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Hva nå? Det er spørsmålet Siri Jensen stiller 
i den første lederen etter det dårlige valget. 
Hvem er Kirsten Smidesang i Sandnessjøen? 
Og hvem var Sigrid? Møt førstnevnte i parti
profilen. 

SE SIDE 2 

FAGBEVEGELSEN 
Nei til moralisme __:_ ja til masselinja og ar
beiderklassen! er parola til Håvard Libæk. 
Valget viste at det er et oppbrudd på gang, 
skriver Frode Bygdnes. Men hvorfor var det 
SV og ikke vi som «fikk tak» i det? 

SE SIDE 3 

AKTUELT 
Hva skjedde med kvinnene i valgkampen? 
Eli Aaby begynner å oppsummere. 
Les også om treningsleiren for miljøvernere. 

. SE SIDE 4 

KINA 
Hva mener den internasjonale ml-bevegelsen 
om det som har skjedd i Kina det siste halve 
året? Internasjonalt Utvalg i AKP er godt in
formert og oppfordrer ti\ diskusjon. 

SE SIDE 5 

Hva mener AKPere og RVere fra det ganske 
land om valget? Hva vil de ha om to år? OPP
RØR har snakket men noen av dem. 
Og hva mener Aksel Nærstad vi skal gjøre 
ved valget i 1991 - FMS eller RV? 

SE SIDE 6 OG 7 
Taran Sæter stiller to spørsmål om kvinnene 
i valgkampen. Fire jenter fra fire forskjellige 
fylker svarer. 
OPPRØR har snakket med lagslederen i et av 
AKPs faglige lag. Det var umulig å komme 
utenom diskusjonen om arbeiderklassens 
rolle i partiet, men først og fremst var menin
ga å få tips i forbindelse med rekrutteringsof
fensiven i høst. 

SE SIDE 8 
Vi har dessuten intervjua Erling Folkvord -
en folkelig 5.kolonist i fiendens leir. 

SE SIDE 9 

KK·KAMPANJE/STUDIER 
Målsettinga for høstens Klassekampen
kampanje er 2000 abonnenter. Hvordan skal 
vi få til det? Salgsleder Gunnar Furehaug har 
ideer. 
En uke av sommerferien på skolebenken -
en fiasko eller en sensasjon? Peder Martin 
Lysestøl har klare meldinger. 

SE SIDE 10 

DEBATT 
Legg ned flest mulig av utvalga og bygg AKP 
rundt partilaga, skriver Sissel. 
Arbeiderdamene er skvisa både i partiet og i 
verden, skriver Tone Beate Windingstad i et . 
innlegg i diskusjonen om arbeiderklassen. 

SE SIDE 11 

PÅ TAMPEN 
Gjett hvem som får OPPRØRs røde rose 
denne gangen! 
Og les hvem det er som tror at det folkeligste 
som fins, er mannfolk som står på damp
skipskaia i Hammerfest og banner og spøtter 
i havet og lyser forbannelse over vestlendin
ger? 

SE SIDE 12 

Skuffa - men ikke deppa, er stemninga 
i AKP etter valget. OPPRØR har ringt til 
alle distriktsstyrene i partiet, og sammen
fatter situasjonen sånn: - Det var riktig 
det vi gjorde, vi er skuffa, men ikke slått 
ut. 

Satt partimedlemmene i sofaen - eller 
var vi på gata og dreiv valgkamp? Ringe
runden ga følgende svar: Et stort flertall 
av partiets medlemmer var aktive i valg
kampen. I noen få fylker var det lite 
jobbing med valget fra vår side. Det for
teller like mye om problemer med å bygge 
en ny valgfront som det forteller om par
tiet. Pluss kanskje litt om problemene 
med å få de siste 10-15 prosentene ut på 
gata. 

AKP-offensiv 
Sentralstyret lanserer nå en AKP-offen
siv. Siri Jensen oppfordrer partilaga til å 
arrangere åpne møter for å diskutere de 

store politiske utfordringene som må lø
ses. Vi skal utvikle en politikk for AKP i 
1990-åra i samarbeid med dem vi har job
bet sammen med i valgkampen. 

- Samtidig skal vi få til en vellykket 
rekrutteringsoffensiv i høst. Vi ønsker ik
ke bare å diskutere, lære og utvikle poli
tikk. Vi trenger ikke minst flere 
kommunister. En forutsetning for å løse 
de store oppgavene venstresida har stilt 
seg, er at det blir mange nye kommunister 
i AKP, RU og NKS, sier hun. 

Distriktsstyremedlemmer OPPRØR har 
snakket med, forteller at det nå er plan
lagt nesten like mange studiesirkler i 
AKP, RU og NKS som det var valgkamp
grupper for Fylkeslistene. Det betyr at vi 
er i siget, og at partilederen har rett. 

Diskusjonen om 1991 
På midtsidene i OPPRØR forteller med
lemmer av AKP og RV fra hele landet om 

A l 

hva de synes om valget i år. Hvordan ten
ker de seg kommune- og fylkestingvalget 
om to år? 

Det er en gjennomgående skepsis til den 
politiske profilen til Fylkeslistene. 

- For dvask og ullen, sier mange. Vi 
må markere oss sterkere mot SV, markere 
forskjellen på et sosialdemokratisk ved
heng og alternativet for opprørere. 

Bjørn Hauger mener at valgkampen be
krefta at valgfronten var riktig. 

- AKP er ikke i stand til aleine å ut
vikle den nye, helhetlige politikken som 
er svaret på miljøkrisa. Min skepsis knyt
ter seg til om partiet er i stand til å fange 
opp det opprøret som er på gang. 

- Er usikker på hva vi skal gjøre i 
1991, sier Bente Volder. Vi må ikke ende 
opp med noe som er lite og tannløst -
samtidig som vi har kvittet oss med RV 

SE SIDE 2, 3, 6, 7, 8, 9 OG 12 
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RV-konleranser 
13. -15. oktober 
I helga 13.-15. oktober avholder 
RV tre store konferanser i Bodø, 
Bergen og Oslo for alle kommune
styre- og fylkestingsrepresentanter, 
vararepresentanter, RV -grupper, 
valgkampledelser i fylkene og 
landsstyremedlemmer. 
■ Oppsummering av stortings

valget og linja for valget i 1991, blir 
et hovedpunkt på konferansene. 
■ Statsbudsjettet og kommune

økonomien blir det andre store 
punktet. 
■ Miljøpolitikk i kommunestyrer 

og fylkesting skal tas opp. 
■ Kvinneprofilen - hvordan ut

vikler vi den er det fjerde temaet på 
konferansene. Her vil erfaringene 
fra arbeidet i kommunestyrer og 
fylkesting oppsummeres, og det 
blir diskusjon på utviklinga videre. 

Noen som ikke har meldt seg på? 

Diskusjoner om 
RVS holdning li.I 
valget i 1991 
Arbeidsutvalget i RV ber alle RV
grupper om å diskutere hvilken 
holdning RV skal ha til valget i 
1991, og sende rapport til landssty
ret om diskusjonene innen 27 .10. 
Vi vil også sterkt oppfordre alle 
RV-representanter og vararepre
sentanter til å komme på konferan
sene 13.-15. oktober der bl.a. 
valget skal diskuteres. Vi ber også 
de RV-gruppene som ikke har kom
munestyre- eller fylkestingsrepre
sentant om å sende folk på disse 
konferansene. 

RVs landsstyre vil på sitt møte 
28.-29.10 diskutere RVs holdning 
til valget i 1991 og forholdet til Fyl
keslistene for miljø og solidaritet. 

Det skal på bakgrunn av disku
sjonene i RV, AKP og i Fylkesliste
ne for miljø og solidaritet vurderes 
om det skal avholdes ekstraordi
nært landsmøte vinteren/våren 
1990 for å behandle kommuneval
get i 1991. 

Dis-uler valget 
i 1991 raskll 
AKPs ledelse har vedtatt at alle par
tilag innen 6.11 skal diskutere hva 
som bør være partiets valglinje i ' 
1991. Rapport fra diskusjonene 
skal gis til distriktsstyrene. Det vil 
så bli holdt en form for landskon
feranse for å oppsummere partiets 
syn for om mulig å avklare hva 
AKP skal gå inn for i 1991 før Fyl
keslistene for miljø og solidaritet 
avholder sin landskonferanse i slut
ten av november. 

Sentralstyre_ts syn og grunnlaget 
for avstemninger i partilaga vil om 
mulig bli presentert i Klassekampen 
i begynnelsen av oktober. 

F
orsida i Klassekårtipen to da~ 
ger etter valget har :vakt reak
sjoner. Forståelig nok. Den 
hadde klart preg av et utspill 

fra partiledelsen, som ikke hadde dek
ning i intervjuet som ble gjort. Vi var 
først og fremst opptatt av at valget 
måtte oppsummeres og taktikken vi
dere diskuteres i partiet, selv om vi 
også hadde synspunkter på framtida. / 

Sentralstyret i AKP har når dette le
ses kommet med sin innstilling som 
skal behandles i hele partiet og opp
summeres før Fylkeslistenes landskon
feranse i november. Mange syrres at 
dette gir oss kort tid. Grunnen til at vi 
har lagt et' så stramt løp er at vi ønsker 
at partiet skal diskutere og ta stilling 
mens alle mulighetene er åpne. Vi vil 
ikke ha en gjentakelse av situasjonen 
fra sist der diskusjonen ikke kom skik
kelig-i gang i partiet før mange premis
ser allerede var lagt. Vi er en del av et 
samarbeid, også de andre diskuterer 
- på konferansen i november vil det 
legges premisser for det videre arbeidet 
uansett om vi går inn for å utsette en 
endelig avgjørelse. 

Vi tror også at det er nå partiet er 
opptatt av å diskutere dette og at[det er 

Cl?crrhjJrofi 

sig,id het hun som satt på ga,
den som byen blei kalt opp etter, 
landet fra garden ned mot sjøen blei _ 
Sandnessjøen. 

POLITIKK 

Hva nå? 

Jo, kanskje det. Men Klassekampens 
forside 13. september var uheldig for
di den så ut som et utspill frapartiledel
sen - og i forhold til intervjuet inne i 
avisa var det ikke dekning for fortitte
len. 

mulig å få til en skikkelig behandling 
som legger grunnlag for mer enhetlig 
handling. Hvis det så viser seg at uenig
hetene er for store, får vi ta stilling til 
hvordan vi løser det. 

Hovedoppgava for AKP i denne pe
rioden er å utvikle oppbruddet som 
fins i Norge og lede det mot venstre og 
styrke og byg~e ut den revolusjonære 
fortroppen. A få en kommunist på 
Stortinget er ett viktig delmål innafor 

· en slik oppgave. Men valgtaktikken 
må ses som en del av vår helhetlige 
strategi og både mandatsjanser, utvik
linga av enhetsfronten og mulighetene -
for å styrke partiet må tas med i disku
sjonen. 

Samtidig som vi diskuterer valget er 
det viktig å tå vare på dem som vi har 
jobba sammen med i Fylkeslis-tene. 
Mange steder har vi fått kon,takt med 
nye folk og miljøer i denne valgkam
pen. Både blant dem og blant de 22 000 
som har stemt FMS fi~s det mange 
som har lyst til å bli bedre kjent med 
AKI_=> og partiets politikk. Diskuter om 
de vil bli med i partiet. Start studiesirk
ler med en gang, det er nå interessen er 
størst! Kombiner studiearbeidet med 
diskusjoner om hva som er AKPs 
plattform etter Kina, hvilke utfordrin
ger vi står overfor i 90-åra og hva slags 
AKP som trengs for å møte dem. Hvil
ke svar har sosialismen på miljøkrisa? 

Vi stiller gjerne som innledere til slike 
møter, både på åpne møter, møter i 
partiet og med sympatisører. 

Valgkampen har vist at det blåser en 
venstrevind på skolene. Det meste har 
også her gått til SV. Men venstrevind 
er bra, det gir oss mer ungdom åJobbe 
blant. Og på en god del skoler har FMS 
gjort det svært godt. Rød Ungdom har
planer om å følge opp, men det er en 
viktig oppgave for partiet å støtte opp 
om dette arbeidet; først og fremst ved 
å stille studiele,dere, innledere osv. til 
disposisjon og ved å delta sammen 
med ungdom i aksjoner mot miljøøde
leggelser og rasisme. Der vervemateri
ell som blir laga til sjøl å få kontakter 
på nye skoler. 

Skal partiet kunne spille en,revolu
sjonær rolle i 90-åra, er det avgjørende 
at vi klarer å komme den nye radikale 
bevegelsen blant ungdom i møte. Det 
krever at hele partiet skolerer seg i øko
logi og miljøpolitikk og at vi tar opp 
diskusjonene rundt økonomisk vekst 
og forbruk. Og det krever at vi tar på 
alvor arbeidet med å bygge opp ung
domsforbunda våre. 

SIRI JENSEN 

Kirsten Smidesang, 
AKP i sandnessJøen 

for diskusjonen. Personen sjøl er i fo
kus, det er ikke lov å stjæle premisse
ne. Dette betyr lytting og respekt. Alle 
konsentrerer seg om din sak. Særlig 
for jenter har dette betydd at de blir ' 

- Men hvem var Sigrid? 
- Ho kom fram i lyset da brubyg-

, synlige. Alle snakker med ett. 

ginga måtte stoppe opp pga. funn i 
jorda der garden hepnes låg. Ho Sigrid 
på Sandnes viser seg meir og meir å ve
re ein svært sentral person frå vikinge
tida. De historiske kvinneskikkelsene 
er også usynliggjorte. Torolv Kvel
dulfson har plass i sagaen. Han har 
også fått hovedgata i byen oppkalt et
ter seg. Han var bare 'en av Sigrids tre 
menn! Likevel er hennes ettermæle å 
finne i en ussel gatestubb ... 

Hvem er så Kirsten, som sier dette? 
Ei dølajente som har omplassert seg 

til et karrig kystmiljø her nord, uten at 
det har hatt øyensynlige skadevirknin
ger. Kirsten Smidesang bor sammen 
med Arnfinn Rørvik, er mor, lærer, 
kvinnefronter og kommunist. En ting 
forteller ho gjerne oin med stolthet: 
Hvordan ho har klart å endre partila
get sitt med enkle, m~n sterke midler. 
Det starta etter at ho hadde vært med 
på bøllekurs for lærere. 

- V år egen vei 
Det første som måtte gjøres var å kvit
te seg med kolonistatusen et partilag 
har i forhold til sentralen der sør. Sen
trale planer må snus og vendes på, 
brytes ned og tillempes kanskje til det · 
uigjenkjennelige, men sånn at dem 
kan brukes lokalt. 

- Vi må finne vår egen vei. ,. 
Så var det å gå løs på strukturene i 

laget. En.diskusjon avslørte mye ube-

Dølajente i nord 
hag, stivhet, angst og usynliggjøring 
på lagsmøtene. 

- Vi innførte to nye punkter på 
møtene, sier Kirsten. Det første var en 
kort runde med nytt og godt. Noe posi
tivt man har opplevd sia sist. Dernest 

OPPRØR 

timen er din. En runde der alle luft_er 
ting dem vil ha diskutert, ikke nødven
digvis partipolitikk. Så avgjør møtet 
hva vi tar opp. 

Timen er din har en hovedregel: Den 
som har reist saka legger premissene 

Dette blei gjort først og fremst for å 
støtte, ta vare på, synliggjøre hverand
re. Men i ettertid har det sjølsagt vist 
seg å være riktig og viktig politisk. 

- Vi blir en sammensveisa gjeng, vi 
får et breiere perspektiv for «hva som 
er politikk». De belastende og overfla
tiske eventueltpunktene forsvant også 
som dugg for sola. Alt blei snudd opp 
ned. Det eventuelle kommer fram fra 
starten av i runden. 

