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Datateknologien gjør sitt inntog i avisverdenen, og OPPRØR 
er selvsagt tidlig ute for å teste de nye «fasilitetene». Grun
nen til at OPPRØR har et noe annet utseeende denne gangen 
er at Duplotrykk - som produserer avisa - denne gangen 
har «brekt~> den på skjerm med såkalt «Desktop publishing», 
og at yrosJektet stadig er på prøvestadiet. Klassekampen vil 
også mnføre denne nye teknikken om kort tid. I neste num
J!ler av OPPRØR vil det komme en artikkel om den nye tek-
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I. 

INNHOLD 
POLITIKK 
I lederartikkelen tar Siri Jensen en kikk inn i 
90-åra. Blir det et opprørsk tiår? Hendelsene i 
Øst-Europa og oppøret i Nord-Norge kan tyde 
på det. 
Morten Halvorsen, fagforeningsleder og RV
representant i bystyret i Notodden - og ikke 
minst møkkagraver, er vår partiprofil. 

SE SIDE 2 

AKTUELT 
Stein Larsen vil at det heller bør hete «råd fra 
arbeidere til Klassekampen» enn «arbeiderråd 
for Klassekampen». 
Oslo Rød Ungdom har hatt årsmøte. ,,Vi må ut 
J)å gata der folk er, sier Oslo RU. 
Age Blummenfelt gjør seg sine tanker om 

I .mai. Er det mulig med ett tog i sls10E? 3 

KVINNEKAMPEN 
Kvinnepolitisk leder i AKP, Eli Aaby, ser på 
hvilke saker som bør være prioritert i 90-åras 
første 8.mars-marke ring. 
Asgeir Bel! (bildet) tar i et innlegget for seg 
Nina Kristiansens og Trine Thoens kronikk 
«Porno og personvern» i Klassekampen i 
november. Han mener det teoretiske grunnlaget 
for deres syn på «sladding» er.for svakt. 

SE SIDE 4 

PARTIDISKUSJONEN 
AKP(m-l)s sentralstyre har avholdt sitt møte og 
diskutert viktige spørsmål angående hva som 
skal være partiets grunnlag, synet på den kom
munistiske tradisjonen, framtidas samfunn, 
partimodell, partiets historie og spørsmål om 
valg. Vi har satt av hele seks sider til debattinn
leg, bakgrunnsartikler mm. 

SE SIDE 5, 6, 7, 8, 9 OG 10 

RØD VALGALLIANSE 
Budsjettene for kommunene er nå vedtatt og 
nedskjæringene rammer de svakeste gruppene. 
,,Bruk fantasi i kampen mot innstrammingene, 
oppfordrer Taran Sæther og Berit Jagmann. 
Trondheim RV har mottatt bortimot 20 tips om 
snusk og korrupsjon. 

SE SIDE 11 OG 12 

DEBATT 
I tillegg til debattinnleggene på side 5-10 har vi 
fylt tre hele «vanlige» debattsider. Det er stor 
aktivititet i og omkring partiet og det var stoff 
nok 

SE SIDE 13, 14 OG 15 
0 

PA TAMPEN 
Hvem fortjener røde roser og rødt kort? Og er 
vi forresten på banen? 

Støtt Hanne Nilssen og de andre 
Sørøya-kvinnene! 

D et er et folkelig opprør i 
nord. Det er et opprør 
AKP støtter aktivt og 
iherdig. Dette betyr 

blant annet: 

Kystkvinneaksjonen 
AKP støtter Kystkvinneaksjonen på 
Sørøya, og bevilger I 0000 kroner til 
konferansen i Hasvik. samtidig · ut 
fordrer vi partiene SV, AP, SP, De 
Grønne og KrF til å gjøre det samme. 

Gjennom avisa Klassekampen opp
fordres det til kronerulling for blant 
annet å hjelpe til med informasjonsar
beidet deres. Målet er 20000 til 
Sørøya-kvinnene. 
Våre bøllekurs er et tilbud til kvinne
ne som står midt i kampen. 

Solidaritetsaksjoner 
AKP vil være med og arrangere soli
daritetsdemonstrasjoner til støtte for 
kystbefolkninga. Det trengs omfatten
de demonstrasjoner mot at vi har fått 
økologiske flyktninger i Norge, og at 
vi i nord er vitne til den største miljø
ødeleggelsen i Vest-Europa. 

Vi oppfordrer· kvinnebevegelsen til 
å bruke 8.mars til å synliggjøre den 
kampen kvinnene i nord står i spissen 
for. 

Vi oppfordrer fagforeninger, klub
ber og andre som har tradisjoner med 
å drive solidaritetsarbeid, til å gi 
aksjonene i nord økonomisk og poli
tisk støtte. 

Avisa Klassekampen 
Avisa vår, Klassekampen, legger vekt 

Økologiske 
fyk • 

I 
Sentralstyret i AKP har hatt møte og blant 

annet diskutert kampen for Nord-Norge. Bak
grunnen for krisa i Nord-Norge er den største 
økologiske krisa i vårt land - kanskje i hele 

Vest-Europa. 

Vi støtter kravet om· at fabrikktrålerne 
bør sendes til opphugging! 

på å spille en viktig rolle for å infor
mere resten av befolkninga om det 
som foregår i nord, og kan bli en vik
tig inspirasjon i kampen. 

Støtt dem som slåss! 
Vi støtter Kystfiskernes Forening og 
vil oppfordre folk til å tegne støtte
medlemskap i denne aksjonen. 

Allianser 
Det er viktig å bygge ut og styrke alli
ansene mellom de forskjellige gruppe
ne i landsdelen. En viktig drivkraft for 
å bygge allianser er kvinnene. 

Bankaksjoner 
Fiskeribefolkninga har blitt nedtynga 
av gjeld. Samtidig har låneinstitusjo
ner generelt overskudd. Den 

8.mars er en god anledning til å vise 
solidaritet med kvinnene i nord. 

aksjonsbevegelse og betalingsnekt 
som nå brer seg blant befolkninga _har 
et klart anti-kapitalistisk preg. Økono
mer som vil stå på vanlige folks side 
må engasjere seg i kampen mot krise
forståelse og i rettferdighetsargumen
ter for at bankene skal avstå fra gjeld
sinndrivelse og stoppe med 
tvangsauksjoner. 

AKP støtter enhver som slåss for å 
beholde hus, båt og for sitt eksistens
grunnlag, mens ressursene kan vokse 
opp igjen i verdens beste oppvekstom
råder for fisk. · 
I dag tar kapitalen en for en og splitter 
kampen. Tvangsflyttinga skjer nå like 
effektivt og brutaJt som under krigen. 

Ressursforvaltning 
AKP støtter kravet om å sende tråler-
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Støtt alle som slåss for båt, hus og sitt 
eksistensgrunnlag! 

ne og fabrikk-skipene til jernverket 
for opphugging. Ressursene må forbe
holdes kystfisket som har tilpassa seg 
havets naturlige syklus, som økolo
gisk er mest fornuftig og som mulig- · 
gjør en mest mulig optimal res
surshøsting. 

