den ikkje! Det er eit 
slag i trynet på oss som jobber livet av oss for å 
samle motstanden og få kvinnene til å reise seg å 
gjere motstand. Du er med på å splitte opprøret 
i staden for å samle. 

Beklager å måtte seie det, men når du stiller 
opp på slike «seriøse intervju» og er med på åle
gitimere pornoindustrien, så speler du faktisk på 
lag med det dei mest reaksjonære og kvinnefi
endtlige kreftene i det norske samfunnet. 

Eg føler det lite truverdig når eg eine dagen tek 
del i kvinneopprøret i Bydel 5 og neste dag skal 
ut og drive valgkamp og forsvare ein toppkandi
dat som er krydder for pornoindustrien. 

RANDISAURE 

Heltekommunisme 
Etter nærmere fem års drift er Radio RV i 

Bergen i de største problemene noensinne. 
Det er minimalt med programmedarbei

dere, underskuddet i økonomien er større enn 
noensinne, og det mangler et styre som fungerer 
for radioen. 

I disse fem årene har det vært en ting som har 
gjort at radioen har overlevd, nemlig at en hel 
rekke personer har brent seg ut totalt i arbeidet 
med å få radioen til å fungere. Som en .veteran 
har jeg sett den ene etter den andre forsvinne ut 
av radiomiljøet, med en knekt innsatsvilje og to
talt mangel på entusiasme. 

Hva skyldes dette? Er det slik at radioarbeid 
er så utrolig krevende og slitsomt? Både ja og 
nei. Det er en gang slik at det kreves litt arbeid 
for å få laget ordentlig og profesjonell radio. 
Men dette alene er ikke nok til å forklare den 
haltende gange stebarnet har hatt. 

Helt siden radioen ble opprettet har holdnin
gen blant de ledende kreftene bak radiomiljøet 
(les: AKP-ledelsen) sagt at radioen skal være et 

BLI ABONNENT 

egenorganisert og selvfinansiert prosjekt. Det 
var hele forutsetningen for at radioen ble opp
rettet. Etter dette har radioen vært et ikke-tema, 
et problem som dukket opp hver gang da hen
vendelsene fra radioens medarbeidere kom: 

- Vi trenger hjelp, vi greier ikke dette alene, 
ble det sagt. 

Dette har faktisk pågått så lenge radioen har 
eksistert. 

Når så 'ingen hjelp kommer (jo det har vært 
visse tiltak , men ingenting som har vart mer enn 
noen måneder) , så blir den ene ildsjelen etter den 
andre brent ut. Dette kalles heltekommunisme. 

I skrivende stund vites det ikke om radioen 
kommer til å overleve denne høsten. I begynnel
sen av augµst skal det være ekstraordinært 
årsmøte, som da sannsynligvis vil vedta en full
stendig nedleg gelse av driften. Er det slik som 
ordtaket sier, at «krefter spart er krefter tjent»? 
jeg bare spør. For nå er det ingen helter igjen .. . 

ANDREAS F ÆTTEN 
TIDLIGERE REDAKTØR 

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

Norsk Pirat 
Historia om «Black prin
ce» demonstrerer at 
myten om skipsfartsnæ
ringa som bastion for 
norsk ære og makt for
lengst er død. Mens Fred 
Olsen løper fra avtaler og 

Pirat. 

løfter og demonstrerer 
sin arroganse ved å øse 
eder og galle utover nors
ke media, sitter de filip

. pinske sjøfolk~ne i en 
park i Manila. De avven
ter utfallet av sin sak. 
Kravet er å få jobbene til
bake. For mange er alter
nativet arbeidsløshet i et 
lutfattig tredje-verdens 
land med dramatiske fat
tigdomsproblemer. 
Vi deler derfor ut rødt 
kort til den norske storre
deren for den rasistiske 
og arbeiderfiendtlige 
praksisen som får det 
gamle storrederiet til å 
framstå som en skam og 
en byrde. 

RØD ROSE 

Helle 
- I går fikk jeg det bra. Jeg 
turte å si meninga mi. 
Det er Helle Borgen som har 
ordet på plenumsdiskusjo
nen på «en øy utenfor 
Arendal» i sommer. Det var 
mange som kom på sommer
leir med ønske om å diskute
re AKP - hvordan vi vil ha 
partiet, hva slags tradisjoner 
vi er en del av. Kjersti la i sin 
innledning fram mange ide
er. 

Helle. 

Hun understreket at 
politiske linjer lages kollek
tivt og ikke i spesielt glupe 
hoder eller av ledere. Helle 
grep fatt i denne vitenskape
lige, maoistiske tradisjonen 
- fra massene til massene -
og var gjennom sine innlegg 
i brigaden og i plenum med 
på å utløse en spennende og 
viktig debatt på årets som
merleir. Hva hun sa? Det 
kan du lese om på midtside
ne i denne avisa. Hva hun 
fikk? Mange klapp på skul
deren, folk som var enige og 
uenige på en skikkelig måte 
- og en rød rose fra redak
sjonen i OPPRØR. 