Kvinnefronten 
Kirsten føler ikke at ho har vært så dri
vandes når det gjelder Kvinnefronten, 
men det kommer da fram at ho har , 
hatt en finger med i kampen mot den 
snuskete RICA-kjeden, som dessverre 
har etablert seg her oppe, med både 
jenteboksing og «wet T-shirt»-show 
på programmet. En både trist og tøff, 
men dessverre nødvendig kamp. Like 
trist og like nødvendig som kampen 
mot pornoen i byen, og jobbinga med 
krisesenter. 

- Det var derfor liksom et positivt 
løft for oss je;tene da ho Sigrid på 
Sandnes stansa brubygginga og vokste 
seg ut i lyset fra mørke jordlag. 

- Ho ska pinadø få sin fortjente 
statue ved bruenden. Som vi jentene 
kan blunke til når vi kjører fra øya. Og 
som hilser oss når vi kommer tilbake. 

· Tekst og foto: 
ROGER JOHANNESSEN 
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FAGBEVEGELSEN 

- Vi et framtida 
Av ERIK NESS 

I 

Håvard Libæk som leder 
Statsbanenes Verk;stedfor
ening i O~lo mener AKP må 
satse på arbeiderklassen. 

- Innrettinga på arbeiderklassen og 
å skjønne hva massearbeid er, er to 
ting som henger nøye sammen, sier 
Håvard. 

- Det finnes til og med partimed
lemmer som bare klager og syter over 
reaksjonære meninger og holdninger i 
arbeiderklassen. Det er ingen grunn til 
å bli forbausa eller deppa over sleiv fra 
arbeidsfolk om «rødstrømper» og 
«svartinger». Hadde arbeidsfolk vært 
enige med oss, hadde de tatt makta for 
lenge siden! 

- Jeg mistenker moralistene for ikke 
å skjønne at det er nødvendig å disku
tere med såkalte vanlige folk. De syns 
det er slitsomt, tror det er dødfødt. 
Problemet er at hvis vi ikke klarer å 
overbevise disse «vanlige folka» at vi 
har rett og de tar feil, blir det ingen for
andring - ingen revolusjon. 

- Arbeiderklassen 
er framtida vår! 
Det er arbeidsfolk - med alle deres 
feil og mangler - som er vår framtid. 
Hvis vi ikke skjønner det, har vi ikke 
noe behov for et kommunistisk parti. 
Sammen skal vi lage revolusjon. 
Kanskje problemet til partiet og den 
småborgerlige moralisten er det sam
me: At vi har mista av synet_ selve 
poenget - den sosialistiske revolusjo
nen. Men så er da heller ikke revolu
sjon noe som blir diskutert for tida, 
sier Håvard. 

Småborgerskapet 
- Du snakker om «vanligefolk», «ar
beidsfolk» og arbeiderklassen. Hva 
med grupper som lærere og sykepleie
re? 

- Det er helt mulig å være revolusjo
nær og sykepleier og læ rer . Det ser vi 
jo! Vi må jobbe mye blant denne delen 
av småborgerskapet. Men det er et tan
kekors at det er lettere å vinne oppslut
ning og rekruttere til partiet blant folk 

- Det er ikke noen vits med AKP hvis 
vi ikke satser på arbeiderklassen. Ellers blir 
det rett og slett ingen revolusjon! Og revolu

sjon er vel målet til AKP? 

med høyere utdanning enn blant ar- gjør noe med det - får respekt for ar-
beidsfolk. beidsfolk, et kjærlighetsforhold til 

- Hva tror du det kommer av? vanlige mennesker. 
- Det er ikke enkelt å si. AKP er do-

minert av småborgerlige og folk fra 
mellomlaga - også i posisjoner i parti
et. Det er antakeligvis ikke m&nge i 
partiledelsen som har sin oppvekst og 
arbeidstida si i arbeiderklassen. 

Kjærlighet 
Ja, num asa 
- Å. skj ønne betydninga av arbeider

klassen, den rolla bare de kan spille for 
framtida vår, gjør at det er så viktig å 
bruke mye tid på å drive politisk arbeid 
akkurat her. Vi som skjønner det - og 

- Det kan 'ikke være sånn at så snart 
vi merker ei dårlig side hos en person, 
så slår vi handa av han/henne. Vår 
metode er for eksempel ikke å isolere 
arbeidere som leser porno eller henger 
seg på Hagen-hets mot innvandrere. 
V år metode er ikke mor i e. men å 
br de st rk ia ne 1 · • 
svekke de svake. 

- Vår jobb er å skolere folk - både 
gjennom diskusjoner og praksis. Da 
må vi være der disse folka er - ellers 
blir det ikke noe av forandring. Hvor-

dan skal det bli noen revolusjon med så 
få revolusjonære industriarbeidere i 
partiet? 

Massearbeid 
- Men det skjer jo noe, tenk på radika
liseringa av Samorg. i forbindelse med 
1. mai i Oslo. 

- Det er viktig med verv og posisjo
ner, men grunnlaget for et radikalt 
1. mai-tog legges i klubbene, på ar
beidsplassene. Bare mangeårig job
bing og diskusjoner kan gi varige og 
store resultater. Derfor er det så kata
strofalt at partiet ikke er innretta på 
arbeidsfolk. 

- Er løsninga di å starte en proletari
seringskampanje og bygge arbeids
plasslag? 

- Ideelt sett kunne jeg godt tenke 
meg en proletariseringskampanje, 
men jeg tror ikke den vil gi særlige re
sultater nå. Flere arbeidsplasslag er 
viktig, men like viktig er det å bygge og 
styrke boliglaga der arbeidsfolk bor. 
Det er for eksempel en katastrofe at 
arbeiderbydeler i Oslo, som i Grorud
dalen, får rundt halvannen prosent 
ved valget nettop. Jeg tror på en be
visst styrking av boliglaga f.eks. i 
Groruddalen - med over 120 tusen 
innbyggere! 

Sterke boliglag 
- Det er bedre at arbeidere som jobber 
på arbeidsplassene i et sånt område, og 
som ikke er så mange at de har eget ar
beidsplasslag - blir med i boliglaget i 
området. Husk at arbeidsfolk er like 
mye hjemme som på jobben - i våken 
tilstand. Da kan småborgerne i partiet 
hjelpe til med å utvikle revolusjonære 
arbeidsfolk, selge Klassekampen og 
dele ut løpesedler i porten, lede studie
sirkler og knytte kontakter med pro
gressive innafor porten. Dette åpner 
for et samarbeid seinere - f.eks. når 
læ rerne streike r - e lle r n å r ~o\ka -på 
arbeid p las en aksjonerer. 

Da først kan vi snakke om allianser! 
Men samlelag for arbeidsfolk i par

tiet - f.eks innafor ei forening - tror 
Håvard ikke noe på. 

- Det blir verken fugl eller fisk! 

Arbeideropprør i valget 
0 ppbruddet fra Arbeiderpartiet 

går bare et lite skritt: Til det let
teste og enkleste «alternativet» 

SV. Oppbruddet med Arbeiderpartiet 
var det positive ved årets valg. Det er vår 
framgang og det viser at analysen vår var 
r_iktig. 

Grovarbeid 
Vårt valgnederlag er at vi ikke har klart å 
fått tak i dette oppbruddet. Vi er ikke 
blitt et parlamentarisk troverdig alterna
tiv, ikke en gang i Oslo med Michelet på 
topp. Vi har gjort mye av grovarbeidet 
f.eks. i fagbevegelsen, men så er det par
tier som SV som får høste av vårt arbeid. 

Riktignok er ikke vi noe ensidig parla
mentarisk parti. Vi har vår styrke i 
masseorganisasjoner og i interesseorga
nisasjoner som arbeiderklassens organi
serte fortropp. Det er viktig å bygge på 
den styrken vi har for senere å kunne vin
ne tillit i alle sammenhenger, også i valg. 

Det er viktig at vi profilerer vårt parti. 
Vi må ikke utslette oss sjøl i taktiske pro
blemstillinger. Debatten om AKPere 
kan være 1. mai-talere er en slik kjent 
sak. Jeg skal ta et annet problem. 

NNN 
På landsmøtet til NNN så vi det som et 
positivt trekk at landsmøtet ikke bare 
bevilga penger til AP, at flertallet var 
mot den ensidige tilknyttinga til AP og 
uttrykte dette med å bevilge penger også 
til SV. Vår linje var prinsipiell. Vi argu
menterte mot bevilgning av kontingent
pengene til politiske partier. Vi vant 
større oppslutning om vårt prinsipielle 
standpunkt enn AP-fløya hadde for en
sidig pengebevilgning til AP! Det står 
respekt av vårt prinsippstandpunkt, men 
vi forsømte grenseoppgangen mot SV. 

lodag2 oktobe, 1989 

INNLEGG 

Valget viste at vår analyse av 
et oppbrudd som er på gang, 
var rett. Når over halvpar
ten av de arbeidsløse stem
mer FrP så er det ikke på 
grunn av FrP sin_politikk, 
men en formfor fievn mot 
Gro med å støtte hennes er
klærte hovedfiende-: skriver 
Frode Bygdnes (biloet). 

Vi forsømte synliggjøringa av oss som 
den fortroppen vi er i den politiske kam
pen for arbeidsfolk. Da er det ikke så 
underlig at alternativet for den vanlige 
arbeider til valg blir AP eller SV. Løsnin
ga hadde neppe vært å fremma motfor
slag om valgpenger til FMS. Løsninga 
jeg er ute etter er å synliggjøre kommu
nistene politikk som et alternativ. 

·Stadig vekk er situasjonen den at vi 
gjør jobben, argumenterer og vinner 
sympati, mens SV sitter passiv og kan 
håve inn gevinsten. Arbeidsfolk frigjør 
seg fra AP og får dyrka sine illusjoner 
om sosialdemokratiet, enten med at SV 

erstatter AP eller at SV kan dra AP til 
venstre igjen. Slike illusjoner står sterkt, 
til og med i våre egne rekker. Vi balanse
rer mellom å samarbeide med SVere og 
markere en grenseoppgang mot SV. 
Grenseoppgangen mot SV blir usynlig
gjort når vi usynliggjør oss sjøl. 

AP mister grepet 
Vi må se det positive i at en bevegelse er 
på gang. Vi har ingen grunn til å være 
passive og resignere bare fordi den går 
for sakte. Vi bør heller bli oppmuntra av 
at to-partisystemet i Norge er i opp
brudd, at AP mister grep om fagbevegel-

sen osv. Det skal bare et statsbudsjett og 
et tariffoppgjør til før mange av disse 
som har stemt SV, vil orientere seg videre 
til venstre. Da er det nødvendig at vi sy
nes slik at en ser forskjellene på kommu
nister og revisjonistene. 

At SV har fått stemmer er ikke det 
samme som at SV har fått medlemmer. 
Faktisk er det mulig for oss å rekruttere 
fra det oppbruddet som er på gang fra 
AP. Mange har nok telt på knappene ved 
valgurna om hva de skulle stemme. Høy
tideligheta ved valgurna gjør folk mer 
forsiktige. Her er vi taper og SV 'vinner. 
Først når forbannelsen griper om seg, 
vinner folk over sjølsensuren. 

Solidaritet 
Til valget i år klarte vi ikke å bygge på de 
frustrasjonene som er i arbeiderklassen. 
Vi klarte ikke å synliggjøre klassesviket 
fra AP, vi klarte ikke å konfrontere ar
beiderforakten som kom fram i valg
kampen. Og så tok vi ikke noen 
grenseoppgang mot SV. Dette både fordi 
FMS blei vel så grått som SV, og vi ut
nytta ikke vår nisje solidaritet. Til valget 
om to år står vi sterkere fordi vi har dyk
tige AKPere og RVere i lokalmiljøet som 
er kjent og synlig. Nå må vi meir synlig
gjøre AKP, vise at vi er arbeiderklassens 
organiserte fortropp. Vi skiller oss helt 
fra de andre partiene som lever og faller 
på parlamentarismen. Jeg tror vi kan få 
interesse for vårt parti i arbeiderklassen 
om vi makter å stå fram som det vi er. 

I første omgang kan vi starte med å til
by alle de som trofast støtta FMS om 
medlemskap i en mer solid organisasjon 
som AKP. At over 20000 mennesker 
slutta opp om FMS i stedet for SV, viser 
et rekrutteringspotensiale. 

FRODE BYGDNES 

FAGLIG 
NYTT 
Tarill· 
ODDDiøret 
I forbindelse med forberedelsene til ta
riffoppgjøret 1990 kan vi anbefale 
DeFacto sitt siste hefte: De økonomis
ke utsiktene foran tariffoppgjøret 
1990. Tidligere har DeFacto gitt ut hef
tet Myter og fakta om norsk økonomi 
som også er viktig kunnskapsmateriell 
for klubber og avdelinger foran tariff
oppgøret. 

Heftene kan bestilles fra: 
DeFacto, Skippergata 21, 0154 Oslo 1, 
Tlf: 02-33 33 35. 

Kontakt 
Det er ønske' ~m at partimedlemmene 
våre i de forskjellige arbeidsgreiner 
kommer i kontakt med hverandre. Vi 
ønsker å få til dette, men da må vi ha 
inn rapporter om våre folk rundt om i 
forskjellige yrker og organisasjoner. 
Ring inn til oss i Faglig Utvalg, eller 
send rapport gjennom ditt DS. 

Frigjøringskampen i El Salvador pres
ser nå regjeringa hardt. Talsfolk fra 
FMLN mener at det kommende året 
kan våre avgjørende. l denne situasjo
nen er det stort behov for rask og 
praktisk støtte. I form av penger til fi
nansiering av radiosendere, og teknisk 
utstyr. Også personer som er teknisk 
kyndige kan reise dit og hjelpe til. Vi 
oppfordrei; kamerater til å ta opp be
vilgningsforslag i klubber og forenin
ger. Penger kan sendes til: 
El-Salvadorgruppen, Tøyengata 25, 
0578 Oslo 5, konto-nr. 5024.68.25405. 
Telefon: 02-67 22 44. 

El Salvador-gruppen lover ubundet 
støtte til FMLN i El Salvador. De som 
vil høre nærmere om mulighetene for å 
reise over, kan henvende seg til parti
kontoret. 

Helsesektoren 
samler seg 
i EF-landa 
Etter mange og lange streiker i helse
og sosialsektoren i Frankrike, Belgia 
og Nederland, har nå fagforeninger og 
helse- og sosialpersonell i seks EF
land, pluss Østerrike, samlet seg i 
kampen om utviklinga av helse-og so
sialpolitikken for 1990-åra. Flere av 
EF-landa har nå hatt fri flyt av perso
nell i 10 år og krever at utdanninga blir 
samordnet etter fransk modell som de 
anser som bedre enn den foreslåtte 
modellen. 

Gjennom flere koordineringsmøter 
og felles manifestasjoner har det nå 
blitt utvikla en hastekravs-plattform 
som alle landene skal ta stilling til, og 
som skal vedtas på et stort felles mar
keringsmøte i Paris den 21. oktober. 

På denne mønstringa kommer store 
delegasjoner fra Frankrike, Belgia, 
England, Tyskland, Spania og Østerri
ke. Bare fra Frankrike har det allerede 
meldt seg delegasjoner fra over 200 sy
kehus. 
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Melding om intern kvin
nekonferanse er sendt ut 
til DS-kontaktene. Pass 
på at denne meldinga ikke 

blir borte i ditt distrikt! • 

' arbeidet. 

' 

Mange steder kan det væ
re klokt å lage egne 
damemøter for å opp
summere valgfront

Kvinneutvalget var repre
sentert på en internasjo
nal konferanse om 
kvinner og helse i Madrid 

i juli. Maria Bjørkheim fra RU var 
vår representant. 

European Forum of So
c:.\ahs1. Fem\n\s\. har mø\.e, 
Gøteborg 24. til 27. 
november. Det blir inn

ledninger og seminarer om hva 
omstillinga i økonomien og tekno
logien betyr for organiseringa av 
kvinners arbeid, for innvandrer
kvinner, for kvinners situasjon i 
hjemmet osv. · 
Konferansen koster 500 svenske 
kroner, med mulighet for reduk
sjon. Mesteparten vil foregå på 
engelsk. 
For påmelding: 
Kontakt Eli eller Jane på telefon 
02-384250. 