N y-kolonialisine 
Sikringa av bosettinga i nord er et 
nasjonalt ansvar. Vi har forståelse for 
den separatistbevegelsen som gror i 
nord. Det er ikke vår oppgave å 
dempe denne kampen mot ny-koloni
alismen fra den norske kapitalstaten. 

Nei til EF 
Kampen mot den norske kapitalens 
internasjonalisering er en del av kam
pen for at kystbefolkninga har rett til 
ressursene i havet. 

Ur befolkninga 
Om regjeringas forvaltning av ressur
sene skal få rå, vil livsgrunnlaget til 
urbefolkninga i vårt land bli ødelagt 
og urbefolkninga bli utrydda. Kampen 
for en forsvarlig forvaltning av ressur
sene i havområdene i nord må vinnes! 

Hiv inn krefter! 
AKPs sentralstyre oppfordrer alle for
nuftige mennesker - dvs. alle som 
vil forsvare livsgrunnlaget for en hel 
landsdel - til å kaste seg inn i kam
pen mot miljømordet! 
Vi støtter kravet om at fabrikk-tråler
ne bør hugges opp! 
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Sommerskole 
Studieutvalget planlegger å følge 
opp suksessen fra i fjor med å 
arrangere sommerskole. Det job
bes med to parallelle kurs. Et om 
«Marxisme og norsk økonomi» 
og et om «Økologi i · marxistisk 
pers-pekrtv». ·- -
Det ryktes at Studieutvalget har 
en folkehøyskole på handa med 

-- - svømmebasseng- og~det-hele. Følg 
med på tid ·og sted som annonse-
res seinere! -

- Sommerskolen planlegger semi-
- - nar om Øst-Europa. 

2 

2~!i;~!~e?s2~ starter, 
planlegges det et større seminar 
om Øst-Europa på med ulike inn
ledere og åpent for mange delta
kere. 

Sommerleir , 
Rød Front-leiren har søkt om 
plas~ på Tromøya 8. til 14.juli. 
Det blir__.altså · sommerleir i år 
også._Iemaer ~r ikke avklart, men 
ut fra diskusjonene som nå er 
igang, blir antakeligvis ingen syn
derlig overraska når de presen
teres. Leiren i fjor var en kjempe
suksess!- - ---

Det er to bøker og et hefte som 
det er spesielt lurt å lese nå, tror 
vi: 

•oHeftet med innledninga til 
Kjersti Ericsson fra fjorårets som
merleir om «Ut av det brennende 
huset». Kr.30. 
•o«På den himmelske freds 
plass», av Pål Steigan. Kr.30. 

•oPrinsipp-programmet med 
vedtekter til AKP. Kr.40. 
Bestill fra: 
Studietjenester, 
Gøteborggata 8, 
0566 Oslo 5 

V 
i gikk inn i 90-åra med 
revolusjoner i Øst-Europa. 
Folkene reiste seg og de 
byråkratkapital.is tiske 

undertrykkerregimene har falt. Europa 
og verden er endra, konsekvensene har 
vi på ingen måte oversikt over ennå. 
Vil folkene i Øst-Europa med sine nye 
erfaringer finne seg i at en usminka 
markedskapitalisme inntar landa, hva 
ligger i forlengelsene av f.eks. streike~ 
ne i Poleri, hva slags opposisjon vil nå 
utvikle seg basert på erfaringer fra både 
øst og vest? En ny slags sosialisme og 
kommunisme? 

Hva vil skje i Sovjet? Vil krigsfaren 
i Europa øke i takt med nasjonale mot
setninger selvom faren for krig mellom 
supermaktene er blitt mindre? Hva 
skjer med NATO og Warszawapakten? 
Vil hele den økonomiske og politiske 
oppmerksomheten i verden i enda stør
re grad dreie mot Europa og avskrive 
de fattigste landa i 3.verden som totalt 
uinteressante? Uansett, vi går inn i et 
annerledes tiår, et tiår med dramatiske 
forandringer. 

Og vi trenger ikke gå til Øst-Europa 
for å finne opprør. I Norge fratas store 
deler av kystbefolkninga i Nord-Norge 
sitt livsgrunnlag. Det mindretallet som 

CJ?crrtipr6fi{ 

H ,od'o, komme, en indu~
riarbeider fra Notodden plutselig i 
fokus i kommunen sin? I den grad at 
rådmann og formannskap vifter med 
forvaltningslov og injurieparagrafer. 
Tilfeldigheter kaller Morten Halvorsen 
det. Det er vel ikke mer tilfeldig enn at 
det er resultat av langvarig politisk 
arbeid, bl.a. i fagforeninga og for RV i 
bystyret. 

I alle fall har dette arbeidet vært 
såpass tillitvekkende at RV begynte å 
·få endel tips om at ikke alt var som det 
skulle i Notodden kommune, f.eks. om 
forholdet mellom enkelte bystyre
vedtak og eiendoms- og industrisaker. 

Korrupsjon 
Morten ble intervjuet i «Telen», som 
smurte opp en feit tittel: «Korrupsjon i 
kommunen». Det var ikke akkurat det 
Morten hadde sagt. Kommunetoppene 
slo tilbake. De barrikaderte seg i bor
gen, som Morten uttrykker det, og truet 
med forvaltningsloven og injuriesak. 
Det utløste et skred, mener han. Folk 
lurte - hvorfor en slik reaksjon? 
Resultatet har vært en strøm av sympa
tierklæringer og ikke minst tips om 

Øst-Europa i opprør ved inngangen til 90-åra. 

får lov til å fiske kan komme opp i err 
årsinntekt som bare dekker en liten del 
av utgiftene på båten. Regjeringa har 
hittil bare hatt arroganse å by på. Kra
vet om at kystfiskerne skal få hele kvo-

ten og at fisken skal beholdes i nord er 
blitt avfeid. I stedet for sanering av 
gjelda og mulighet til å bli boende til 
fisken kommer tilbake, snakkes det om 
støtte til flytting til arbeidsløshet andre 

Møkkagraver 
saker som burde undersøkes. Morten 
sier det sånn at RV er blitt en mottaker
sentral for saker og at de går styrka ut 
av denne bataljen. 

Flere oppgaver 
I tillegg · til å sitte i bystyret har Morten 
de siste fem åra vært leder for Notod-

steder i landet.'Norge har fått sine øko
logiske flyktinger som resultatet av den 
største økologiske katastrofen i Nor
den, kanskje i hele Vest-Europa, drevet 
fram av kapitalens rovfiske. Kvinnene i 
Hasvik i Finnmark har gått i spissen- for 
å organisere befolkninga, og gjøre hele 
Norge kjent med hverdagen i Finn
mark, og ulike typer aksjoner står på 
dagsorden. 9.februar er satt som ende
lig frist for regjeringa. 

AKP diskuterer nå sitt politiske 
grunnlag. Vi diskuterer hvordan framti
das sosialisme kan sikre · økologiske 
hensyn sentral plass og hvordan 
arbeiderklassen og folket skal kunne ha 
reell makt. Og vi diskuterer hva slags 
parti vi trenger og hvordan AKP skal 
se ut. Dette er nødvendige diskusjoner. 
Samtidig er det klart at et revolu
sjonært parti som tar mål av seg til å 
kunne gripe dagen og timen i en revolu 
sjonær situasjon, må evne å se de fol
kelige opprørene, store og små, som 
foregår i dag og kaste kreftene og de 
politiske analysene inn der. AKP kan 
ikke diskutere seg til en viktig rolle i 
klassekampen. Støtte til det folkelige 
opprøret i Nord-Norge må være en 
sentral oppgave for hele partiet. 