DØDSLINJE 
- Det er en tradisjon på venstresida: Ta livet av 
hverandre i stedet for a ta livet av de andre. 

(Uttalelse fra AKPs mest 
kjente lege på Tromøya den 

13. juli klokka 12.45) 
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på sparebluss, nå er den sluknet. Deng og Peng gjør at magan min ikke 
helt fungerer for tida. Den murrer 
og svarer på spørsmål fra huet mitt: 

- Ja, men ... 

Hjertet er klar, men hørte vi klumpen i 
halsen? 

AKP-hue. Det rødmer litt, ganske kledelig, 
og tenker i sitt stille sinn: - Jammen har 
jeg fått mye hjelp i det siste. Klassekampens 
folk har nær sagt stått på huet for å fortelle 
og forklare hva som skjer. Da Siri i Fre
dagsforum så Jagland i øyene og spurte om 
alternativet er kapitalisme med miljø-øde
leggelser og 15 millioner som dør av sult 
hvert år, tenkte jeg: - Godt at AKP-huene 
har vettet i behold! 

Hva huet spør om? 
- Hvem holder du med, studentene og 

arbeiderne på Den Himmelske Freds Plass 
- eller Deng og Peng? 

Magan svarer: - Sosialisme betyr at det · 
arbeidende folket bestemmer, hat makta. 
Derfor holder jeg med studentene og ar
beiderne. Men det er en klump ned i her som 
skjelver! 

Deng og Peng skylder magan og hjertet 
mitt en unnskyldning: For første gang har 
de skjønt åssen det var å være maga og hjer
te hos en NKP-er i -56 og -68. Flammen fikk 
strålen fra brannslukningsapparatet satt 
rett mot seg. Det ble svart,· køl og svidd. 

- Det er ikke noe gæernt verken med 
magan eller hjertet ditt. - Hei, der! roper hjertet og vil si noe: 

Det er huet som snakker. - Da Siri holdt den røde fana høyt, og fikk 

Huet spør hjertet: 
- Hvem brenner du for - millionene 

eller Deng og Peng? 

- La magan være i fred, la hjertet bren
ne for barfotlegen, bonden påsismarken og 
Mao Tse Tung. Men ikke glem meg, sier 
huet. 

han derre Jagland til å stamme, blei det jag
gu heit her nede. 

- Og murringa roa seg litt hos meg, sky-
ter magan inn. , 

- Massene er de virkelige heltene, sva
rer hjertet. Det er de som har bygd opp 
Kina. De sulter i India og Etiopia, men i ki
nesernes mager er det mat. Jeg brenner for 
millionene. Flammen for Deng og Peng var 

- Gud~kjelov at vi har huet med oss, 
visker magan til hjertet. Hadde NKPerne 
det i -56 og -68? 

Benket på første rad, på ytterste venstre. 
Hadde vært på Tromøya før. Skulle ut av 
det brennende huset! Huet later som det ikke hører. Ros fra si

ne egne er ikke dagligdagskost for et BERNHARDT 

NORDØK ... nordisk <EEC> rettet 
mot det ar~eidende folket 
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av Klasse

kampen. Vi 
taren kikk 

20årtil
bake. 

I vårt tilbakeblikk på Klassekampen for 20 år siden tar vi denne 
gangen med en liten notis på side 2 i sin helheL Tittelen var 
«Klassekampen nektet utlevert i fengsel!»: 

«En kamerat har nettopp avsonet en dom for deltakelse i en så
kalt 'ulovlig' Vietnamdemonstrasjon. Politiet slo til, flere av 
demonstrantene ble arrestert, etterpå ble til og med tre av dem 
dømt for vold mot politiet. Det var ett eksempel på ytringsfriheten 
under borgerskapets diktatur. Mens denne kameraten satt i fengsel 
var det noen kjente av han som stakk innom 'mottakelsen ' med 
aviser og annet lesestoff. Da nr. 6 av 'Klassekampen' kom ut, ble 
også den brakt dit. Men da sa lengseisbetjenten nei, den avisa kun
ne man dessverre ikke ta imoT: Det ble bedt om en forklaring, var 
det så at spesielle aviser var forbudt i/engs/et? Ingen av fengsels
betjeninga kunne gi et eksakts var, klare regler fore lå ikke, derimot 
hadde man muntlig instruks. Redaksjonen i 'Klass~kampen' ble 
'gjort oppmerksom på denne hendelsen. Vi har forelagt til/ ellet for 
fengselsdirektøren.. . '--
- 'Klassekampen' ble da altså stoppet p.g.a. sitt politiske inn
hold? 
- Det kan nok være forklaringen. 
- Men Aftenposten og dagbladet blir tillatt. Disse avisene inne-
holder jo også ganske klart et politisk innhold? 
- Nei, ja, jo. 
Dette var et annet eksempel på ytrings/ riheten under borgerskapets 
diktatur.» 

Ellers var nummeret preget av at «Arbeid.s/olk bør boykotte 
høstens stortingsvalg». 
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