Solidarilets
seminar 
Seminar for solidaritetsaktivis
ter avholdes i Oslo fra fredag 
den 17. november til søndag den 
19. november. 
Program: 
Hovedinnledning ved Ebba 
Wergeland: Situasjonen i den 
anti-imperialistiske kampen i 
verden i dag. Hvilke oppgaver 
stiller det opp for oss i Norge? 
- i solidaritetsarbeidet 
- for. å utvikle den revolusjo-
nære kampen i vårt eget land. 

Det jobbes også med disse semi
narene: 
* Anti-imperialisme og anti
rasisme 
* Den politiske situasjonen 
det sørlige Afrika 
* Anti-imperialistiskt arbeid i 
fagbevegelsen og kvinnebeve
gelsen 
* Palestina: Hvor går Intifada
en? 
* Hva skjer på Afrikas Horn? 

Påmeldinga sender du ditt loka
le distriktstyre og internasjonalt 
utvalg sentralt. 

KVINNEKAMPEN 

Diskuter og systematiser 
kvinne-erfaringene! 

Her følger noen av de pro
blemstillingene vi hittil har 
fått fruktbare diskusjoner ut 
av: 

Når vi skal lage valgtaktikk for 1991 
og 1993 trenger vi ikke konkurranser 
om hvem som har de erfaringene som 
er best for valgfronten. Vi trenger 
gjensidig anerkjennelse for at det fin
nes flere versjoner av «den eneste rikti
ge og mulige» måten å få gjennomført 
måla vi setter oss på. Vi slåss innad i 
kvinneutvalget også for at det finnes 
minst to versjoner av sannheten som er 
like sanne. Dette er viktig når vi tar 
opp hundrevis av hendelser der noen 
føler seg forbigått, misforstått og dår~ 
lig behandla. Men vi har også finni ut 
at noen motsigelser ikke kan løses, og 
blir best behandla ved å bli glemt. 

Vi trenger erfaringene fra arbeidet i 
aktivistmiljøene, ·kvinnebevegelsen, 
fagbevegelsen og det parlamentariske 
arbeidet. Vi trenger erfaringer fra 
kvinner og menn, partimedlemmer og 
uorganiserte. Alles erfaringer må telle 
med og danne premissene for videre 
arbeid 

Vi må slåss for at det skal bli sånn, 
samtidig må vi innse at det er langt 
fram, kvinne- og klasseundertrykkin
ga blir ikke borte i det parlamentariske 
arbeidet bare vi blir enige om det inn
ad. 

Kvinneinitiativene 
I august 1988 blei det sendt ut brev fra 
Kjersti Ericsson, Siri Jensen og Taran 
Sæter, der kvinneinitiativene blei pre
sentert, og linja for dem blei beskrevet. 
(Finn det fram, eller få det tilsendt fra 
o ss) . 

Var dette ei rik tig linje? V ar d et mu
lig å sette linja ut i livet? Hvilken 
motstand møtte denne linja, fra kvin
ner og menn? Hvorfor møtte dette 
motstand fra kvinneaktivistene? Var 
kvinneinitiativene uttrykk for et ønske 
fra kvinneaktivistene? Hva har vi opp
nådd? 

Kvinnelister 
Flere steder i landet var det tidlig flere . 
som mente at reine kvinnelister var den 
beste måten å bryte med det tradisjo
nelle partimønsteret på. Kan kvinne
lister være to ting? Lister som er for å 
samarbeide med andre, med mål om å 
lage ei to-kjønna liste. Eller lister med 
bare kvinnelige kandidater. SST og 
kvinneutvalget var mot reine kvinne
lister. Mange steder var det ikke rom 
for å diskutere kvinnelister som et tak
tisk spørsmål. Hva skjedde i de for
skjellige fylkene? Hvordan står denne 

Bildet er fra et møte arrangert av kvinneinitiativet i Oslo. Var kvinneinitiativene 
enriktigveiågå? FOTO: MAYA GLASER 

motsigelsen nå? I hvilken målestokk 
har kvinnelister bare for kvinner opp
slutning? 

Kvinneprofil 
Det er uenigheter om hvorfor kvinne- . 
profil på listene eJ: viktig, noen _mener 
det er viktig for at vi ikke skal falle 
uheldig ut på statistikken, fordi kvin
ner stemmer mere radikalt enn menn. 
Vi mener det er et strategisk spørsmål, 
at det er nødvendig å ha med kvinne
perspektivet i alt vi gjør, ellers går det 
dårlig i kampen for sosialismen. Dette 
kommer .til uttrykk bl.a. i vurderinge
ne som blir gjort av hva som er bredde. 

Sjøl om det er flere kvinner høyt oppe 
på listene enn tidligere så er det få av 
dem som kommer fra kvinnebevegel
sen. Uenigheten kommer også til 
uttrykk ved at endel av kvinneaktivis
tene ikke er aktivister i valgfronten. 

' Gjennom samarbeidet med NKP blei 
vi påtvunget en «bredde» uten inn
hold. NKP har ikke spilt en progressiv 
rolle i den nye kvinnebevegelsen. Vi 
har slåss mot dem om demokratiet i 
8. mars-fronten, om støtte til frigjø
ringsbevegelsene, om hva som er 
fredssak. 

Forholdet mellom topplan og 
grunnplan, mellom sentralen og di
striktene var annerll!des i denne valg
kampen enn tidligere. Hvordan 
påvirker kjønnsmotsigelsen disse for
holda i de ulike etappene av arbeidet? 

Enhetsfronten 
og partiet 
Er denne valgtaktikken uttrykk for en 
forandring i partiets syn på det å jobbe 
i fronter? Vi tror det. Arelange erfarin
ger med å jobbe i enhetsfronten den 
nye kvinnebevegelsen blei ikke lagt til 
grunn da denne valgtaktikken blei for
ma. Mange partijenter har mere enn 15 
års erfaring med Kvinnefronten som 
den best organiserte parten i 8. mars
forhandlinger, hvor aktivistdemokrati 
og representativitet har blitt løst med 
respekt for demokratiet i fronten og 
samarbeidspartent;;. Mange av oss har 
erfaringer fra aktivistgrupper og fag
bevegelsen, både i og utafor LO. Er det 
mulig å få med disse erfaringene videre 
i arbeidet med valgfront-jobbing? 

Våre erfaringer går mye ut på å job
be for å nå mål, og samtidig utvikle 
folk, og fronten. Da blir forhold mel
lom folka som jobber sammen viktig, 

INNLEGG 

-1' vinneu tvalget i 
AKP har starta opp
summeringa .av valgar
beidet. Vi ønsker å 
bruke god tid, og samle 
erfaringer og syns
punkter fra flest mulig. 
Samtidig må vi være 
raske og frampå, sånn 
at vi kan være med å 
slåss om premissene for 
linja ved kommende 
valg, skriver leder av 
AKPs kvinneutvalg, 
Eli Aaby (bildet), i det-
te innlegget. 

da blir oppgaver løst på uventa måter, 
og det kan hende at vi «mister tempo». 
Det ser i hvert fall sånn ut når det er 
andre som legger premissene for hva 
som er riktige måter å løse oppgaver 
på, og hvilket tempo som er nødven
dig. 

Hva nå? 
Kvinneutvalget ønsker som nevnt å få 
del i erfaringer og standpunkter. Vi 
trenger å få rapporter fra alle steder i 
landet, fra alle faser i valgarbeidet. Vi 
ber om at lag, DSer og enkelt personer 
sender oss sine erfaringer. Ring eller 
skriv! 

Denne diskusjonen kommer til å 
være hoveddiskusjonene på en intern 
konferanse for kvinneansvarlige. 

Vi oppfordrer mange kvinner til å 
delta i diskusjonene i Klassekampen! 

ELIAABY 

Treningsleir for miljøvernere 
Studieforbundet Ny Verden (SNV) 

har et kurs som heter «Trenings
leir for miljøvernere». Det er et 

kurs som er rettet irin mot miljøvern
aktivister, som har sjøltillit og samar
beid som pedagogisk grunnlag, og som 
diverse organisasjoner bruker som hel
gekurs. Det er utarbeidet av Knut 
Henning Thygesen (RV) og Rune Haa
land (Bellona). 

Noen korte sitater sier mer om kur
sets betydning enn lange avsnitt: 

Rune Haaland, daglig leder i Bello
na: - Kurset er en forberedelse av 
kampen på 90-tallet. (Studienytt, sep
tember). 

Eirik Tveiten, daglig leder SNV: 
- Kurset bør bli grunnkurset for mil
jøvernere i Norge. (Studienytt, sep
tember). 

Siri Jensen/ Aksel Nærstad: - Bli 
kursleder, og med på å skolere 90-tal
lets miljøaktivister. (Klassekampen, 
1. september). 

Miljøkampen vil·bli en stor bevegel
se på 90-tallet. At folk fra AKP blir 
kursledere for Treningsleiren er med 
på å bestemme hva slags rolle AKP 
skal få i miljøkampen som kommer. 
Noe av det viktigste partiet kan gjøre 
nå for å være med å prege framtidas 
miljøkamp, er å la medlemmer ut
danne seg til kursledere for treningslei
ren. 

Bli kursleder 
SNV skal holde et medarbeiderkurs 
som tar sikte på å utdanne 20 nye kurs
ledere. Det vil finne sted på Østlandet i 
helga 17. til 19. november. Øvrige opp
lysninger kan fås ved henvendelse til: 
Studieforbundet 
Ny Verden, 
JJoks .478, 1501 Moss. 
Telefon: 09-252069. 

RUNE PEDERSEN 
Hovedansvarlig for kurset 

·OPPRøR 

Rune Haaland. Knut Henning Thygesen. 
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Partidiskusjon om 
Kina og sosialisme 

S
entralstyrets arbeidsutvalg har 
gått inn for at det legges fram 
materiale som legger forholda 
til rette for at hele partiet kan gå 

grundigere inn på spesielt to saker i Ki
na-diskusjonen: 
1) Hendelsene nå i vår. 
Hva skjedde? Hvilke følger vil det ha 
for utviklinga i Kina den nærmeste ti
da? - og for vår holdning til Kina og 
KKP nå? 
2) De kinesiske erfaringene og den so
sialistiske teorien. 

Dette er vårt utspill, og materialet vi 
legger fram vil da også være prega av 
det. Men, det hører med til diskusjo
nen at avdelinger og enkeltpersoner 
sjølsagt kan fremme andre problem
stillinger gjennom debatten. Den siste 
problemstillinga er også så «vic;i», at 
den kan angripes fra ulike vinkler. · 

AKP og resten av ml-bevegelsen rea
gerte raskt og entydig på hendelsene i 
vår. Det har heller ikke seinere kom
met fram innvendinger mot at vi brøt 
partiforbindelsene og gikk ut med så 
skarp kritikk. Men, det har vært ulike 
syn på hvorfor dette hendte, og hvor
dan klassekreftene står i Kina nå. Var 
det en klikk som tok makta i partiet qg 
innførte sitt eget diktatur? Og er kam
pen i KKP fortsatt uavklara? Eller, var 
dette først og fremst et opprør neden
fra mot en kapitalistisk utvikling i 
Kina som påførte folket dårligere kår? 

Går vi til den internasjonale ml
bevegelsen, er uenighetene mye større 
enn hos oss. Uenighetene hos oss har 
ikke innvirka på hvordan vi skal for-
ofde oss til Kina nå framover. Men, 

en fortsettelse av unntaksti\stand og 
undertrykkelse av opposisjonen vil rei
se spørsmål om nye tiltak . Hvilke? Og, 
hvordan skal vi forholde oss til fram
støt fra utenlandske, imperialistiske 
krefter som prøver å utnytte situasjo
nen? Hva er det grunnlag for enhets
front på her til lands? Hva vil vi ha 
armlengs avstand på overfor anti- · 
sosialister? Hvordan skal vi forholde 
oss til uenightene i den internasjonale 
ml-bevegelsen? 

Arbeidsutvalget går ikke inn for at 
vi skal bryte kontakten med partier 
som er uenige med oss, så lenge vi me
ner de står for en progressiv linje i 
klassekampen i sitt eget land og i det 
internasjonale solidaritetsarbeidet. 

Sosialisme-teorien 
Bakgrunnen for den andre problem
stillingen, er at diskusjonen til nå har 
vist at ulike syn på utviklinga i Kina 

AKP vil nå legge fram materiale som 
legger forholdene til rette for en Kina-disku
sjon. Diskusjonen vil spesielt vinkles inn på 
det som skjedde i vår og på den sosialistiske 
teorien. Vi har også sett på de internasjonale 
reaksjonene etter Tienanmen-massakren. 

henger sammen med ulike syn på hva Flere debattanter mener at Kina skifta farge en gang i løpet av i 980-åra. Bildet er fra 
som er sosialisme, og hvordan sosialis- KKPs femte kongress i 1980. Her ble de økonomiske reformene for industrien ved-

ser. Derfor er det nødvendig å ta opp 
den helhetlige sosialisme-teorien i for
hold til de erfaringene Kinas forsøk på 
å bygge sosialismen har gitt oss. Det 
får følger for hvordan vi ser på de øko
nomiske reformene det siste tiåret, på 

Kulturrevolusjonen, på utviklinga av 
det sosialistiske demokratiet osv. Den
ne problemstillinga er også en motvekt 
mot at vi faller ned på mekaniske sam
menligninger, når vi knytter erfaringe
ne fra Kina til diskusjonen om vår 
strategi for sosialisme i Norge, Kina
diskusjonen er et eget tema. Men, den 
har sjølsagt klare «berøringspunkter» 
med diskusjonen rundt «Ut av det 
brennende huset»-prosjektet, med 
partiteori-diskusjonen som kommer. 

Debatt 
Vi oppfordrer til debatt her i OPP
RØR. Debatten i Klassekampen vil 
også fortsette. Samtidig som Røde Fa
ne også vil følge opp med debatt og 
materiale om Kina. Vi oppfordrer og
så partiavdelinger til å sende inn 
rapporter. Spesielt synspunkter og 
vedtak som angår partiets utadretta 
initiativ i forhold til Kina-spørsmålet i 
tida framover. Endringsforslag til 
Prinsipprogrammet kan også sendes 
inn nå, sjøl om de direkte landsmøte
forberedelsene ikke er starta opp ennå. 

SENTRALSTYRETS 
ARBEIDSUTVALG 

ERITUR 
l. Det lages et hefte med bak
grunnsmateriale, som sendes ut 
i partiorganisasjonen i første 
halvdel av oktober. Det kan og
så fås gjennom Studietjenester 
A/S . 

2. Neste nummer av Røde Fane 
vil ha en artikkel om «Kina og 
sosialismen»,som er et debatt
innlegg til den andre problem
stillingen. I dette nummeret 
starter også et sammendrag av 
en debatt mellom to amerikans
ke Kina-kjennere: Dean og 
Hinton. 

3. Sommerleirinnledninga til 
Kjersti Ericsson, som også går 
inn på hvordan vi skal se på er
faringene fra Kina, kommer 
som eget hefte. Fås gjennom 
Studietjenester A/S (fra slutten 
av september). 

men kan utvikles under ulike betingel- tatt. FOTO: XINHUA ----------------.11 

Internasjonale reaksjoner 
Det er ganske store sprik i vur

deringa av det som skjedde i 
Kina denne våren mellom de 

marxist-leninistiske og revolusjonære 
organisasjonene som AKP har kon
takt med. Både i vurderinga av det som 
skjedde og når det gjelder hva slags 
konsekvenser det skkl få for den fram
tidige holdninga til Kina og KKP. Jeg 
nøyer meg her med å gi en grov over
sikt. For å vise standpunkta og de 
viktigste argumenta. Mer materiale vil 
bli lagt fram i debattheftet. 