SIRI JENSEN 

Morten Halvorsen, 
fagforeningsleder, 
RV-representant i 
bystyret, Notodden 

den kjemiske arbeiderforening. To opp
gaver som han mener utfyller hve
randre - sakene henger sammen. Som 
i mange andre typiske industrikommu
ner har det siden 80 vært en kamp med 
ryggen mot veggen. 1000 arbeidsplas
ser er lagt ned. Dette har selvfølgelig 
gått ut over kommunen, som gjør som 
kommuner flest: Velter byrdene over på 
de små og legger seg på knærne for ny 
industri. 

Å jobbe politisk i en liten kommune 
har minst to sider. Du får god oversikt, 
men du · har samtidig et krav over deg 
om å stille opp overalt. Men Morten er 
optimistisk. RV/ AKP åpner i disse tider 
eget kontor i sentrum av byen. Han kal
ler det et kunnskaps~ og aktivitets
sentrum · som kan knytte bevegelsen 
nærmere til folk. Det betyr sikkert 
muligheter for å følge opp den saken de 
står midt oppi: Morten Halvorsen og 
RV mot Notodden kommune om avde
kking av mulig grums i styre og stell. 
For, som Morten sier det: Alle veit at 
det er noe. 

Tekst: 
BIRGER fflURN-PAULSEN 

Foto: 
fflOMAS VERMES 
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Av BffiGER THORN-PAULSEN · s· tein Larsen understreker at det 
er motsetninger i partiet om det 
er riktig eller ikke med et arbei
derråd for Klassekampen. Lar-

sen er med i en komite som har som 
målsetting å styrke arbeiderprofilen i 
avisa. 

-Hva slags retningsiinjer har komite
en lagt seg på? 

Stein svarer at de er enig om å ikke gå 
inn for og opprette noe arbeiderråd i 
noen form. Han presiserer at komiteen 
ser det som sin oppgave å styrke avisa _ 
ikke styre den. 

Når vi prøver å finne ut hvordan de 
har tenkt å gjøre det, vil Stein helst litt 
inn på begrepet arbeiderprofil først. 

Med det for øyet å styrke arbeiderpro
filen kom komiteen fort opp i spørsmå
let: Hva legger vi egentlig i det begre
pet? Hvis noen venter en grei definisjon 
nå, må vi skuffe dere. I komiteen mener 
de tvert imot at det ikke fins noe entydig 
svar på spørsmålet. 

-Arbeiderklassen har selvfølgelig fel
lestrekk, men folk har forskjellig smak, 
interesser og oppfatninger. Og klassen 
som helhet og hver enkelt for andrer seg 
_ det er ikke noe statisk i dette. Det er et 
håpløst mål at alle skal bli fornøyd, sier 
Stein Larsen. 

-Hvordan har dere konkret tenkt å 
forfølge dette? 

Stein har planene klare. 

Spørreundersøkelse 
Komiteen legger opp til en større 
undersøkelse blant arbeidsfolk, abonnen
ter og andre, med spørsmål om h va folk 
syns om avisa. og hvordan de vi\ ha den. 
l slutten av februar gru- det ut spørreskje
maer via kontaktpersoner, som har opp
gaven med å organisere grupper på ti 
personer hvor halvparten er abonnenter. 
Alle disse skal gå gjennom avisa ei uke. 
Samtlige Samorg-ledere i landet vil få 
det samme skjemaet og tilbud om gratis 
prøveabonnement. Et viktig spørsmål er: 
Hva hindrer folk i å abonnere? M.a.o. 
hva slags avis vil de ha. Spørreskjemaet 
inneholder ellers en rekke detaljerte 
spørsmål for å få fram hva som er bra, 
folk kan gi karakter fra 1-6, og det nyt
tigste: Ideer, forslag og synspunkter på 
hva folk vil ha i avisa. 

-Er dette på en måte alternativet til 
arbeiderråd? 

-Ja, som sagt er ikke et slikt råd vårt 

AKTUELT 

Det er uenigheter i spørsmålet om 
arbeiderprofilen i Klassekampen. OPPRØR har 

snakket med Stein Larsen, som sitter i en komite 
med målsetting å styrke KK som arbeideravis. 
Komiteen er kommet i stand etter vedtak på 

forrige landsmøte. 

' ' ' ' . . 
'* ::-::::: -~~,.:'" ' 

:.,;. :i; -~ 

-Komiteen skal ikke være et arbeiderrt'Jd i Klassekampen, men vi arbeidere yil gi avisa 
rt'Jd, presiserer Stein Larsen 

mål, sier Stein Larsen. Vi vil ha fram 
synspunkter og materiale som KK har 
nytte av. Og, understreker han, vi ønsker 
selvfølgelig at avisa tar hensyn til det. 

Til slutt har Stein et ønske. Komiteen 
består av bare arbeidermannfolk. De vil 
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svært gjerne ha kontakt med interesserte 
arbeiderkvinner. De, og andre som vil ha 
kontakt med komiteen kan henvende seg 
til: Frode Bygdnes, faglig leder i AKP, 
Gøteborggt.8 i Oslo. 

Det glemt 
mordet · e folke- _ 

i Armenia 

Tre eksempler fra «nye KK». Hva slags 
avis vil folk ha? Det blir nå satt igang en 
stor spørreundersøkelse. 

Oslo Rød Ungdom vil ut der folk er 
Av BffiGER THURN-PAULSEN-

0 
slo Rød Ungdom har hatt årsmø
te og OPPRØR har snakket med 
Siri Follerås _ ny leder, Tor Bach 

og Thomas Grønn om planene framover. 
Skolepolitikk er fortsatt er en hoved

oppgave for Rød Ungdom _ særlig kam
pen mot nedskjæringer og mot under
gravning av fagene . 

Det første er et velkjent fenomen, men 
det siste trenger litt utdyping. På 
yrkesskolene opplever elevene i stadig 
større grad at flere fag slås sammen til 
ett, til en fagopplæring hvor du kan litt 
av hvert. Siri forteller at støtet i første 
omgang er satt inn på de mest vanlige 
jentefagene. Jentene skal kunne alt fra 
kontorarbeid til omsorgsarbeid. Alle tre 
understreker at dette er starten på å 
utvikle en A-, B- og C-inndelt arbeid
skraft, og at dette på sikt svekker hele 
arbeiderklassen. De nevner et skrem
mende eksempel fra England, hvor det 
nå fins undervisning i skolene om: 
«Hvordan overleve som arbeidsløs». 

Jentekamp 
Jentekamp er også viktig i Oslo RU. 

Mandag 5. februar 1990 

Tor Bach, Siri Fol/erås og Thomas Grønn vil ha Oslo RV ut på gata. 