Hardlin erne 
Det er de europeiske m-1-organisasjo
nene som går hardest ut mot KKP
ledelsen. «Hardlinerne» er MLPD i 
Vest-Tyskland, KAP i Danmark og 
SKA og KAGG i Sverige. Alle disse 
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mente at Kina hadde slått inn på den 
kapitalistiske veien allerede for ei god 
stund siden. De har derfor sett på hen
delsene som i hovedsak et opprør mot 
et nytt borgerskap. Av de europeiske 
organisasjonene som har vurdert Kina 
omtrent på samme vis som oss, fram til 
nå, har alle unntatt PTB i Belgia (og 
muligens UCE i Spania) vurdert hen
delsene omtrent som oss: De ser på 
massebevegelsen som i hovedsak pro
gressiv (til tross for islag av anti-sosia
listiske og også utenlandsk- dirigerte 
elementer). De tok avstand fra ned
slaktinga. 

USA og Australia 
Den organisasjonen vi har kontakt 
med i USA hører også med i denne 
gruppa. · Ml-partiet i Australia vil stu
dere nærmere det som har skjedd. De 

mener de vestlige media har gitt en for
tegna framstilling. PTB legger hoved
vekta på de reaksjonære kreftene i 
massebevegelsen, og på utenlandsk 
innblanding (spesielt via Taiwan). De 
mener at disse fikk overtaket i den siste 
fasen, fram mot massakrehelga. Etter 
deres syn hadde ik~e KKP noe annet 
valg enn å få stansa demonstrasjone
ne, sjøl om de mener At KKP også 
gjorde feil som var med på å føre fram 
til denne situasjonen. Samtidig med at 
de forsvarer KKP, fører de fram ster
kere kritikk enn tidligere mot de 
økonomiske reformene. Som de me
ner har vært med å legge grunnlag for 
at vestlig inspirerte krefter har kunnet 
mobilisere til slike demonstrasjoner 
som dette. 
Av partiene i den 3. verden kjenner vi 
til bare to som har fordømt massakre-
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ne; Nicaragua og Ghana. Det filip
pinske partiet har også markert 
uenighet i KKPs framstilling av hva 
demonstrasjonen·e dreide seg om. Res
ten av partiene ser ut til å støtte KKP. 
De legger større V\!kt på den imperialis
tiske innflytelsen i mass.ebevegelsen. 

At volden ble framprovosert og at vol
den fra myndighetenes side er overdre
vet av vestlige media. Et av de mest 
innflytelsesrike partiene, det peruvi
anske, går ganske aktivt ut med for
svar for KKP. Vi kjenner ikke ennå 
synet til viktige 3 ·. verden-organisasjo
ner som FMNL (El Salvador) og EPLF 
(Eritrea). Ingen av 3. verdenpartiene 
har endra syn på Kina som sosialistisk 
etter hendelsene. 

Argumenter 
i debatten 

For å illustrere uenigheter og 
ulike syn, gjengir vi her endel 
standpunkter og argumenter 

som er fremma i Kina-debatten. 

AKPs holdning 
■ AKP har hatt en avventende 

holdning til utviklinga i Kina på 
1980-tallet. Vi har ikke aktivt pro
pagandert Kina som sosialistisk. 
Men, heller ikke avskrevet det som 
et sosialistisk land. Det har først og 
fremst vært de økonomiske refor
mene det har vært skepsis overfor. 
Uttalelsene fra partiledelsen i vår, 
markerer at AKP ikke ser på det 
styret som nå er i Kina som sosialis
tisk. 

NKS' syn 
■ NKS har i lengre tid hevda at 

Kina ikke lengre var sosialistisk. De 
mener det skjedde en kontrarevolu
sjon på plenumsmøtet i KKP i 
desember 1978. Da hovedlinjene i 
moderniseringsprogrammet ble 
vedtatt og Deng konsoliderte seg i 
ledelsen av KKP. De har lagt mest 
vekt på de økonomiske endringene. 
At de har innført kapitalisme på 
nytt i Kina, og at parti- og statsle
delse er hovedkreftene i et nytt 
borgerskap. 

Skifta farge 
■ Flere debattanter har hevda at 

Kina skifta farge engang i løpet av 
1980-åra. Disse har også først og 
fremst framheva at marked og indi
vidualisme har tatt overhånd i 
økonomien. At et nytt borgerskap 
har vokst fram, og at partiledelsen 
med Deng i spissen representerer 
dette. Noen av de som mener sosial
ismen gikk tapt fot: ei god &tund 
siden, legger også stor vekt på ·at 
arbeiderklassen ikke har noen inn
flytel se,hverken økonomisk eller 
politisk. 

Statskupp 
■ Noen mener at hendelsene nå i 

vår betydde et brudd, men at Kina 
fram til da fremdeles måtte regnes 
som sosialistisk. De legger hoved
vekta på det politiske planet; at en 
fløy i partiet tok makta og satte 
statsmakta inn mot det arbeidende 
folket. Enkelte har brukt uttrykket 
statskupp. 

Økonomiske reformer 
■ Går vi til den internasjonale 

ml-bevegelsen, mener de fleste at 
Kina fortsatt er sosialistisk. De fles
te av disse er kritiske til de økono
miske reformene. De mener at disse 
skapte grobunn for borgerlig 
strømninger, som utenlandsk im
perialisme utnytta i hendelsene nå i 
vår. De Vurderer det som at de kref
tene som sto i spissen for de mest 
vidtg~ennde økonomiske reforme
ne fikk et tilbakeslag nå. 

Røde Fane 
■ Allerede før vårens hendelser 

hevda bl.a. Benito Scocozza (Klas
sekampen 1.4 og 3.4) at det var 
tvilsomt om Kina i det hele tatt kun
ne sies å ha vært sosialistisk. Ut i fra 
de tilbakeliggende produktivkref
tene og den halvføydale samfunns
strukturen før revolusjonen. I 
Røde Fane-artikkelen som kom-
mer, argumenterer artikkelforfat
teren mot dette synet. Han knytter 
sosialistiske revolusjoner i vår tid 
til løsriving fra det imperialistiske 
verdenssystemet og en klasseallian
se som representerer arbeiderklas
sens interesser. 

5 www.pdf-arkivet.no (2020)
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VALG 

OM '89 OG '91 
Av ERIK NESS 

PPRØR har ringt 
land og strand 
rundt for å finne ut 
hva folk i bevegel
sen mener om valg
resultatet i år. Og: . 
Skal vi bygge på 

samarbeidet i Fylkeslistene framover 
- eller skal vi satse på RV? 

- Ikke vårliste 
Vigdis Korsnes Røssland, Alta: 
- Jeg tror det var riktig at vi stilte til 
valg sammen med Fylkeslistene denne 
gangen. Likevel følte jeg at lista ikke 
var vår - selv om det var AKPerne og 
RV-erne som jobba for lista. 

- Min første reaksjon etter valget er 
at vi bør legge ned Fylkeslistene nå og 
stille som RV i 1991. Jeg tror det blir 
mer stemmer av det i Finnmark. 

- Rask avgjørelse! 
Bjarne Berg Wig, Porsgrunn: 
- Jeg føler jo litt at vi står på ei trede
mølle - vi løper og løper uten å 
komme videre. 

-Ett er i hvert fall sikkert: Vi må be
stemme oss raskt. Enten satser vi på 
RV eller så er det å hive alle kreftene 
inn i å bygge en brei valgfront. Å inn-
a1:uc\dc noe n--y-tt t.a;ii: \d 

Jeg er usikker på hva vi bør velge, 
men hvis vi velger en Miljø og Solidari
tet-variant, må vi ha en klarere og mer 
radikal profil. 

-RV på is 
Ketil Torstenson, Moss: 
-1989-valget i Østfold var ·en flause. 
Det visste vi. Samarbeidet i Fylkeslis
tene var riktig, men NKP fikk en for 
stor rolle. 

- Jeg har tidligere ment at RV skulle 
bli en brei front. Har kjempa for det 
siden 1979. Men nå har det toget gått. 
I folks bevissthet er RV og AKP sam
me sak. 

- Problemet nå er at Fylkeslistene ga 
så liten uttelling. Jeg ser likevel ingen 
annen utvei ennå legge RV på is og sat
se på Fylkeslistene. 

~Feilhovedmotstander 
Siv Skagestad, leder av NKS: 
- Jeg tror valgresultatet ble dårlig fordi 
vi valgte å gjøre Fremskrjttpartiet til 
hovedmotstander - og ikke sosialde
mokratene. På den ·måten klarte vi 
ikke å trekke opp skillelinjene mellom 
Fylkeslistene og venstresosialdemo
kratene. Derfor gikk velgerne som 
reagerJe på FrP, til sosialdemokratene 
- i hovedsak til SV. 

-Hvilke saker burde vi kjørt mot SV 
på? 

- For eksempel det at SV støtter Ar
beiderparti-regjeringa, og at de svikta 
fagbevegelsen da de forsvarte lønnslo
ven. Videre at SV er blitt et parti som 
gjør samfunnsforandring til et reint 
personlig og individuelt spørsmål. 

- Målet vårt er å bygge bevegelser. 
Det behøver ikke nødvendigvis være i 
valgsammenheng. Hvilken kapasitet 
har partiet til å kaste seg inn i å bygge 
en ny front? Det koster mye krefter. 
Har vi dem? 

- Jeg synes det er vanskelig å si om 
vi skal stille som RV eller sammen med 
Fylkeslistene. Vi må ta hensyn til dem 
vi nå har jobbet sammen med og høre 
hva de mener. · 

- Ungdommen til venstre 
Turid Brendberg, Rød Ungdom: 
- Jeg hadde venta det hadde gått bed
re. Dette var et dårlig valg. Men mange 
skoleelever gikk til venstre. Det åpner 
for muligheter for oss. Oslo fikk Fyl
keslistene flere stemmer ved skoleval
ga enn noensinne. 4.8 prosent er ei 
fordobling på to år! I de andre fylkene 
der Fylkeslistene har kjørt fram de sa
kene som ungdommen er opptatt av -
først og fremst rasisme og miljø - har 
Fylkeslistene gjort det bra. Det gjelder 
Buskerud, Ve'stfold og Telemark -
foruten Oslo. 

- Skal vi få stoppa raseringa av di
striktene og få gjennomslag for andre 
av sakene våre, må vi få til en all\anse 
som politisk går mye dypere enn SV. 
Alliansen må ·være •ideologisk på ofa 
fensiven. Det forutsetter et samarbeid 
bygd, .på P:,..KPs styrke , at "li ser o g kan 
avsløre sammenhengene. ' 

- Troverdigheten vakler 
Bjørn Hauger,Tønsberg: 
- Det var riktig og viktig med valg
fronten. Det-er bekrefta - ikke med 
valgresultatet - men gjennom samar
beidet med nye folk. AKP er i dag ikke 
i stand til å utvikle den nye, helhetlige 
politikken som er svaret på miljøkrisa. 
Det ligger en enorm sprengkraft i å 
forene vår kapitalismekritikk med mil
jøbevegelsens syn på vekst og teknolo
gi. Dette samarbeidet er nødvendig for 
svar på spørsmålet: Hva slags sam
funn må vi ha for å ta vare på naturen 
og mennesket? 

- Min skepsis går ikke på om Fylkes
listene var riktig. Det tar alltid ei tid å 
utvikle et samarbeid. Min skepsis drei
er seg om partiet er i stand til å fange 
opp det opprøret som er på gang. Vi 
må unngå å komme i situasjonen til 
NKP etter krigen: De deltok ikke i be
vegelsene, men koin stadig vekk med 
pekefingeren og dogmene. 

- I dag er situasjonen den at mange 
av talspersonene våre ikke har peiling 
på miljøpolitikk. Derfor spriker poli
tikken. Det viser seg særlig i stand- · 
punktene våre om arbeidsløsheten og 
den økonomiske politikken. 

- Ungdommen er skeptiske til dog
mene. Vi må løse de politiske proble-

. mene, bli kvitt lika i lasta (Stalin, Pol 
Pot og Kina) og jobbe sammen med 
mange folk med an<tre erfaringer enn 
oss sjøl. 

-Strammere 
Leif Gusland, Kristiansand: 

- Har vi krefter? - Skal vi beholde Fylkeslistene, må det 
· Sissil Mathisen, Sandefjord: bli strammere, få et klarere politisk 
- Det var fælt, men vi gjorde det vi grunnlag og en tettere organisasjon. · 
kunne. Her i byen og i resten av fylket Det må ikke først og fremst være en 
fikk vi kontakt med en masse ungdom- samling «småkonger» : 
mer. De siste fire ukene sto det i gjenn- - Får vi ikke en sånn ny variant av en 
omsnitt 15 ungdommer på stand for valgfront, vil jeg heller ha RV om to 
Fylkeslistene i _Sandefjord. Sånn sett ' år. Dessuten synes jeg navnet er helt 
var valget en seier. , håpløst. Det sier ingenting. 

- De lavtlønte usynlige 
Britt Bergsund, Oslo: 
- Jeg er skuffa over at vi ikke fikk inn 
Jon M. Han ville tatt opp lavtlønns
problematikken på Stortinget. Det er 
det ingen andre som kommer til å gjø
re. Synes det er rart at han ikke kom 
inn. 

- I Oslo blei valgkampen for topp
tung. Vi skulle ha politisert vårt eget 
grunnplan. Derfor fikk vi ikke utnytta 
alle de ressursene vi hadde tilgjengelig. 

- Det undrer meg at hundre tusenvis 
av lavtlønte damer ikke ble nevnt med 
ett ord i valgkampen. De er like usyn
lige som lesber og homser! Når det 
gjelder 1991-valget må vi som er har
dest diskriminert fram. Det er der 
AKP har noe å bidra med som er for
skjellig fra de andre partiene. Dessu
ten ville det styrka enheten på 
venstresida å jobbe sammen med lavt
lønte, lesber og homser. 

- Hvis denne typen spørsmål ble vik- · 
tigere, ville nok fronten sett litt anners · 
ledes ut. Folk som nå ikke er interes
sert i valgkamp, ville kunne trekkes 
med. 

- Kvinnekollektiv 
Solveig-Aamdal, Verdal: 
- Jeg hadde et håp om at vi skulle kom
me inn i Oslo, men ,ikke at vi skulle 
gjøre det noe bedre i Nord Trøndelag. 

- Det viktigste hos oss var at det var 
mange damer på lista som dreiv valg
kamp - og at det var et kvinnekollek
tiv som støtta dem. 

- Jeg mener vi .skal fortsette å satse 
på allianser. Men AKP skulle hatt stør
re innflytelse i Fylkeslistene på lands
basis. Flere av de flinke folka våre 
skulle · vært ·brukt i radio og TV. 
Kanskje la vi oss litt flate, blei litt usyn
lige. Kan hende dette har-noe med tilli
ten vår til vår egen politikk å gjøre? I 
hvert fall trenger vi en diskusjon om 
hva god frontpolitikk er. 

-Tannløst? 
Bente Volder, Ålesund: 
- Det gikk jo ganske dårlig. Etter parti
lederdebatten, da Fylkeslistene ikke 
framsto som et radikalt alternativ, var 
jeg ganske matt. 

- Jeg sleit med å finne ut hvordan vi 
skulle drive valgkamp når det ikke er 
vår liste. Jeg synes det var vanskelig å . 
takle at programmet var vagt. På slut
ten slapp jeg meg mere løs og kjørte 
mere min linje. Da følte jeg meg mye 
bedre. 

- Lista i Møre og Romsdal var ei bra 
liste med stor politisk bredde. Astrid 
Aarøe Engen - ei radikal, nettopp ut
meldt Arbeiderpartidame - sto .på 
første plass. Hun var veldig dyktig og 
gjorde en kjempeinnsats i valgkam
pen. Det var oppmuntrende å høre · 
hennes si AKP.at godt kunne stå mer 
på sine politiske standpunkter, og at 
hun hadde lært mye av den økonomis
ke politikken til AKP li løpet av valg- · 
kampen. 

-1991? Er usikker. På den ene sida 
er det spennende å fortsette samar
beidet. På den andre sia er jeg redd for 
at vi ender opp ·med noe veldig lite og 
tannløst - samtidig som vi har kvittet 
oss med RV. · EL to-get gått fordi _SV 

. fanget opp mange av dem vi ønsket å 
. nå? 

OPPRØR 

Nå vet vi hva som skjedde der bak avlukket ved årets valg. Hva må gjøres for å få I 
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VED VALGET 11991? 
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år vi skal diskutere dette, bør 
vi ta utgangspunkt i de strate
giske målsettingene vi har 
trukket opp i AKP. Vi skal 

jobbe for å utvikle det politiske opp
bruddet og trekke det mot venstre. Og 
vi skal styrke AKP og ungdomsorgani
sasjonene som den revolusjonære, 
fortroppen . Hvilken valglinje vi velger 
må ses i lys av disse målsettingene. 

Det er mulig å tenke seg at vi deltar i 
valgarbeid der vi får valgt inn flere re
volusjonære i kommunestyrer og 
fylkesting, men samtidig ikke bidrar til 
hverken å utvikle det politiske opp
bruddet eller styrke de revolusjonære 
organisasjonene. Og vi kan ha en valg
taktikk som isolerer oss fra de bevegel
sene som finnes, og reduserer vår 
innflytelse. Jeg synes ikke dette er noe 
enkelt spørsmål å svare på. Det er nød
vendig med en åpen og fordomsfri 
diskusjon uten at vi går i skyttergrave
ne. Jeg legger her fram mitt foreløpige 
syn. · 

Jeg mener det er tre hovedmulighe
ter for RV/ AKPs valglinje i 1991: 
■ Vi kan stille RV-lister som ved tid

ligere valg. 
■ Vi kan satse på å utvikle Fylkeslis

tene for miljø og solidarite~ (FMS) 
■ Vi kan ha en helt fleksibel .taktikk 

med å stille RV-lister der vi står sterkt 
og det ikke er et godt grunnlag for al
ternativlister, og delta på ulike lokal
lister andre steder. 

RV-lister? 
Alf Henriksen argumenterer godt i 
forrige OPPRØR for RV-lister (les 
det). RV har gjort det bra i lokalvalg, 
er kjent, har en klar og skarp profil, og 
har stor tillit lokalt, og RV har styrket 
seg ved hvert lokalvalg. RV vil være et 
klart venstrealternativ der den revolu
sjonære bevegelsen direkte kan mar
kere våre synspunkter. 

Men RV har ikke vært i stand til å 
bli et uttrykk for de-ulike samfunns
messige bevegelsene og fange opp 
dem. Vi må også innse at det kan bli 
veldig vanskelig å klare å stille nok lis-· 
ter til å få NRK-representasjon. Vi 
klarte det akkurat med 113 lister i 
1987. Men av dem fikk 20 under 30 
stemmer og 16 mellom 30 og 50 stem
mer. Flere av disse vifikke stille igjen. 
I tillegg får vi konkuminsen fra et mye 
større SV og av både De Grønne og lis
ter som likner på FMS. Mange av dem 
vi har samarbeid med nå vil fortsette å 
jobbe med slike lister - U<)':'.hengig av 

hva vi gjør. Det kan bli tungt å gå på et 
valg i 1991 med flere og sterkere kon
kurrenter, færre lister enn tidligere og 
utelukkelse fra NRK. 

Nei ti l full fleksibi litet 
Fordelen ved å ha en helt åpen taktikk 
om å •stille RV eller andre t.yper lister 
fra sted til sted, er at det er mulig å 
skreddersy lister etter situasjonen. 
Men vi vi l miste en landsomfattende 
profil, den rikspolitiske valgkampen 
og alle muligheter til NRK-dekning. 
Det svekker mulighetene til å være ei 
politisk kraft. 

RVere har ved tidligere valg, bl.a. i 
1987, deltatt pa ulike lokale lister, og 
sitter også i kommunestyrer for slike 
lister. Slike unntak mener jeg har vært 
og fortsatt kan være fornuftig, men ei 
linje som fører til 30-50 RV-lister og at 
vi deltar på like mange og ulike lokal
lister, er jeg imot. 

Miljø og solidaritet 
Analysen av at det er et politisk opp
brudd i gang har vært riktig. SV fanga 
opp mye av det nå. Ingenting tyder på 
at utviklinga utover i 1990-åra ikke 
skulle tilsi en voksende opposisjon 
mot de partiene som fortsetter å følge 
den kursen regjeringa og Stort/nget nå 
holder. SV vil fortsatt fange opp mye 
av dette. Spørsmålet er om det er plass 
til et alternativ til som ikke er erklært 
revolusjonært. 

Ideene om å samle hele venstresida i 
en brei front må anses som foreløpig 
lagt død etter valgresultatet nå. Hadde 
FMS gjort et godt valg og SV et dårlig, 
hadde problemstillinga vært annerle
des. Vi kan ikke si noe sikkert om 
utviklinga til SV, men ut i fra de erfa
ringene vi har, er det sannsynlig at 
partiet vil prøve å ri flere hester. Det· vil 
være et radikalt opposisjonsparti, men 
samtidig bli et ansvarlig støtteparti for 
AP. Det vil fortsette å operere innen
for «ansvarlige økonomiske rammer». 
Det vil fortsatt være plass til et parti til 
venstre for SV i dagskampen, og sjøl
sagt i kampen for et sosialistisk og 
kommunistisk samfunn. 

AKP er partiet som i den utenom
parlamentariske kampen står for 
kamplinja, og som politisk og ideolo
gisk slåss for en revolusjonær politikk . 
Rød Ungdom og NKS skal organisere 
ungdom på det samme revolusjonære . 
grunnlaget. Hele den politiske situa
sjonen i Norge og verden roper etter å 
styrke den revolusjonære krafta. Og 

OPPRØR 

det er noe mye mere enn det parlamen
tariske arbeidet. Det er derfor viktig å 
markere og styrke AKP, Rød Ungdom 
og NKS. 

Også RV har ei revolusjonær platt
form, men det er ikke på grunn av den 
vi har fått . oppslutning. Det er som 
opprører , tal kvinner og' -menn for 
vanlige folk og som møkkagravere, vi 
har vunnet tillit. Det er fordi folk vil ha 
slike folk inn i kommunestyrer og fyl
kesting at de stemmer på oss. Noen 
stemmer sjølsagt også for å markere at 
de støtter en revolusjonær politikk, 
men noe flertall av RVs velgere er det 
nok ikke. Men vi som jobber i RV får 
sjølsagt spredd våre syn og samfunns
analyser gjennom valgkamper og 
parlamentariske organ. 

Jeg mener RV har begrensa mulig
heter til å fange opp de nye strømnin
gene ved valg. Mange folk i opposi
sjon, og mye radikal ungdom vil ikke 
knytte seg til en revolusjonær valgalli
anse. Mange av dem vi samarbeid med 
nå, vil ikke det. Men samtidig er de 
fleste av dem like radikale i den dags
aktuelle politikken som oss, de er like 
innstilt på å slåss utenomparlamenta
risk, og mange av dem er mer system
stormere innafor miljøpolitikken enn 
de fleste RVere. 

Jeg mener det er grunnlag for å ut
vikle Fylkeslistene for miljø og solida
ritet til et skarpere opposisjons
alternativ. I de konkrete dagskampsa
kene skiller ikke FMS seg særlig fra 
RV i de sakene som har vært oppe. Slik 
bør FMS politikk utvikles på flere om
råder. I miljøpolitikken er det grunn
lag for en mye skarpere og grunnleg
gende samfunnskritikk i breie kretser. 
Vi kan gjennom FMS få med mange 
som ikke vil være med i RV, vi kan fan
ge opp en del av de lokale oppbrudde
ne som er i gang, og vi kan bygge videre 
på alt det positive som RV har vinni 
oppslutning på. Det er også mulig å 
vinne over deler av De Grønne. 

Jeg tror det med FMS-lister vil være ' 
mulig å stille flere lister enn RV gjorde 
i 1,987, og dermed også få full NRK
dekning. 1991-valget bør også brukes 
til å bygge opp et alternativ til stor
tingsvalget i 1993. 

Men det er også mange spørsmål 
som bør stilles. Vil en slik front nå etter 
et valgnederlag klare å samle noe sær
lig utover RVs rekker? Vil et slikt 
alternativ klare å fange opp noen vir
kelige bevegelser blant folk? Hva 
vinner vi på å gå vekk fra alt detbra RV 

representerer? Vil det bli et dvaskt 
venstrealternativ der vi krangler med 
noen få andre. Vil det svekke mulighe
tene til å gjøre kommunismen synlig 
som politisk retning, og bidra til å knu
se AKP? 

Hva må g\øl'es'? 
Dersom vi satser på å utvikle Miljø og 
solidaritet, mener jeg vi må bygge på 
det positive vi har oppnådd gjennom 
FMS, men samtidig er det et behov for 
å utvikle det videre. En faststivning i 
den formen fronten har nå, vil ikke 
svare til behovene for 1991-valget. 

■ Det må jobbes for å få med nye 
folk og vinne innpass i nye grupper. 
Ikke minst er det viktig åjobbe for å få 
med ungdom og jobbe videre med folk 
fra ulike aksjoner, miljøbevegelsen 
osv. 
■ Profilen til listene må bli skarpere. 

Det må bli et mer radikalt alternativ 
enn SV både i dagskampen og i miljø
politikken. 
■ Det må diskuteres og jobbes med 

hvordan listene skal bli reelle uttrykk 
for kvinnebevegelsen. Listene fikk 
mange kvinner nå, og hadde en del bra 
kvinnemarkeringer. Men det skjedde 
også mye negativt rundt kvinneinita
tiv, og• listene ble ikke et uttrykk for 
kvinneopprør. 
■ AKPere og RVere må stå fram i 

fronten med den tyngden vi reelt har 
Ueg mener det var riktig at det ikke var 
flere fra R.V / AKP øverst på listene nå, 
men samtidig mener jeg at R V-repre
sentantene vi nå har og andre RVere 
bør ha mange topp-plasser og fremtre
dende plasser på listene i 1991). 
■ Det bør bygges opp et sentralt ap

parat som er i stand til å koordinere og 
hjelpe fram arbeidet og presentere lis
tene på landsplan, drive økonomiar
beid o.l. 
■ Det må jobbes med å få uavhengi

ge kommunestyrerepresentanter og 
representanter fra andre partier til å 
melde overgang til FMS. 
■ RV-representantene bør melde 

overgang til disse listene før sommeren 
1990 slik at listene blir «markedsført» 
et år før valget gjennom den innsatsen 
vi gjør i kommunestyrer og fylkesting. 
■ Det bør utvikles en medlemsorga

nisasjon . 
■ Det bør vurderes å endre navnet , 

f.eks. stryke slik at det bare blir Miljø 
og solidaritet. 

God diskusjon! 
......... 

..... 
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!{vinner 
. . • ' 0 

og breie småkonger 
Stortingsvalget er over. Tida er 

kommet til å oppsummere diskusjonene 
og arbeidet. Vi har spurt fire kvinner som har 

stått sentralt i valgkampen i sine fylker 
om deres syn på denne kampen 

og hva som er bredde. 

sotvetg Aamdat, 
Nord:Trøndetag: 

HIide lesøen, 
ØSIIOld. 

1 Hva er det som 
• kjennetegner 

bredde , og· hvordan 
få det til? -

Grace Romsland, 
Telemark 

AvTARANSÆTER. 

2 Hvordan kan vi ta vare på erfaringe
■ ne kvinner har med å drive enhets

frontarbeid? Hvordan bruke det l 
valgfrontarbeidet? 

Garn Julln Jakobsen, 
Troms 

(Valgkampleder og &: Plass pa lista.) O.eder av AKP I ØSIIOld.) Olvlnneansvarttg I Telemark AKP.) n. Plass I Troms. par11uavneng1g.) 

1. l N ord-T røndelag fikk vi ei liste m ed sek s 
')enter p~ topp . Vi ville vise bredden blan t j en 
tene. Dette var det stor enighet om i FMS og 
blant de i partiet som støtta FMS. 

Jentene skulle stå etter hverandre på lista for 
at kollektivet skulle fungere skikkelig. Med 

1. F or mye topplansdiplomati har hindret bred
den. Det ble tatt for mye utgangspunkt i partiene 
og enkeltpersoner derfra. Også de partifolka som 
skal delta, må være med i en bevegelse. 

1. Det er tydelig at bredden er partifolk. Har man en AP-mann fa"å 
er man kjempebrei. 

' annenhver kvinne og mann ville dette vært 
vanskeligere. Kollektivet fungerte bra, med 
mye politiske diskusjoner. Vi delte kunnska
per, erfaringer og ideer slik at de kunne brukes 
i møter og intervjuer. 

Forhandlinger mellom partier som det bæren
de, som igjen drar med seg uavhengige, får for 
liten innflytelse. Topplansjobbing hindrer reell 
bredde, fordi det er arbeidsmetodene som avgjør 
om folk i opprørsbevegelsene finner veien til valg
fronten. 

1. Det finnes mer eller mindre or
ganiser te grupperinger som 
jobber mot felles mål, sjøl om ik
ke måla alltid er like klare. l 
kvinnebevegelsen er det på sam
me måte. Bredde er å knytte disse 
opprørsbevegelsene sammen. Vi 
ønsker også å drive dette mot 
venstre. 

I dette arbeidet er grunnplanet 
viktigst. FMS har bestått av man
ge enkeltpersoner. Det er blitt 
mye topplansjobbing. En topp
lansstyrt utvikling av fronten gir 
lite rom for opprørsbevegelsene. 

Jeg har i hvert fall opplevd at vi partiuavhengigf,har liten inn
flytelse. Når partier som AKP og NKP trekker sine lister, får de 
behov for å sikre seg. Men dette henger også sammen med· hvor
dan AKP jobber, med åpne og hemmelige medlemmer. Uav
hengige kan lett stemples som hemmelige AKPere. Det ser ut som 
bredden defineres av partilappene som kan henges etter navnet. 

Her i Troms er bredden folk som deltar i bevegelser, som er i 
opprør mot det bestående. 
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2. I enhetsfrontarbeid er det viktigst at vi sier vi 
er AKPere, og sier hva vi mener. Det er utrygt 
og uærlig å late som vi «bare» er frontmed
lemmer. AKP har gode økonomiske analyser 
og mye bra politikk. Det er viktig i en front av 
vi bidrar med det vi har. 

2. Enhetsfrontarbeid handler mye om arbeidsme
toder. Det har vært en fordel å åpent være AKPer 
og kunne delta i alle deler av en slik front. Her i 
Østfold har vi lært mye og er kommet mye lenger 
i å se hvor vanskelighetene er. Vi er blitt mye mer 
samla om at det er grunnplanet som er viktigst og 
at topplansjobbing må styres av grunnplanet. 

2. Det har mye å si hvordan ei slik gruppe - som FMS - job
ber. En hierarkisk oppbygd organisasjon hindrer ak.tivitet. 
Mange av våre standpunkter finnes i de andre partiene, men ar
beidsmetodene må fornyes. Det er det vi prøver her i Troms. 

Samtidig er det en forutsetning å respektere 
det andre er og står for. I FMS i Nord-Trønde
lag har vi jobba på denne måten. Det tar tid, 
men vi har utvikla et godt felles grunnlag åjob
be sammen på. 

En slik front må ha klare felles målsettinger. Nå 
har den mye bestått av parter som har dratt i for
skjellige retninger og vært opptatt av å sikr.e egne 
interesser. 

2. Jeg synes det er vanskelig å få 
forståelse for at grunnplansjob
binga er det som gir resultater. 
Det tar tid, men det holder. 

Taktikk kan ikke overordnes politikken og målsettingene. Ett 
eksempel: På konferansen i Trondheim ville vi ha med 6-timers
dagen i en uttalelse. Mange kvinner og en del menn var oppe og 
støtta dette. Så spratt en RV-mann opp og sa han støtta det, men 
han mente at siden ikke alle var enige, måtte det utgå. 