Riktignok er lederen jente, men det er et 
dårlig tegn at jentene for første gang på 
lang tid er i mindretall i Oslo-styret. De 
vil satse på intern skolering av jenter, 
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samtidig som de selvfølgelig vil delta i 
jentekampene utad. · 

-Er ikke kampen mot rasismen et av 
de viktigste spørsmåla i Norge i dag? 

Stikkordene kommer uten nøling: 
-Den statlige rasismen som gjør Norge 

til et lukket land, passkontroll av svarte, 
rasisme som splitter på så mange områ
der_ i lønnskampen, boligkampen og i 
kampen mot norsk imperialisme. De leg
ger stor vekt på at ytre høyre må hindres 
i å erobre gata gjennom massemobiliser
ing, og at den anti-rasistiske kampen må 
reises ved aktivt grunnplansarbeid. 

Erobre gata 
RU-lederne argumenterer sterkt for 
«gatekamper». Måten å komme videre 
på, måten å verve på er å delta på gata, 
være der folk er. De' ser partidebatten 
som et resultat av at AKP har mistet gre
pet om å delta i massekampene. Når Siri 
hevder at partiet snart er blitt usynlig i 
denne byen, at der det syns best er i spal
tene til Dagbladet, så er de andre helt 
enig. De legger ikke skjul på at det også 
innad i RU er uenighet om ml-bevegel
sens videre organisering, men disse tre 
er i alle fall enig om at en sterkere akti
vistlinje er nødvendig. Både partiet og 
RU må mer ut. 

INNLEGG 
Åge Blummenfelt (bildet) 
vil ha ett tog i Bergen 
I.mai. Kan det bli virkelig
het? Det er i hvert fall 
verdt en diskusjon, mener 
Blummenfelt _ 34 år gam
mel elektromontør og leder 
for Distrikt 8 i NEKF. Han 
er også med i distriktssty
ret i AKP(m-1) i Horda 
land. 

Tanker oin 
Første Mai 
s itter foran PCen arbeidsløs en 

uke før j ul og tenker på Første 
Mai, på hvilken taktikk og platt

form vi bør ha. 
-Mannen må være sprø, vil antakelig

vis ende\ folk hevde. Kan de,, ..,.,._,... -.-1-
vendig å begynne å mase om disse Førs
te Mai-greiene allerede nå? Der er jo 
flere måneder til det er aktuelt. 

Hva er egentlig Første Mai? Et beti
melig spørsmål. Er det blitt rituellle kne
bøyninger? Siden vi har denne dagen så 
må vi jo gjøre noe med den. Og det som 
skal gjøres, det ordner disse. faglige 
småpampene våre opp i. 

Samorg. foreslår sine ting, så proteste
rer vi for allverden, finner noe som gjør 
at det blir to tog _ det var det. 

Eller er det fortsatt flere som er enig 
med meg i at dagen faktisk blir viktigere 
med åra. At både arbeiderklassen og 
media er interessert i det som skjer i 
bevegelsene og diskusjonene rundt 
paroler og plattform. At det som blir 
vedtatt faktisk avspeiler en politisk 
kamp som foregår i arbeiderklassen. 

«Kom igjen i april, då skal vi snak
kes.» 

Det er jo likevel en grei sak, to tog og 
dermed enkle valg. Noen som kjenner 
seg igjen? 

Jeg har jobbet med Første Mai i Ber
gen i noen år, og det vært to tog her i 
mer enn 20 år (med unntak av i 1982). 
Det har av og til vært to tog som ytre 
sett kan se like ut, men som likevel blir 
oppfattet forskjellig. I media og blant 
folk flest er oppfatningen at det er ett 
regjerings/LO-tog og ett opposisjonstog. 

Hva er så mine tanker om Første Mai? 
Personlig har jeg lovet å aldri tilgi den 
regjeringa som sørget for at jeg sammen 
med hundrevis av mine fagforeningska
merater ble arbeidsløs vinteren 1989. 
Dette sammen med utfallet av tariffopp
gjøret må bli retningsgivende _for hvor
dan toget skal se ut og hvem jeg kan 
tenke meg enhet med. 

Jeg ønsker ett Første Mai-tog i Ber
gen. Et tog som taler makta midt imot, 
både gjennøm paroler men også gjen
nom de som står på talerstolen. Et tog 
som retter seg mot nedskjæringene av 
offentlig og privat forbruk som vi har 
opplevd de siste årene. Er dette mulig 
eller er det bare en drøm? 

Jeg synes det er verdt å diskutere det 
mens det ennå er tid . 

ÅGE BLUMMENFELT 
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KVINNEKAMPEN 

Første 8. inars i-1990 0 -ara 
AvELIAABY 

I 
fjor fikk vi inn meldinger om 

8.mars-tilstelninger på 87 steder 
over hele landet. Kvinner er 
allerede i gang med forberedel-

sene til årets begivenhet. Både i 
Fredrikstad og i Tønsberg fortsetter 
samarbeidet fra TV-aksjonen i 8.mars
forberedelsene. Det gjør at internasjo- . 
nal kvinnesolidaritet og solidaritet med 
innvandrerkvinner i Norge står sentralt 
i arrangementene. 

Jentene som stod beinhardt på at 
paroler om internasjonal solidaritet var 
en viktig del av grunnlaget i 8.mars
togene i 1970-åra høster nå fruktene av 
den innsatsen! 

Mangfoldet av organisasjoner som 
lager til 8.mars gir seg uttrykk i flere 
ulike tilstelninger, utstillinger, kafe, 
møter og tog. Når samarbeidet blir 
breiere gir det seg uttrykk i større vari
asjoner i innholdet. 

Tog ikke gammeldags! 
I den siste boka til Gunnar Staalesen 

beskriver han kvinner som går i 
8.mars-tog med stor forakt. Kvinner og 
Klær hadde som frontoppslag på sitt 
første nr. i 90-åra: «90-åras kvinner: 
lettsindige feminister». · 

Jeg_ mener vi skal holde på tog som 
en svært viktig del av 8.mars. Tog er en 
politisk handling som øker bevisstheten 
og enheten til de som tar skrittene. Å 
arrangere tog er å gi kvinner mulighet 
til å markere med aktiv handling kam
pen mot det kvinneundertrykkende 
samfunnet. 

Støtt opprøret i nord 
Kystkvinnene på Sørøya har reist en 
avgjørende kamp. De går i spissen mot 
avfolking av hele Nord-Norge. Det er i 
ferd med å bli økologiske flyktninger 
fra Norge. Urbefolkninga står i fare for 
å bli utrydda. 

Kvinnene i Hasvik organiserer kam-

Porno & 
ansvar 
I 

en kronikk med tittel «Porno og per
sonvern» i Klassekampen 8.november 
1989, skriver Nina Kristiansen og 

Trine Thoen blant annet: «I andre former for 
seksualisert undertrykking og vold, ville vi 
aldri drømme om å pre.sentere kvinnene _ 
uten å sikkert vite om de faktisk ville stå 
fram. Vi ville aldri brukt ett bilde av ei 
incest-utsatt jente i kampen mot incest, uten 
at vi visste helt sikkert at hun ønsker det 
selv». 