Vi må kjempe for våre standpunkter også når ikke alle er eni
ge. 

- Rekruttering krever nytenking 
Av BENTE HANSEN 

Går partikameratene lei fordi 
partiavdelinga blir for snever 
og enspora? Vil større lag - på 

50 folk eller mer (i de store byene) gi 
oss inspirasjon og større bruk av res
sursene til folk? Nye folk er sugne på å 
t··effe ,flere og andre ml-ere enn oss i 
laget. Denne kraftsalven kommer fra 
lederen i et faglig lag i Oslo som har 
fordobla seg siste 1 ½ år. 

- Det er miljøet i fagforeninga og 
vår innflytelse der som har ført til at 
folk ser behovet for å være med i parti
et. I partiavdelinga blir det ofte for 
trangt og for lite fornying. De nye fol
ka våre ønsker kontakt med ml-beve
gelsen på breiere basis enn bare oss i 
laget. De er sugne på å få kontakt med 
folka i boligområdet sitt også. Jeg me
ner det er nødvendig å utnytte mulig
heten til fellesmøter mellom flere 
avdelinger, både faglig og bolig. Dette 
kan gi oss inspirasjon på kort sikt, sær
lig nå i valgkampoppsummeringa. 

Endre strukturen 
- På sikt må vi endre mye av strukturen 
på grunnorganiseringa, ellers går folk 
lei - hva med lag med 50 folk eller fle
re - med større fleksibilitet hvor 
arbeidere kan jobbe sammen med in
tellektuelle og folk fra kvinnebevegel
sen. Det kunne fungere til å bygge 
bruer og være stimulerende for alle 
parter. På den måten kan vi sette inn 
ressurser og prioritering der det trengs, 
f.eks. gå inn og jobbe i forhold til på 
en bestemt arbeidsplass eller masseor
ganisasjon. Vi trenger å tenke helhet, 
prioritering, utnytting av ressursene i 
grunnorganisasjonene på en helt an
nen måte enn i dag. Når industriar
beidsplassene reduseres så drastisk 
som i Oslo, er det like greit å bygge par
tiorganiseringen rundt boligområdene 
som får ansvaret for arbeidsplassinn
rettinga i sitt distrikt osv. Vi må tenke 
nytt. Det er alt for .mange gamle trøtte 
frustrerte AKPere som stikker innom 
lagsmøtene av gammel vane/plikt og 

ellers føler seg verdiløse i partisam
menheng. 

Studiesirkler 
- Gjør studiesirkelen til et diskusjons
forum for de nye. Både i aktuelle 
fagforeningssaker og i de store ideolo
giske spørsmålene har det vært nød
vendig for de nye å diskutere seg i 
mellom og ikke alltid bli belært om den 
«riktige linja». De trenger skolering og 
å bryne seg ideologisk for å danne seg 
sin egen• plattform i ml-bevegelsen. 
Derfor tar vi nå opp tråden fra sirkelen 
og fortsetter med studiegruppe på El
stads: «Den norske Samfunnstruktu
ren». 

Vi brukte også RUere som innled"ere 
på sirklen·e. Det var interessant og en 
nyttig erfaring. Når vi rekrutterer ung
dom må de også møtes på sitt eger 
språk. 

- Det er fagforeningsarbeidet vårt 
som er senteret for partilaget, både for 
nye og gamle - de fleste har tillitsverv. 

OPPRØR 

Det gir grunnlag for sosialt og politisk 
fellesskap utenfor møtene. Lagsar
beidet blir ofte kjedelig i forhold. Vi 
har derfor måttet gjøre lagsmøtene til 
noe mer enn diskusjon av fagforen
ingssaker - og har i en lang periode 
hatt sentrale partidiskusjoner med om 
fattende innledninger som hoved
punkt på møtene. Dette fungerer 
foreløpig. 

Klassekampen 
- Abonneinentsvervinga til Klasse
kampen er noe av det som har lagt 
grunnlaget for for å politisere miljøet i 
foreninga. Men løssalget vårt har vi 
aldri fått noe sving på. Men det har vi 
faktisk tenkt å gjøre noe med. 

- For tida er de nyrekrutterte mye 
større entusiaster enn oss gamle. Men 
jeg mener vi er nødt til å gjøre noe med 
organisasjonsstrukturen i hele partiet 
slik at vi får utnytta de resursene som 
de nye kan tilføre partiet, avslutter 
lag_slederen. 

STASAMMEN 

Oslo: 
20-22. okt 
Trondheim: 

17.-19. nov. 
Oslo: 

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

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

Tlf.: (02) 712004, 
Tone Beate Windingsted. · 
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Hvorfor gi det dårlig? 
Av AKSEL NÆRSTAD 

nalysene våre om at det er 
politiske oppbrudd i gang, 
var riktige. Aldri har så 
mange velgere helt fram til 

algdagen vært usikre på hva de skulle 
temme. Og bevegelsen mellom partie
e - både under valgkampen og resul-
atet i forhold til tidligere valg, viser at 
ange velgere er på vandring. Nå var 

et SV som fanga opp det radikale 
ppbruddet fra Arbeiderpartiet. 
Viktige årsaker ligger utenfor det vi 

adde noen muligheter til å gjøre noe 
ed. Igjen ble det et regjerjngsvalg. 
g ikke minst redslene for FrP-fram
angen skremte mange til å stemme 

<realistisk» for mandater. Det er også 
iktig å analysere karakteren av opp
ruddet nærmere. Er innholdet først 
g fremst innenfor rammene av det 
tablerte - et ønske hos folk om å på
irke AP? Det er den linja SV bevisst 
ar lagt seg på. Var det en viktig grunn 
il den økte oppslutninga? Samtidig 
reiv SV en bra valgkamp, ikke minst 
å TV. Og SV har systematisk jobba i 

o år for å bli det grønne partiet i Nor
e, og har langt på vei lykkes i å få en 
lik profil, sjøl om jeg mener mye av 
olitikken deres er dårlig. 
Valgkampen blir i stadig i sterkere 

grad en mediavalgkamp. Utelukkinga 
v Fylkeslistene for miljø og solidari

tet (FMS) fra de såkalte folkemøtene 
og utspørrings-programmene var et 

iktig hinder for at listene skulle bli 
kjent. 

Navn og profil 
En del av svakhetene i FMS skyldtes at 
listene kom til like før valgkampen. 
Det var kort tid på å gjøre navnet 
kjent, og forvirringa om Nordlandslis
ta, Oslo-lista o.l. var det samme som 
FMS gjorde det ikke noe bedre. Styr
ken med ulike tyngdepunkt når det 
gjelder saker og den store sjølstendig
heten til de enkelte fylkene, ble også en 
svakhet når det gjaldt å få en enhetlig 
profil. 

Stortingsvalget gikk dårlig. Vi fikk ingen inn på Stortinget, og vi klarte 
ikke å fange opp noe særlig av det politiske oppbruddet. Vi trenger 
å gå nærmere inn på årsakene til dette, og på hva vi klarte. Sentralsty

ret i AKP og RVs landsstyre skal oppsummere valget snart. Her er 
noen foreløpige momenter fra meg. 

En betutta valgvakegjeng konstaterer at det ene promilleresultatet etter det andre kommer inn. Hva gilde galt? Og hvilke 
lærdommer kan vi trekke av arbeidetmed Fylkeslistene? FOTO: OLA SÆTHER 

Unødvendige svakheter 
I ettertid ser vi at det er en del svakheter 
det hadde vært mulig å gjøre noe med. 
Vi kunne ha gjort mer for å markeds
føre listene tidligere. Det kunne vært 
lagd plakater og løpesedler før. Øko
nomiarbeid burde vært satt i gang på 
landsplan. Toppkandidatene kunne 
vært drilla mere på mediaopptreden. 
Det hadde vært mulig å planlegge flere 
politiske utspill. Det kunne vært lagt 
større press tidligere på NRK osv. Her 
er det lærdommer vi må ta med oss vi
dere. 

Innsatsen i egne rekker 
Det er helt klart at uenighetene og usik
kerheten i AKP og RV om det var 
riktig å trekke RV-listene og måten 
FMS har grodd fram på, har redusert 
in1;1satsen til en del folk. Mange i våre 
egne rekker så på FMS som noe andre 
hadde ansvaret for, noe de ikke hadde 
ansvaret for å drive fram. Og mange 
var usikre på om hva slags plattform 
listene hadde, hva de kunne stå for i 
frontens navn o.l. Også ·motsigelsene 
rundt kvinnelister som sto tidlig i ar
beidet med listene, betydde svekka 
innsats fra en del folk. Likevel viser de 
foreløpige rapportene at det er om
trent like mange AKPere og RVere 
som har drivi valgkamp som tidligere, 
noen steder flere. 

Positive erfaringer 
Alt tyder på at gallupene traff bra 
gjennom hele valgkampen. Listene 
hadde over to prosent oppslutning i en 
lang periode i valgkampen. FMS fikk 
flere stemmer enn RV noen gang har 
fått ved stortingsvalg. I Hordaland og 
Oslo var resultatene absolutt brukbare 
sjøl om det var langt igjen til mandat. 
Listene samla en stor politisk bredde, 
og klarte å få med folk fra miljøer 
langt utenfor RV. Men som sagt, slo 
ikke denne bredden ut i bredde på 
stemmeantallet. En god del nye folk 
var aktive i valgkampen. Og vi har 
bygd opp tillit i nye miljøer. 

En folkelig 5. kolonist i fiendens leir 
På sitt beste er RVs bystyregruppe noe sånt 
som en «folkelig 5. kolonne i fiendens leir», 
sier Erling Folkvord, revolusjonær i hoved-

stadens bystyre, i dette intervjuet. 

Av JOHANNES ERLANDSEN 

Rød Valgallianse er representert i 
bystyret, i skolestyret og i fem 
bydelsutvalg i Oslo. Bystyre

gruppa består av seks personer, to av 
dem har fast plass i bystyret. Gruppa 
har en sekretær ansatt på heltid. 

AKPeren Erling Folkvord er en av 
dem som representerer den progressive 
bevegelsen i Oslo Bystyre. 

-Vi sier fra 
-Er det noen vitsfor revolusjonære å 
jobbe parlamentarisk, Erling? 

- Til det vil jeg svare et ubetinga ja. 
Vi lærer svært mye om klassediktatu
ret som skjuler seg bak den demokra
tiske fasaden. AKP har lite av denslags 
kunnskap i dag. Ved å ha plass i bysty
ret blir vi også kjent med ting som er 
på gang og kan varsle organisasjoner, 
enkeltpersoner og andre berørte i for
kant. 

- Og at folk setter pris at noen «sier 
fra» får vi stadige beviser for. Forenin
ger og enkeltmennesker - mange 
slags folk, også dem som det ikke ville 
falle inn å stemme RV, tar kontakt. 
Folk trenger noen de trygt kan stole 
på, mener Erling Folkvord, og sam
menligner RV med en folkelig 
5. kolonne i fiendens leir. 

Mandag 2. oktober 1989 

- Men vi må sjølsagt engasjere oss 
utafor Oslo Rådhus også. Dei ville væ
re en generaltabbe dersom vi lot være å 
tenke både utenomparlamentarisk og 
antiparlamentarisk, derfor har vi tre 
bein utafor bystyret, forklarer Erling 
Folkvord. 

Snever gruppe? 
- Enkelte har danna seg et bilde av Rød 
Valgallianse som ei lita gruppe på yt
terste venstre fløy, ei gruppe som stel
ler med sitt og er seg sjøl nærmest. 
Stemmer det bildet overens med virke
ligheten? 

- Nei, slår Folkvord fast, og utdy
per: 

- Bystyregruppa består av dyktige 
parlamentarikere. Dyktige for folk, 
mener jeg, og flinke til å slåss for det 
Oslo-boere har krav på. 

- Dette fordi vi legger størst vekt på 
den kampen som folk fører. Fordi vi 
ikke tror på kapitalismen. Og fordi vi 
ikke tror på at det går an å forandre 
systemet via parlamentariske organer. 

- Vi står fast på at vi hører hjemme 
blant folk som kjemper mot borger
skapet og dets nedskjæringspolitikk. 
Sjøl om vi er parlamentarikere allierer 
vi oss med grunnplanet, sånn som da 
bystyret bestemte seg for å stenge et 

• 11111 

- Under den ulovlige stenginga av bystyremøtet i fjor høst viste vi hvor vi hører 
til. Vi var de eneste som forlot salen og slutta oss til demonstrasjonen utenfor Råd
huset, forteller Erling Folkvord. FOTO: KLASSEKAMPEN 

møte om kutt i Oslo-budsjettet i fjor 
høst. 

- Da viste vi hvor vi hører til. Vi 
gjorde bystyret oppmerksom på hvilke 
lover som ble brutt i og med stenginga. 
Deretter forlot vi møtet. Alle de andre 
representantene - SV sine inkludert 
- satt igjen, mens vi slutta oss til de
monstrasjonen utafor Rådhuset. 
- Frustrerende å jobbe parlamentarisk 

OPPRØR 

i det «mørkeblå» Oslo? 
- Det er en mental påkjenning å van

ke i Rådhus-miljøet. Men vi møter 
også så mange bra folk som Rådhus
eliten tråkker på. Ta for eksempel ei 
aktuell sak nå. Det gjelder Kampen 
Sykehjem der bydelsutvalget vedtok å 
legge ned to avdelinger. Men det står i 
loven at bare bystyret kan fatte bin
dende vedtak i slike saker. Altså tar 
folk på Kampen kontakt med RV for å 

høre om vi har vettuge råd å gi. Og vi 
stiller opp, diskuterer med folka der, 
treffer mennesker som bryr seg om 
hverandre. 

- Tilbake i bystyret opplever jeg at 
de samme folka blir betrakta som et 
problem. Politikermiljøet i Rådhuset 
er. utrolig kynisk. Bystyret hviler på et 
fullstendig feil verdigrunnlag. 

- Ofte hender det at jeg har fysisk 
vondt i magan når jeg forbereder meg 
til et bystyremøte, forteller Folkvord. 

Forholdet til AKP 
-Hva medforholdet til AKP? 

- Det er bedre enn for fem-seks år si-
den, men fremdeles synes jeg at bysty
regruppas planer i for liten grad blir 
samkjørt med planene til partiet. Som 
partimedlem sjøl tror jeg at de uav
hengige i bystyregruppa nok har 
blanda erfaringer i samarbeidet med 
AKP. 

- Rød Valgallianse i framtida? 
- Her er jeg usikker. Erfaringene 

forteller at måten vår å jobbe på i Oslo 
har gjort at den revolusjonære beve
gelsen har fått mange venner i fag
bevegelsen og blant folk i byen. Dette 
må vi ikke gi slipp på. 

- Personlig tror jeg det er på tide at 
de tusener av mennesker som er enige i 
RV i enkeltsaker får et organisatorisk 
tilbud. På den måten vil arbeiderklas
sen stå sterkere - både organisatorisk 
og, ikke minst, JX>litisk. 

- Men hvordan en slik organisering 
skal ordnes, det vet jeg ikke, sier Folk
vord. 
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KK-KAMPANJE /STUDIER 

Salgsavdelinga i Klassekampen verver 14 i timen, pr. telefon. Frå venstre: Roger Johannesen, Gunnar Furehaug og Eli Skor
pen. FOTO: TORE SANOAHL 

Haust-kampanje 
AvGUNNARFUREHAUG 

Når dette vert lest er vi, for
håpentlegvis, godt i gang 
med haustens Klassekam
pen-kampanje. Når dette 

vert skreve er nedteljinga såvidt starta, 
likeså vervinga. For vervipga er starta; 
vi på salgsavdelinga ljuvstarta, Vi 
ringte på stopplister i tre timar ~ og 
verva 42 abonnentar. Det høyrer med 
at den eine av oss tre som ringte verva 
for fyrste gong og klarte åtte. 