Dette utsagnet er en god inngangsbillett 
til debatten om sladding eller det jeg vil 
kalle skjuling av bildeidentitet. Kronikken 
er ellers å anbefale fordi den gir en saklig og 
oversiktlig argumentasjon for prinsipiell 
sladding i anti-pornokampen. Samtidig 
avslører artikkelen at det teoretiske forsvaret · 
for dette synet er svakt. 

Så til utsagnet over. Skulle vi avsløre 
identiteten til incest-utsatte eller for den 
saks skyld prostituerte? Alle ser jo hvor 
meningsløst det er. Det finnes. hverken et 
formål eller en praksis for det. 
Kristiansen(Thoen bruker derfor et bilde 
som det i alle leire er utbredt enighet om: 
Det ville utelukkende være et overgrep som 
vi avviser såvel følelsesmessig som logisk. 

Går.det da an å etablere den samme reak
sjonen i oss når anti-pornokampen viser 
modellenes bildeidentitet? Så langt har det 
gitt stor uttelling _ følelsesmessig. I debat
ten har de moralske anklagene mot de som 
har forsvart den 10 år gamle praksisen AKP 
og Kvinnefronten har fulgt i spørsmålet om 
bildeidentitet, vært ganske sterke. Fra å trek
ke-i tvil menneskesyn til å stille spørsmål 
ved ens integritet. (Jeg går ikke inn på de 
overtonene i debatten som utlegger dette 
·som «kvinnenes Stalin-debatt» eller et opp
gjør med ;<AKPs bruk av folk», «AKPs 
svarte tradisjon».) 

Hovedsakene 8.mars 1990 må være solidaritet 
med kvinner i tredje verden, solid støtte til 

" aksjonene i Nord-Norge og kvinnenes 
tariffkrav! 

Demonstrasjonstogene er en viktig del av 8.mars, og slett ikke gammeldags. 

pen, de inviterer til en stor kvinnekon
feranse på Sørøya i Finnmark helga før 
8.mars. Det er dyrt å reise i Norge, avs
tandene er store, men fagforeninger og 
kvinneforeninger kan spleise på reisa 
for en eller to deltakere. De som ikke 
får til det, kan sende hilsen til konfe
ransen. 

Hasvik-kvinnene får invitasjoner til å 
komme til andre steder i Finnmark for 
å spre aksjonen til andre som vil orga
nisere opprør. De mangler penger til 

Asgeir Bell (bildet) tar i dette 
innlegget for seg Nina Kristi
ansens og Trine Thoens kro
nikk «Porno og personvern» i 
Klassekampen i november. 
Han mener det teoretiske 
grunnlaget for deres syn på 
«sladding» er for svakt. 

Jeg skal ta for meg Kristiansen/Thoens 
argumentasjon for at ei nyvurdering skulle 
være nødvendig. Dl\ må jeg begynne med 
noe påfallende som mangler i materialet 
deres: Hverken kronikk-forfatterne eller 
andre har lagt fram material som viser at 
noen konkret har blitt skada av den meto
den Kvinnefronten (og særlig Unni Rustad 
som foregangskvinne) har brukt i anti-por
nokampen med bruk av bildeidentitet. Ska
dene forutsettes å komme i framtida. Dette 
knyttes til det jeg oppfatter som nytt 
moment i saken: Modeller står fram i kamp 
mot porno-industrien for å få hånd om bil
dene og rettighetene til dem. Dette er jo en 
gledelig sak og åpner nye fronter i kampen 
mot pornoen. Men endrer det K vinnefron-

FOTO:KLASSEKAMPEN 

reise, porto, telefon. Kvinneutvalget i 
AKP og Klassekampen har starta en 
innsamling som vil gå fram til I .mars. 
Sjøl om denne innsamlinga slutter da, 
er det svært viktig for opprøret at det 
blir samla inn penger på 8.mars også! 

Kystkvinneaksjonen vil gjerne reise 
rundt i hele landet og fortelle om situa
sjonen i landsdelen, 8.mars-komiteene 
kan invitere dem til møter før 8.mars, 
eller som talere og appellanter sjølve 
dagen. 

lens rett til å bruke bildeidentitet? 
Kronikk-forfatterne legger fram fem 

kilde-grupper til modellyrket. Det foreligger 
lite tall i slike vurderinger, f.eks. i hva slags 
utstrekning det i Norge eller andre land fin
nes direkte fysisk tvang (som er nevnt som 
femte gruppe i kronikken). Jeg oppfatter 
ikke at kronikken gjør noen ny vurdering av 
frivillighetsaspektet ved å bli modell. Det 
har vært enighet om at det er betinga av et 
samfunn (verden) med gjennomgripende 
kjønnsundertrykking, og følgelig vil val
get/(tvangen) falle lettere for ulike grupper 
etter hva slags stilling de står i samfunnet. 
Men .kronikken legger ikke fram materiale 
som kunne tilsi at gruppa som står i et 
fysisk tvangsforhold er dominerende. Det 
finnes dermed et valg og personlig ansvar. 
Forfatterne sier heller ikke direkte at det 
ikke finnes et slikt ansvar. Det er svært vik
tig å trekke et skarpt skille mellom fysisk 
tvang og ulike betinga tvangssituasjoner 
som: Narkomani, dårlig råd osv. 

Dette ansvaret har en klar betydning der
som vi betrakter pornoen fra ei an nen side. 
Jeg siterer fra innledningen til kronikken: 
«Pornoen handler om menns makt over 
kvinner, tingliggjøring av kvinner, oppford
ring til vold mot barn og kvinner _ porno 
handler om undertrykking. Men pornoen 
handler også om kvinnene i bladene. Model
lene framstilles på en kvinnefiendtlig og 
undertrykkende måte. Dette rammer alle 
kvinner fordi menn påvirkes av pornoens 
kvinnesyn og fordi pornoen har gjort sam
funnets kvinnesyn utvetydig og forstørret 
det.» 

Dette er godt sagt, men forfatterne politi
serer ikke det de sier og ender følgelig i en 
haltende analyse av modellrollen. For dette · 
er nemlig det viktigste overgrepet mot kvin
ner i pornoen; pornoen som ideologisk 
instrument for å holde kvinner nede, porno
en som oppdrager i seksualisert undertryk
king og vold og pornoen som rekruttering
sinstrument til seg sjøl og prostitusjon. l 
sjølve produksjonen av pornoen vil model
len uavhengig av tvangsgraden,spille rollen 
i det uttrykket pornoen til enhver tid vil for
midle. Mot penger bytter modellen sin egen 

Tariffoppgjøret 
Lønnslov ved de to siste tariffoppgjøra 
har ført til at lønnsforskjellene mellom 
kvinner og menn har økt. Et viktig 
kvinnefagforbund som Handel og 
Kontor går i spissen for å heve lønna 
for de lavtlønte. De vurderer aksjoner 
ved oppgjøret i vår. Hvis det blir aksjo
ner, så vil det være viktig for kvinner 
som jobber på små arbeidsplasser å få 
støtte i lokalmiljøet. Vi kan forberede 
dette støttearbeidet allerede 8.mars. 

Til dette tariffoppgjøret prioriterer 
AKP krav som vil heve kvinnelønna: 

_ individuell minstelønnsgaranti på 
90 prosent av industrigjennomsnittet, 
o•oingen under 144000 i året=ingen 
under 12000 i måneden, 
o•ohøye sentrale tillegg 10 kroner i 
timen til alle, 
o•oingen tak på den frie lokale for
handlingsretten, 
o•oaldri mer lønnslov. 

Angrepene på normalarbeidsdagen 
tiltar i EF-landa. Vi har hørt om bedrif
ter hvor arbeiderne ikke har problemer 
med å få høyere lønn, men til gjengjeld 
utvides driftstida. Normalarbeidsdagen 
blir pressa ut av økt fleksibilisering på 
arbeidsgivernes premisser. Vi har gode 
tradisjoner med å markere seks timers 
normalarbeidsdag med full lønn på 
8.mars. Sekstimersdagen blei stående i 
handlingsprogrammet til LO, mens 
normalarbeidsdagen ikke er nevnt. 
Arbeidstidsspørsmålet kommer til å bli 
viktigere i 90-åra enn det var i 80-åra. 

Kvinner må ha ei lønn å leve av og 
en arbeidsdag å leve med! Arbeidsløs
heten gir ny aktualitet til kravet om 
kortere arbeidstid. 

Offentlig sektor 
TV-innsamlinga har utvida 8.mars
samarbeidet. Konferansene om 
nedskjæringene i velferdsstaten som 
har vært holdt i flere fylker åpner også 
for et bredt samarbeide mellom kvinne-

bildeidentitet utlagt til offentligheten. Å 
spille rollen vil være en personlig belastning 
fra det ubetydelige til det mest groteske (jfr. 
incest-utsattes oppfatning av rollen som_ en 
bekreftelse på store krenkelser i historia 
deres.) Som produkt er pornoen et angrep på 
alle kvinner. Og det er kvinnene utenfor 
modellyrket som kan avgrense og eventuelt 
stanse pornoens utbredelse, modellene kan 
aldri være hovedkrafta. For så lenge det fin
nes et marked og det finnes modeller å 
kjøpe (betinga av de allmenne levekåra for 
kvinner og sosialt press mot å gå inn i rol
len), vil pornoen kunne eksistere. 

Det er følgelig klart at kampen mot por
noen må ha en politikk for å avgrense til
gangen til modellyrket, utover de allmenne 
målsettingene med å skape opinion mot 
omsetning av porno og heve terskelen mot 
at menn blir brukere av porno. Kampen mot 
å avgrense tilgangen til modellyrket er ikke 
den sentrale oppgaven i kampen mot porno 
idag. Og i metodene i denne oppgaven er 
heller ikke stigmatisering den sentrale meto
den, men den vil alltid opp tre i ei form i 
kampens forløp. Hovedmetoden er bevisst-
gjøring av unge jenter. ' 

Jeg mener anti-pornofronten må forene to 
forhold i spørsmålet om bruk av bildeidenti
tet: 
1. Retten til å synliggjøre pornoen slik den 
er til enhver tid. 
2. Ivareta individuelt personvern der det er 
saklig begrunna, og på grunnlag av ei kon
kret vurdering. Personvernet vil i utgangs
punktet omfatte personer utsatt for åpen 
fysisk tvang i modellrollen samt personer 
som bryter med modellyrket. Personvernet 
er forøvrig brutt i sjølve transaksjonen av 
bilder ( og rettighetene til disse). Det sier seg 
sjøl at den konkrete vurderinga av person
vernet foran bruk av bildeidentitet i TV-pro
gram, stiller strengere krav enn i en 
vandreutstilling. 

Utstillingen «Porno og myter» utnytter 
bildeidentiteten i sitt pedagogiske opplegg, 
og har et gjennomført opplegg for fornuftig 
personvern. Det vil med største sannsynlig
het nå de som måtte ønske det eller har krav 

-på det. Det hysteriet som er skapt rundt 

fagforeninger og kvinneorganisasjoner. 
Raseringa av velferdsstaten rammer 
kvinnene hardest, og raseriet mot det 
som skjer vokser. 

Mannfolk! 
Mennene kan gjøre · mere med AKPs 
kvinnepolitikk i praksis enn å vaske 
opp på 8.mars-festen! Sjøl om bidrag 
til det . praktiske arbeidet ikke skal 
undervurderes. 
o•oMobilisere til toget, og gå i toget 
sjøl. Det kommer til å bli god anled
ning til å markere progressive paroler 
8.mars. 
o•oTa opp støtte og bevilgning til 
8.mars-arrangementet i fagforeninga. 
Dette kan damer gjøre også! 
o•oSelge KK og Røde Fane i tog, på 
kafeer, møter og andre tilstelninger. 

Mangfold gir styrke 
Denne artikkelen kunne fortsatt med 
avsnitt på avsnitt med argumenter for . 
viktige saker som fortjener å bli mar
kert som det viktigste 8.mars. Lokalko
miteene kommer til å ivareta det beho
vet. 

Mange av oss gjorde viktige erfar
inger i valgarbeidet i 1989, vi oppdaga 
at kvinners måte å organisere på bryter 
med det vanlige mønsteret. Gjennom 
8.mars jobbinga har vi fått mange 
erfaringer i å jobbe i den best organi
serte parten i samarbeidet, Kvinnefron
ten, og samtidig sikre demokratiet i 
8.mars-fronten. Vi har fått erfaringer på 
at prosessen er en viktig del av resulta
tet, og at demokrati tar tid. Dette er 
gode erfaringer fra 8.mars-bevegelsen 
som vi med stolthet kan ta med oss inn 
i 90-åra! 

dette spørsmålet, er noe av det mest tragiske 
i denne debatten. 

Det er mange velmente kommentarer om 
hvor god denne utstillingen skal være i slad
da tilstand. Om denne argumentasjonen er 
det å si: Det er sikkert mulig å lage en 
utstilling med skjult bildeidentitet med en 
annen helhetlig målsetting og utforming. 
Men «Porno. og myter» er ut fra målsetting 
og faktiske uttrykk, ødelagt ved sladding. 

Det er altså i vurderingen av 
tvangsaspektet ved å bli eller være porno
modell at tilhengerne av prinsipiell skjuling 
av bildeidentitet går fem på.Ved åpen fysisk 
tvang, vil offentliggjøring av bildet nettopp 
være med å bekrefte voldshandlingen.Per
sonvernet er her derfor avgjørende. Vi har 
ikke beviser for at dette utgjør noen stor del 
av modellene. Alle andre sosiale eller øko
nomiske tvangssituasjoner som fører til at 
kvinner (eller menn) bytter sin egen bildei
dentitet i rollen pornoen vil framstille , mot 
penger, gir dem ingen automatisk rett til 
personvern. Hva slags menneskesyn er det 
som gir en gruppe mennesker (tross veks
lende grad av nødstillthet) rett til mot peng
er å delta i utformingen av et ideologisk 
våpen mot kvinnekjønnet, kunne vi si for å 
nyansere alt ·snakket om menneskesyn i 
denne debatten? 