Dette er telefon verving på sitt beste. 
Andre trioer kan klare 8, 17 eller 31. 
Nokre og 45 og 52. Men det er sjeldan. 
Men dette er ikkje det viktigste. Det 
viktige er at telefon verving er ei hoved
kjelde til abonnementsverving; at 
<<kven som he\st>> kan \ære seg å b\i ein 
god telefonvervar; at pr. i dag har vi 
ikkje nok ringarar til å ringe på ringe
listene våre. 

Vi har 10000 gamle abonnentar å 
ringe til. Vi har I 300 gaveabonnentar 
frå i sommar som vi vil ringe til. Vi har 
3 000 laurdagsabonnentar som vi trur 
det vil vera lurt å ringe til for å prøve å 
gå over til dagsavisa. 

Femten tusen navn 
15 000 navn er minst 300 ringekveldar 
for ein person, eller 10 ringekveldar 
for 30 personar - fem kveldar for 60 
personar. Var det ikkje 10 ringarar 
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Antall 
abonnenter 

····••· 1989 
-- 1988 
-·- 1987 

Avisstatistikk 
for Klassekampen 
15. september 1989 

DAG UKE 
Oslo 2485 944 
Østfold 197 60 
Akershus 625 286 
Hedmark 158 55 
Oppland 113 73 
Buskerud 175 92 
Vestfold 213 97 
Telemark 231 86 
Aust-Agder 60 35 
Vest-Agder 98 58 
Rogaland 255 127 
Hordaland 498 259 
Sogn og Fjord. 130 54 
More og Romsd. 153 80 
Sør-Trøndelag 510 240 
Nord-Trøndelag 123 50 
Nordland Nord 171 83 
Helgeland 106 32 
Troms 269 128 
Finnmark 119 37· 
Svalbard 1 1 
Utlandet 63 101 

Totalt 6753 2978 

Vestfold utdanna i vår då dei verva 
godt 100 abonnentar på to-tre ve
ker?!? 

Telefonverving erstattar ikkje ven
neverving, arbeidsplassverving, gate
verving. Desse vervemetodane 

forsvarar sin plasss, og kan utmerka 
godt forbetrast. Men vi skal auke opp
laget. Ikke berre holde det der det all
tid har holdt seg. Då må telefon verving 
inn som hovedmetoden i åra fram
over. Ikkje berre for salgsavdelinga og 
Oslo, men og for storparten av fylke
ne. 

Meir tal. 
Dei 15 000 navna vi har inne bør gje 

2 000-3 000 abonnentar. Dersom vi 
samlar inn 15 000 navn på f.eks. politi
karar, faglege tillitsvalgte og lærarar 
bør dette gje I 500-2 000 abonnentar. 
Som sagt: Det manglar ikkje på mogle
ge ringelister, men på ringarar. 

Det verkar som det finst ein slags 
vegring mot å verve pr. telefon. El
ler??? 

Te le fon-utdanning 
Framover vil vi på salgsavdelinga bru
ke mykje tid på å skaffe og utdanne 
ringarar. Men det er ingen ting i vegen 
for å korne oss i forkjøpet! Kontakt 
oss på tlf. 02-64 93 20, så kan vi for
midle ringelister og erfaringar! Som 
det har korne fram gjennom oppslag i 
Klassekampen: Å være med å ringe i 
haust er ikkje berre viktig for å nå mål
setjinga for haustkampanja, vi har og 
moglegheit til å setje opplagsrekord. 
Det er noko å ha med seg inn i det nye 
året. 

Denne grafiske framstillinga viser abonnement 
viklinga for Klassekampen i 1986, 1987, 1981 
år. For 1986 er kurven bare fra starten av høste,, 
(august), mens 1989-kurven viser utviklinga fram 
til 5. september. Allerede uka etter kom det et fall 
i kurva fordi mange abonnementer da forfalt til be
taling. Uketalla er markert nederst. Hver andre uke 
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··•• 1986 , har salgsavdelinga regningsutsendelse, noe som 
direkte fører til abonnementsfall. 
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Skole til å 
bliklbkav 

Av PEDER MARTIN LYSESTØL 

Partiets første «sommerskole» var 
et nytt prosjekt. Vi måtte prøve 
en ny vri for å få fart på studiene. 

Sjølsagt lurte vi på om folk ville ~..!tte 
av en hel uke av ferien til studier. Og: 
Ville vi greie å gjennomføre hele uka 

· uten at folk gikk trøtte? 
Opprinnelig var grensa 25 deltakere, 

men vi tøyde den til 27 for å gi flest 
mulig en sjanse. 60 prosent av delta
kerne var jenter, 40 prosent tilhørte 
arbeiderklassen. At vi fikk med fire fra 
RUs ledelse og en fra NKS, fungerte 
særlig bra. 

Bådeledende kamerater med lang 
erfaring og kameraten som bare hadde 
vært med knapt ett år var entusiastiske 
da kurset var over. Ikke minst takket 
være idylliske forhold på ei øy midt i 
Farris ved Larvik og kursets organisa
tor, kokk og altmuligmann, Bjørn 
Hauger. 

Temaene 
Vi ville prøve å forklare utviklinga av 
norsk økonomi og borgerskapets øko
nomiske politikk ved hjelp av den 
politiske økonomien. Slik fikk vi 
kunnskap om det norske samfunnet, 
samtidig som marxismen ble et red
skap, ikke bare en abstrakt teori. 

Her er de viktigste temaene. Noen 
' hadde stor plass, noen kortere foreles

ninger: 
1. Grunnbegrepene i den politiske 

økonomien. 
2. Faser i utviklinga av norsk kapi

talisme. 
3. Kriser i kapitalismen belyst ved 

30-årskrisa. 
4. Veksten i den ikke-produktive 

sektoren og krisa. 
5. Imperialismens betydning for 

krisa. 
6. Hva er nasjonalregnskapet? Kri

tisk gjennomgang. 
7. Borgerskapets økonomiske 

falskspill. 
8. Økologi og økonomi. 
9. Omsorgssektorens økonomi. 
10. Familien og kvinnearbeidetun

der kapitalismen. 
Timeplanen for dagen besto av halv

parten forelesninger og resten gruppe
arbeid, skriftlig arbeid og diskusjoner. 
Midt i kurset leverte vi en større skrift
lig oppgave hvor vi svarte på spørsmål 
og gjennomførte en kortere drøfting 
av spørsmål knytta til krisa i kapitalis
men. Oppgavene ble retta og gjennom
gått av læreren. Folk diskuterte 
oppgaven i fellesskap, men hver enkelt 
skreiv sjøl. Alle fikk på denne måten 
testa hva de hadde forstått. Lærever
dien av slikt sjølstendig arbeid er stor 
og resultatet var også i følge «sensor» 
meget bra. 

Ny studiegiv 
Bare noen få utvalgte fikk denne gan-

En uke midt i sommerferien pa skole
benken med lærer, forelesninger og 
sknftlige oppgaver, her er gjengen 
samla utenfor «partihøyskolen». 
- Svært vellykka, skriver lederen for 
AKPs studieutvalg, Peder Martin Lyse
støl, -og legger fram planer om mer 
studier framover. 

FOTO: MAGNHILD FOLKVORD 

gen sjansen til å delta på skolen. Men: 
Flere skal få muligheten. Vi tror denne 
typen ressurskrevende satsing er det 
som må til, om vi skal få en ny giv i stu
diearbeidet. Studieutvalget jobber nå 
med revidering av opplegget og tilret
telegging for kveldsskolekurs. Vi vil 
bruke flere av deltakerne fra det første 
kurset som lærere på videre nye kurs. 
Slik håper vi å få til en «snøballefekt» 
som gir mange muligheten til å delta i 
løpet året som kommer. Fram til neste 
jobber vi nå med følgende planer: 

Kveldskolekurs 
Kveldskurs over 3-4 uker i Ålesund, 
Stavanger, Oslo og Trondheim. Det 
kan tenkes andTe distrikter greier å få 
ti\ kurs, men her kan det b\i større pro
blemer med lærerkrefter. 

Ny sommerskole 
Vi planlegger nv somrnersl<nle på en 
uke. Det er uklart hvor ma.,g steder, 
men håper å få til flere enn en. Folk 
som ikke får muligheten til å delta på 
kveldsskolen har førsterett på som
merskolen. 

Neste tema? 
På høstens studiekonferanse i novem
ber vil vi reise spørsmålet om hva bør 
være neste fordypingstema. Et tema 
ser ut til å ligge i lufta: Økologi og 
marxisme. Men også andre temaer kan 
være aktuelle: Sosialismens problemer 
og rasismens røtter er blant annet fore
slått som viktige områder . . 

Skoleformen er ikke den eneste må
ten vi driver studier på. Men skolefor
men gir oss større muligheter til å lære, 
til å fordype oss. Slik tror vi dette kan 
bli en viktig inspirasjonskilde også for 
alt annet studiearbeid i framtida. 

Ny runde om <<huset>> 
Av KJERSTI ERICSSON 

Tema på fire av årets sommer
leire var «Ut av det brennen
de huset». Diskusjonen gikk 

høyt, men sommerleirene var bare 
første runde. I høst planlegges en 
stor, åpen konferanser alternativer 
til kapitalismen skal diskuteres. 
Konferansen holdes i Oslo fra 1. til 
3. desember. Merk av helga i boka 
d

., 
I. 

Det blir hovedinnledninger om 
økologisk økonomi og planøkono
mi styrt av folk sjøl. I tillegg blir det 
en rekke seminarer om emner som: 
Helse- og sosialpolitikk, et sam
funn fritt for kvim1eundertryk
king, forholdet til den tredje 
verden, et samfunn uten rasisme, et 
samfunn der kultur ikke bare er et 
honnørord, et samfunn uten rasis-

me, et samfunn med levende di
strikter, EF - et skritt inn i det 
brennende huset? 

Innledningene 
Innledningene vil bli holdt av folk 
med tilknytning til prosjektet «Ut 
av det brennende huset». Deretter 
vil innledningene bli kommentert 
av et panel med folk som har inter
esse og kunnskap om temaet, men 
som ikke sjøl deltar i prosjektet, og 
har en annen innfallsvinkel. Slik 
kan konferansen bidra til å dra 
igang en brei og perspektivrik de
batt om framtida. 

Som sagt: Merk av helga 1. til 
3. desember i boka di. Kanskje du 
også kunne ha lyst til å være med på 
å forberede konferansen? Ingen
ting er bedre enn det! Meld fra til 
partikontoret. 
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SEND INNLEGG 
Send debattinnlegg til OPPRØR! Skriv 
korte innlegg. Kontakt Erik Ness hvis du 
har planer om å lage et langt innlegg. 
Innlegg behøver ikke være undertegnet 
med navn, men oppgi navn og telefon på 
noen redaksjonen kan kon,takte. 

Sats på partilaga 
P

artiapparatet er treigt - som ei dau sild 
sa noen i fjor. Avdelingene funker ikke, 
folk kommerikke på møtene. Hvor 
mange år har vi ikke hørt sånne og lik

nende uttalelser? Hva gjør ledelsen da? 
Den sentrale ledelsen skal være en politisk le

delse for et politisk parti. Det forventes at den 
politiske ledelsen markerer seg på en rekke 
brennaktuelle politiske spørsmål. Kort sagt: Tar 
ledelsen i den politiske kampen som arbeider
klassen i Norge står overfor. Samtidig skal AKP 
lede arbeidet på en rekke ulike sektorer. Ledel
sen består av ganske få personer, og klarer ikke 
å gjøre alt sjøl. For å styrke ledelsens arbeid -
og for å få raske resultater, plukker man ut de 
mest kunnskapsrike og dyktige partimedlemme
ne fra laga, og oppretter sektorutvalg for alle 
sektorjobbene. Med andre ord: Kombinerer to 
måter ålede på. Gjennom avdelingsstrukturen 
og gjennom utvalgsstrukturen, eller gjennom en 
«linjeledelse» og gjennom «prosjektledelse». 

I og for seg ganske fornuftig og effektivt på 
kort sikt: 1. mai-arrangementet kommer i havn, 
den antirasistiske demonstrasjonen blir vellyk
ka, kvinnekampen går kjempeskritt framover, 
bystyregruppa kan konsentrere seg om den kom
munale kampen. 

Jeg tror likevel denne organiseringa er feil. 
Hva hender dersom en legger ned nesten alle ut
valg, både faste utvalg og såkalte kampsentra 
for ålede mer kortvarige oppgaver? En må en 
tenke om seg både en og to ganger før en oppret
ter nye, sentrale utvalg eller midlertidige kamp
sentra. 

Vi er politikere på fritida, med noen svært få 
ansatte heltidspolitikere. Det er ikke nok ressur
ser til dobbeltorganisering. Dersom partiavde
lingene skal få en ekstern profil, synes i det 
politiske landskapet, må avdelinga som kollek
tiv prioritere de mest vesentlige oppgavene til 
enhver tid: Hva brenner mest i øyeblikket, hvor 
skal vi oppnå resultater i forhold til vårt eget or
ganisasjonsområde? Men da må partiavdelinga 
prioriteres! 

Sentralstyret leder et parti av grunnorganisa
sjoner. De er ikke først og fremst en ledelse av 
enkeltpersoner eller sektorutvalg. En partistruk
tur der ledelse av den politiske kampen foregår 
gjennom utvalg, og KK-arbeidet, kontingentar
beidet, studiearbeidet og rekrutteringsarbeidet 
gjennom partiavdelingene, utvikler et parti med 
A- og B-medlemmer: De eksterne folka som syns 
i KK, som syns i valgkampen, som syns i porno
kampen, som blir politikerne våre og som - for 
all del - gjør en storog viktig jobb. Men de gjør 
den ikke i forhold til partiavdelingene, men i for
hold til en særorganisasjon som etter hvert blir 
mer interessant og politisk utfordrende. Jeg er 
faen så lei av å prøve ålede ei partiavdeling som 
ikke har noe politisk ansvar, som bare er en av 
hundre-og ørten avdelinger i Oslo, med en hel 
haug garva medlemmer som leder både det ene 
og det andre utafor partiet- og har kjempean
svar for store prosjekter med mange millioner 
kroner i sitt daglige virke, men som inni partiet 

· får sitt politiske liv redusert til å betale kontin
genten og sette seg på KK-salgsdager (for det 
gjør vi - punktlig og greit på hvert eneste møte!). 