Status mht. utstillingen «Porno og m'yter» 
er at den på den ene ,sida har bevist at den er 
et sterkt våpen i kampen mot pornoen. Som 
opinionsdanner og organisator. På den andre 
sida er det satt en stopper for utstillingens 
videre turne. I et seinere innlegg i OPPRØR 
skal jeg gå inn på hvorfor det faktisk er blitt 
slik og rulle opp litt av det råkjøret deler av 
partiledelsen i AKP har satt i scene for å få 
gjennomslag for sitt syn (med påfølgende 
sabotasje av pornokampen). For den som er 
interessert går det an å bestille et omfattende 
skriftlig underlag for hva som er skjedd i 
utstillingens kjølvann. Det fås ved henven
delse til kvinneutvalget i partiet (muligens 
mot ei kopiavgift). I dette materialet anbefa
ler jeg Porsgrunnrapporten og Bergensmate
rialet. 

ASGEIRBELL 
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PARTIDISKUSJONEN° 

AKP (m-1)~ sen~alsty-
re har avholdt sitt møte og diskutert 
viktige spørsmål angående hva som 
skal være partiets grunnlag, synet på 
den kommunistiske tradisjonen, framti
das samfunn, partimodell, partiets 
historie og spørsmål om valg. Kort sagt: 

materiale til debatten i laga, blir for
nøyd. Seinere på våren vi~ det på 
sentralstyrets initiativ bli lagt fram både 
forslag til revidert prinnsipp-program 
og reviderte vedtekter. 

svar, men de viktigste spørsmåla 
sentralstyret mener bør opp til disku

•sjon. 

- Vedtaket om AKP og forslaget om et 
nytt marxistisk parti - side 6. 
- Forslag til vedtak om valglinja som 
ble nedstemt, eller ikke ble realitetsbe
handlet - side 6. 
- Orientering om «løpet» fram til lands
møtet - side 10. 

Et sentralstyremøte som har diskutert 
det som partimedlemmene er opptatt av. 
Diskusjonen viste at det eneste som kan 
samle partiet og utvikle en felles poli
tisk plattform er at de vanlige partimed
lemmene tar ansvaret. Dem som håpet 
på et ferdig forslag som medlemmene 
kan si ja eller nei til, blir skuffet. Dem 
som håpet på problemstillinger· og 

Sentralstyret består av partimedlem
mer med ulike syn. Medlemmer som 
forholder seg til viktige spørsmål som 
ellers i partiet. De ulike artiklene i dette 
nummeret av OPPRØR viser det. Det 
viser også en vilje til å «legge tyngde-

· punktet lavt», dvs. la premissene i dis
kusjonen legges av partimedlemmene i 
laga. 

Vedtaket om partidiskusjonen illustre
rer denne. Det reiser ikke ferdigtygde 

Når det gjelder valgdebatten, er det 
sentralstyrets oppfatning at det er riktig 
å satse på RV som hovedtaktikk ved 
valget i 1991. Det er ikke fordi det ikke 
er ulike syn, men fordi diskusjonen om 
hva slags parti AKP skal være og hva 
slags valgtaktikk vi velger, må føres i 
partiet. Det er bare landsmøtet som kan 
fatte slike vedtak. 

På sidene 5 til 10 vil du finne mer 
materiale fra sentralstyrets møte: 
- yedtaket om viktige spørsmål til par
tidiskusjonen- side 5. 

- Et par lengre bakgrunnsartikler - ef 
om den kommunistiske tradisjonen og 
et om framtidas samfunn, skrevet av 
kamerater i sentralstyret - side 8 og 9. 
- Innlegg fra medlemmer av sentralsty
ret i partidebatten - side 7 og 10. 

GOD LESNING! 
GOD DEBATT! 

På det kommende . landsmøtet bør 
AKP(m-1) gjennomføre en revisjon 
både av prinsipp-programmet og parti
vedtektene. Etter sentralstyrets syn bør 
det nye prinsipprogrammet bli en kort
fattet sammenfatning av partiets klasses 
grunnlag og strategi. Bl.a. går vi inn for 
at hele kapittelet om «den internasjona
le kommunistiske bevegelsen» fjernes. 

· AKP(m-l)s behov for å uttale seg om 
slike spørsmål, inkludert vår egen parti
historie, må dekkes gjennom egne utta
lelser. Vi går også inn for at partiets 
vedtekter endres og reduseres til lover 
for partiet, dvs. at de ikke skal innehol
de en serie krav og politisk-ideologiske 
målsettinger for medlemmer og organi
sasjonsledd. 

Sentralstyret tar sikte på at det før 
sommeren skal foreligge både prin
sipprogram- og vedtektsforslag. Men 
det er verken nødvendig eller ønskelig 
å utsette debatten om mange av de sen 
trale spørsmålene til selve programdo
kumentene skal behandles. Tvert om vil 
det være en fordel både for programko
miteenes arbeid og behandlinga i parti
organisasjonen at meningsbrytinga star
ter så raskt som mulig. For å stimulere 
denne debatten legger vi her fram en 
oversikt over enkelte viktige proble
mområder der vi allerede vet at det er 
strid eller ,'il komme forslag, innspill 
og utspill i debatten. 

Ulike syn 
I mange av disse spørsmålene finnes 
det i dag ulike syn i sentralstyret. De 
problemstillingene vi trekker fram må 
altså ikke leses som «halv-kvedete» 
standpnnkter. Sentralstyret skal på sei
nere møter diskutere flere av emnene 
og dets medlemmer vil på individuelt 
grunnlag delta i den vanlige, åpne parti
debatten. 

1. Undertrykkinga av folk og nasjo
ner i Sovjet og Øst-Europa har lenge 
gjort at kommunismen - dels også · 
sosialismen - har vært i miskreditt 
blant arbeidsfolk. Massakren i Beijing 
og opprørene/avsløringene i Øst-Euro
pa det siste året har skjerpet denne 
mistilliten. 

Samtidig har kommunismen - det 
klasseløse samfunnet - vært den revo
lusjonære arbeiderbevegelsens strate
giske mål siden Marx og Engels skrev 
Det Kommunistiske Manifest. 

Er kommunisme fortsatt et godt, dek
kende eller nødvendig begrep for parti
et? 

2. Drøft følgende påstand: Marx
ismen er en kritisk teori, ikke en «ver
densanskuelse» og heller ikke noe fel
les politisk-ideologisk grunnlag for en 
internasjonal kommunistisk bevegelse. 

3. Bør AKP(m-1) markere et langt 

Mandag 5. februar 1990 

FRA SENTRALSTYRH 

Hvordan skal arbeidermakta sikres? (Plakaten er hentafra boka «Bildet som våpen», Arbeiderbevegelsens Arkiv/Tiden Norsk For
lag.) 

klarere brudd med den stalinske «sosia
lismemodellen»? Har partiet undervur
dert sammenhengen mellom det opprin
nelige stalinske byråkratiet og dets 
overgrep og hele undertrykkingspolitik
ken i etterkrigstidas Øst-Europa? 