Partiavdelingene kan 
gjøre det utvalga gjør 
Jeg overhørte en diskusjon om at det burde opp
rettes et utvalg for å redde Spigerverket: Flott
det å opprette et utvalg betyr at dette er et priori
tert område fra partiets side. Men hva betyr 
egentlig dette: Hvem skaJ være senteret for A 
redde Spigerverket- om det ikke er Jern og 
Metall-folka våre i Oslo? Dersom partiledelsen 
synes at de er for treige, er det bedre å sette noen 
spesialister til å jobbe sammen med dem som ei 
kjerne, framfor å organisere nye «partikjer
ner». For noen folk skal sitte i disse utvalga. Og 
siden det er de beste folka, er de alle sammen 
medlem av ei partiavdeling, og så har de helt sik
kert tillitsverv på jobben, og så har kanskje noen 
av dem unger, og så har døgnet 24 timer - og en 
person skal gjøre alt sammen, og da går det gjer-

DETTE NUMMER 
- Sats på partilaga, ikke på utvalga, skriver 
Sissel. Hun mener partiavdelingene kan 
gjøre. det utvalga gjør. Tone Beata Win
dingstad tar opp problemene rundt det å 
være arbeider og dame, i samfunnet og i 
partiet. - Det er slitsomt, skriver Tone Bea-
te, damearbeidere blir pressa fra to fronter. 

ikke utvalga! 
ne ut over avdelinga: Den personen blir så flink 
at han ikke har tid til å komme på avdelingsmø
tene, for politikken trekkes ut av avdelinga -
ledelsen av den politiske kampen foregår andre 
steder. · 

I vedtektene heter det (sitert etter hukommel
sen) «partiavdelinger opprettes på arbeidsplas
ser, i boligområder, og ellers der klassekampen 
krever det». Videre er oppgavene og pliktene til 
partimedlemmene spesifisert - og kan i grun
nen listes opp i noen hovedområder: 

Alle partiavdelinger skal: * Verve medlemmer og bygge ut partiet. * Studere og anvende den teoretiske kunnska
pen på norske forhold. * Drive propagandaarbeid (KK, kommune
styrer). 
* Drive økonomisk arbeid, betale kontingent. * Lede klassekampen innafor sitt organisa

sjonsområde. 
Ålede klassekampen - det politiske arbeidet 

- er på mange måter motoren i det vi gjør. Det 
som gir oss ny politisk styrke, utvikler oss, gjør 
oss til ledere. A trekke hovedtyngden av dette 
arbeidet ut av.kollektivet som er i partiavdelin
gene, og opprette nye kollektiv, utvalg eller 
kampsentra, blkpå lang sikt å tappe avdelinge
ne for politisk kraft. Avdelingslivet blir et plikt
løp, hvor vi møtes av lojalitet, og ikke fordi det 
er politisk spennende. Det er begrensa hvor 
mange nye knep vi kan diskutere rundt KK-salg. 
Kontingenten betales, verve medlemmer har vi 
gjort det siste Ar«, fordobla avdelln en kort 
periode, men «de nye» synes at det var mange 
flere utfordringer utafor partiet enn inni partiet, 
så de har meldt seg ut igjen - uten to som har 
tenkt at de skal få skikk på dette her - og vil 
påta seg ålede internt partiarbeid. En stund? 

Derfor - kjære DS - gi avdelingene et mer 
omfattende politisk ansvar, la de eksterne politi
kerne utvikles med basis i ei partiavdeling. Tenk 
igjennom hvilke oppgaver som skal løses i Oslo i 
tida framover, og fordel dem på avdelinger, ikke 

to uker før, men et halvt år i forveien, vær mer 
fleksibel med organisering av folk, kanskje folk 
kan flytte mer! 

Dersom vi skal utnytte de legale mulighetene 
som dagens politiske situasjon gir oss, må vi bru
ke den utrulige rike politiske erfaringa som 
partimedlemmene etter hvert sitter inne med. La 
nye folk få utfordringene i forhold til det kollek
tivet en grunnorganisasjon kan være dersom vi 
ikke trekker store deler av kaderen ut. Avdelin
gene som sådan bør markeres mer i politiske 
spørsmål. Det gjør ikke noe om avdelinga sier 
noe dumt - da får de bare kjeft- og det er bare 
sunt. 

Heller nye avdelinger 
enn nye utvalg 
Partiet er omtrent like byråkratisk som en stor
kommune, eller en stor bank- eller en hvilken 
som helst privat eller offentlig institusjon som 
har levd en stund. Organiser folk ut fra hvilke 
politiske oppgaver som skal løses - og omorga
niser når oppgaven er løst. En hver organisasjon 
har normalt ei levetid på 15 år. AKP er litt eldre, 
merker alderdomstegnene, og prøver diverse 
snuoperasjoner, men lager isteden en kombina
sjon som bidrar til å desorganisere partiet. 

Jeg trur ikke at politiske problemer kan løses 
ved å finne på fikse måter å organisere på. Jeg 
trur ikke at alle de problemene vi sliter med til 
daglig kan løses organisatorisk alene. Jeg er 
først og fremst opptatt av at vi sliter ut folk med 
.,.,.~ ck,bbe organ\&e"rt.,,..o~\.e.g~eT1«:n\.\'\..en 

vekt på å bygge opp nytt omland og lære opp nye 
kommunister. Vi må i større grad frigjøretid til 
å jobbe eksternt. Da må vi ikke ha alt for mange 
typer møter med litt ulike navn der de samme 
folka møter hverandre.Jeg trur at veien ågå, er 
å satse på grunnenhetene i partiet vårt, bygge 
opp tillit, politisk styrke og sjølstendighet i for
hold til avdelingene som en kollektiv enhet. 

Men så roper noen brann - og vips - så opp
retter man et brannutvalg! 

SISSEL 

Arbeiderdamer i skvisen 
. Hvordan er det å være arbeider og dame i 

denne verden og i dette partiet? Til tider 
ganske slitsomt. Vi som er damearbeide

re blir pressa fra to fronter. 
Når vi snakker med småborgerdamer om 

menn og kjønnsundertrykking, skjønner vi 
hverandre. Men bare til et visst punkt. Begynner 
vi å snakke om klasseundertrykking, får vi høre 
at forskjellene er jo ikke så store nå lenger, og 
noen gode ord om sjølrealisering. (For et ord!) 

Snakker vi derimot med mannearbeidere, 
opplever vi arbeiderfellesskapet og klasseunder
trykkinga likt. Men når vi begynner å snakke om 
seksuell trakassering og deling av husarbeidet, 
får vi klapp på skulderen med følge av orda: Det 
går så bra så, vi er jo blitt bedre. Og så står vi der 
aleine med oppvaska igjen. Det er så en kunne 
skrike. Høyt. 

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

RØD VALGALLIANSE 
Boks 211, Sentrum, 0103 OSLO 1. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO 5. 
Telefon : 02-37 14 14, 02-38 42 50. 
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Et håndfast eksempel på hvordan denne skvi
sen kan arte seg politisk, er følgende: En del 
arbeiderdamer i og rundt Faglig Utvalg i Oslo 
fant ut etter å ha jobba med temaet kvinnelønn, 
at damer tjener alt for dårlig til å kunne forsørge 
seg sjøl. På en lønning. Altså må kvinnelønna 
opp. Da slår kvinnebevegelsen til og sier: Jovisst 
er det viktig, men det viktigste nå er 6-timers
dagen. 6-timersdagen er et offensivt krav som er 
strategisk viktig både politisk og ideologisk, og 
som trekker linjene ut over dagskampen. Hva 
skal vi si til sånt? 

Så går vi til gutta. Vi vil gjerne ha opp kvinne
lønna, men vi har et problem. De fleste damer 
jobber sånn at lønna deres blir bestemt i de sen
trale oppgjøra. HVA!? Skal dere ta fra oss den 
lokale forhandlingsretten? Som har vært AKPs 
linje i 20 år! Hive alt det vi har jobba og slitt for, 
overbord! Hva? 

RØD UNGDOM 
Boks 610, Sentrum, 0106 OSLO 1 
Telefon: 02-37 73 50. 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556OSLO 5. 

NQ)tGES KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND 

Gøteborggt. 8, 0556 OSLO 5. 
Telefon: (02)384250, torsdag }2-15 

- . 

Nei, vi hadde jo i grunnen ikke tenkt det. Så 
her står vi nå med denne kvinnelønna vi gjerne 
skulle ha gjort noe med. Og vi får lov til det, bare 
vi ikke går i veien for noen andre. 

Jeg har hørt at folk i partiet lurer på hvem ar
beiderdamene velger å så seg sammen med. Men 
det er å snu spørsmålet på huet. Jeg tror at vi ar
beiderdamer er nødt til å finne ut hva vi vil, og 
så får småborgerdamene og arbeidermenna vel
ge om de vil være sammen med oss eller ikke. 

Det kan virke som jeg likestiller kjønnsunder
trykkelsen med klasseundertrykkelsen. Det gjør 
jeg ikke. Jeg mener at klasseforskjellen er harde
re og større enn kjønnsforskjellen . Jeg mener 
også at AKP ikke er noe arbeiderparti . Partiet er 
ikke noen naturpark der arbeidere kan puste 
fritt. Når vi har programfesta at vi er et arbeider
parti er nødt til å sette oss målsetting om å styrke 
arbeiderinnrettinga, forteller det oss noe om 

BLI ABONNENT 

hvor steinhard arbeiderundertrykkinga i sam
funnet og partiet er . Jeg mener også at AKP er 
det beste partiet vi har, og at det er mulig å gjøre 
det bedre. Ellers hadde jeg ikke vært her. 

Jeg har ingen ferdige løsninger til dette pro
blemet. Mitt håp er at arbeidere i og utafor 
partiet vil bruke OPPRØR og Klassekampen til 
å fortelle om virkeligheta si slik at vi kan få lys 
og luft inn. Og på den måten kanskje kan kom
me fram til hvordan vi vil ha det. I stedet for å 
bli oppgitte og melde oss ut hver for seg. 

Jeg harogså et håp i Stå Sammen-kursa. Hvis 
vi klarer å bygge ut det over hele landet, er det et 
skikkelig slag mot stivna arbeidsformer. Noe ar
beidere av begge kjønn kan bruke til årette 
ryggen og få igjen gløden. 

TONE BEATE WINDINGSTAD 

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

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

Helga H. 
Det har vært avholdt Na
mibia-konferanse i Oslo 
og vertskap for det evene
mentet var Thorvald 
konstabel og hans stats
sekretær Helga Hernes. 
Konferanse om Namibia, 
Sør-Afrika trekker seg 

Helga Hernes. 

ut, frie valg - det høres 
bra ut, ikke sant? Men så 
enkelt er det ikke. Fru 
Hernes mente nemlig at 
det var helt i orden å av
holde en slik konferanse 
uten at Namibias folk var 
representert. Hadde det 
ikke vært en ic;le å vente til 
etter valget? Slik det ble 
gjort nå ble konferansen 
å oppfatte som uhjelp til 
kolonimakten Sør-Afri
ka. Helga prøvde å redde 
til corner med å si at kon
feransen bare var et 
«uformelt møte», men 
det holder ikke Helga, det 
ble et stygt frispark og 
rødt kort. 

RØD ROSE 

Jon 
Det er et politisk kunst
stykke å komme på førs
tesida av ukebladet 
Hjemmet uka før valget. 
At Hjemmet antakeligvis 
måtte ha laga et eget Jon -
M-nummer for at vår 
mann skulle ha ·kommet 
inn på Tinget, får så væ
re. Det krever en udog
matisk ml-nese for å finne 
på og få til sånt. 

Andre ville ha skrevet 
en artikkel i Dagens Næ
ringsliv. Jon vil snakke til . 
og med vanlige folk . Da 
er ukepressa viktig. Da 
svelger vi gjerne førstesi
de oppslaget: Les sann
heten om Jon Michelet! 

Kamerat Propell. 

(Vi kunne ikke dy oss. 
Kjøpte Hjemmet for 
første gang. Men ikke si 
det til noen!) 

Jon ga alt i valgkam
pen - og litt til. Det var 
mange som tro til og job
bet sammen med ham. 
Signe, Ranja, de andre på 
lista og alle som sto på 
stand. Ingen angrer. Nå 
forebereder vi neste run
de. 

Klassekamp likner mye 
på en boksekamp. Å få 
seg en pa trynet er i hvert 
fall et tegn på at vi har 
slåss. 

Jon og Gunilla har fått _ 
ei lita jente i presang etter 
valget, og som takk for 
innsatsen: Den røde rosa 
fra OPPRØR. 

Gratulerer! 

\ 

Vi kunne vært der! 
Valget er over. Finnmark- har fått 

Aune på Tinget. Som vararepresen
tant for Aune kunne vi hatt en 

«venstrevridd» kvinne. Sånn ble det ikke. 
Hvorfor? 

Finnmark hadde to opprørslister: Folke
aksjonen Framtid for Finnmark - «Au
ne-lista», og Finnmarkslista. 

Begge «opprørsleirene» ønsket sammen
slåing til en liste. Aune-lista tilbød Finn
markslista en andreplass for en kvinne. I 
tillegg tok de opp programpostene fra Finn
markslista, bortsett fra EF-punktet. Der 
var Folkeaksjonen delt. 

Valget var for meg tapt da~ takka nei til 
andreplasssen, bak Aune. Der kunne vi 
samla flere stemmer og kanskje fått to re
presentanter til Stort'inget. Fått en klar 
EF-motstander på Tinget! Det var mange 
som ikke våget å stemme på Aune på grunn 
av hans EF-syn. 

Hva hadde vi å tape på et samarbeid: In
genting! 

Hva hadde vi å vinne: Alt! 
Sak for sak skal i framtida drøftes i Fol

keaksjonen. 7 000 medlemmer skal for
holde .seg .til et utall politisk spørsmål i åra 
som kommer. I den folkeaksjonen er det 
mye upløyd mark og stort behov for folk 
med teorier. 

7 000 personer har fått en mann på Tin
get. Han skal ha meldinger fra Finnmar k. 
D et er bare med en passiv Folkeaksjon at 
Aune kan bli farlig for oss. 

Hvorfor · sa gutta i Hammerfest nei til 
denne muligheten? Jeg har en stygg mistan
ke: De som sto i spissen for Finnmarkslista, 
var så opptatt av sin egen rolle at de glemte 
saken. Kunne de ikke svelge å måtte spille 
andrefiolin om ei jente kom på andreplass? 

Jeg l:iar også mistanke om at de er akade
mikere som tror at fiskerbefolkninga i 
Finnmark er dem som de treffer på puben i 
Hammerfest. De tror at det folkeligste som 

fins, er mannfolk som står på dampskips
kaia i Hammerfest og banner og spøtter i 
havet og lyser forbannelse over vestlendin
ger! 

En dag vil de vel ha lært det: Folket i 
Finnmark er kvinner og menn, unge og 
gamle, samer og nordmenn, kyst og inn
land. Det er ennå langt fram til at en person 
kan representere alle. 

Både FMS og Aune-lista hadde noen ord 
om samepolitikk i programmet, men begge 
gikk ut mot skakk-kjøringa av Finnmark 
som hovedsak. Det får så være det. 

Men at noen i tillegg kan være så skakk
kjørt at de tror at de kan sitte på sidelinja 
og fiske medsgillere fra en bane der ballen 
er j spill? Det kan jeg ikke nedlegge eller for
stå. 

Det var i alle fall ikke for å sikre et rent 
og rødt spill. Hammerfestgutta frykta AK
Pere på lista. Men de likte godt at vi jobba! 

Det var få forskjeller på de to listene -
bortsett fra at den ene var usynlig og den 
andre svært så synlig. En må være ganske 
blind for ikke å se den forskjellen. 

KRISTIN RISAN 

lrlassekampens åttende nummer i september/oktober 
1969 var preget av de samme sakene som avisa i dag: 

Mot et kampfylt lønnsoppgjør 

KK 
20 
AR 

Oppsummering av valget samt det kommende lønns
oppgjøret. «Mot et kampfylt lønnsoppgjør. Sauda-arbei
derne avviser forsøk fra bedriften og LO-ledelsen på å 
innføre lønnssystemer som splitter arbeic:(erne» hadde fått 
toppoppslaget på førstesida. Undersak var: «Mange ar
beidere fulgte parolen om boikott av årets stortingsvalg. 
Men framleis et flertall som ser DNA som et mindre onde 
enn borgerpartiene. SF og NKP fullstendig vraket som noe 
'venstre-alternativ' til sosialdemokratiet.» Vi sakser videre 
fra lederen - «Lærdommene av valget». Mellomtitlene 
var: 

parokn 

I oktober 
1969kom 

det niende 
nummeret 
av Klasse-

kampen. Vi 
taren kikk 

20 årtil
bake. 

«Viste valget en reaksjonær tendens?/SF og NKP gikk 
tilbake/Valgboikott - ei riktig linje/Hva vil valget føre 
til?/Politiske resultater på lengre sikt/Marxist-leninistenes 
stilling og oppgaver». 

Konklusjonen var som følger: 
«Den aller viktigste og umiddelbare fellesoppgavefor alle 

"'jrxist-leninister er imidlertid like klar nå som/ør valget: A 
!j/l(i.pe et virkelig kommunistisk arbeiderparti. Et parti som 
i motsetning til de nåværende statspartier forener seg med 
arbeids/ olk i deres daglige virkelighet og blir en fortropp i 
arbeiderklassens kamp for å knuse monopolkapitalen og 
dens stat» . 

Voila . 
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