4. Både Marx, Lenin - og Rosa 
Luxemburg, brukte teorien om proleta
riatets diktatur for å beskrive at den 
sosialistiske revolusjonen ikke kan 
seire uten at «rollene vendes»; den 
gamle herskerklassen må ribbes for 
makt og undertrykkes. Samtidig er det 
et faktum at proletariatets diktatur har 
blitt brukt som rettferdiggjøring av par
tiets maktmonopol, manglende ytrings
og organisasjonsfrihet, ja åpen under
trykking og forfølging av folk og 
undertrykte nasjoner. 

Er teorien fortsatt nødvendig og 
anvendbar? Eventuelt i . hvilken sam
menheng og med hvilke begrensninger? 

AKP har ofte blitt angrepet for tesen 

om «væpna revolusjon», og det er 
denne merkelappen folk har på partiet. 
Det nåværende prinsipp-programmet 
uttrykker ikke at partiet vil en slik revo
lusjon, men at folket må være forbe
redt på å gjøre revolusjon med våpen
makt. 

Er det i vår tid mulig med en «frede
. lig revolusjon»? Hva slags erfaringer 
trekker vi av omveltningene i DDR, 
Tsjekkoslovakia og Romania? 

5. Hvordan skal arbeiderklassen få 
reell makt over samfunnsutviklinga i et 
sosialistisk ·samfunn? Hvordan hindre 
at arbeidsdeling, familieorganisering, 
ekspertvelde og statsbyråkrati gir 
grunnlag for nye herskersystemer og 
klasseskiller? Vil en systematisk linje 
for desentralisering, maktspredning og 
nedbygging av sentrale statsfunksjoner 
i en tidlig fase av sosialismen være et 
mulig svar? 

6. Erfaringene etter ulike revolusjo
ner viser at kvinnene ikke blir delaktige 
i maktovertakinga sjøl om de ,Iiar spilt 
en avgjørende rolle i opprøret. Hvilke 
måter å organisere på vil sikre kvinnene 
makt etter en eventuell samfunnsom
veltning? 

7 . Det viser seg at de samfunn som 
har praktisert planøkonomi har skapt 
økologiske problemer og økologiske 
kriser som er like alvorlige som de som 
har oppstått i kapitalistiske land. Hva er 
det ved den sosialistiske planøkonomi
en til nå som har ført til slike proble
mer? Hvor mye av disse problemene 
skyldes feil i den modellen som We 
valgt og hvor mye skyldes samfunnets 
utviklingsnivå? Kan det utvikles en 
planøkonomi som er miljøvennlig? Kan 
det skapes en planøkonomi som både 
ivaretar behovet for sentral styring og 

en stor grad av desentralisering av 
makt? 

8 . AKPs strategiske mål er sosialisme 
og revolusjon. Samtidig jobber vi i en 
ikke-revolusjonær periode der dette står 
som et fjernt framtidsmål. Hva betyr 
det å kunne forfølge en revolusjonær 
strategi i en slik periode? Hvordan kan 
vi unngå at den daglige klassekampen 
og kampen for sosialismen framstår 
som to helt atskilte verdener? 

9 • AKP har fram til nå definert seg 
som et kader- eller aktivisttiarti som er 
organisert etter den demokratiske sent
ralismens prinsipper. Bør det fortsatt 
defineres slik? Hvis ikke, hva er alter
nativet? Hvilke sider av organisa
sjonsmodellen må revideres for å styrke 
medlemsdemokratiet, sikre allsidig og 
åpen informasjon og en friest mulig 
meningsbryting? Hvor stor vekt skal vi 
legge på enhet og handlekraft i forhold 
til andre målsettinger? 

10. AKP har fram til nå lagt stor 
vekt på å kunne forene legalt og illegalt 
arbeid. Sosialisme og revolusjon, krigs
fare, overvåking, provokasjoner/angrep 
fra nazistiske grupper og yrkesforbud 
har vært ulike argumenter for at partiet 
også i dag må ha en intern sikker
hetspolitikk. Hvilke erfaringer har vi, 
hvordan bør dette løses for framtida? Er 
situasjonen slik at partiet nå kan eller 
bør legge alt sikkerhetsarbeid til side og 
operere som et helt åpent parti? 

11. I løpet .av etterkrigstida har det 
skjedd store endringer i arbeiderklas
sens sammensetning. Gamle arbeider
kollektiver er revet ned, differensier
inga er større, kvinneandelen er vokst. 
Både sosialdemokratiet og SV har for 
lengst sagt «farvel til arbeiderklassen». 
AKP(m-1) har stilt seg helt andre mål. 
Men hva vil det - i 90-åras Norge -
si å være et arbeiderparti? 

12. Hva er re;ultatet til nå av kvin
neopprøret i partiet? Hvordan kan disse 
erfaringene, «bøllekursene» og »stå
sammen»-kursene brukes til å endre 
partikulturen, og partimodellen? 

13. AKP(m-1) har som mål å være et 
klassekamp-parti. Svært mange av par
tiets medlemmer og tillitsvalgte deltar 
også personlig i ulike typer av politisk 
arbeid og klassekamp. Men mange par
tiavdelinger og andre deler av partior
ganisasjonen eksisterer samtidig helt 
avskjermet fra massearbeid og klasse
kamp. Før eller siden visner de da bort, 
de «dør ikke i strid, men på sotteseng». 
Bør avdelingene sjøl ta initiativ, evt. 
pålegges, faste former for politisk fron
tarbeid for å rette på dette? Hva slags 
krav stiller dette til ledelsen? 
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PARTIDISKUSJONEN 

Det er i dag stor uenighet i AKP(m-
1) om partiets framtidige valglinje. Som 
det framgår av sentralstyrets uttalelser 
mener partiledelsen at det ikke bør skje 
noen endring av forholdet AKP(m-1)/RV 
før partiets landsmøte. Dette er det enes
te som kan sikre en demokratisk 
behandling i vår egen organisasjon. 
Sentralstyret mener også RV - hvis det 
ikke skjer viktige politiske endringer, 
bør være hovedtaktikken i 1991-valget. 

(De to vedtatte vedtakene er markert 
med dobbelt ramme). 
Samtidig finnes det · ulike· modeller for 
framtida. Sentralstyret har såvidt påbe
gynt denne diskusjonen. Vi offentliggjør 
her endel ulike forslag som har vært 
oppe i diskusjonene så langt. Meninger 
bør fortsatt brytes og erfaringer høstes. 
(De ulike forslagene er markert med 
stiplet ramme.) 

FRA SENTRALSTYRET 

PARTIDISKUSJONEN 
Partiets valg
linje og RV 
Vedtak om behandlingsmåten i partiet: 

a) Fram til AKP(m-l)s landsmøte bør det etter 
sentralstyrets syn ikke skje noen endring av forholdet 
AKP(m-1)/RV, slik det er regulert i RVs vedtekter. 

b) Sentralstyrets vedtak med mindretallsforslagene 
sendes ut til debatt i partiet. 

c) Landskonferansen til våren oppsummerer disku
sjonene så langt. 

d) Sentralstyret er av den oppfatning at det er riktig 
å satse på RV som hovedtaktikk ved valget i 1991 
dersom det ikke skjer viktige politiske endringer. 

e) Sentralstyret kan ikke støtte et forslag fra endel 
kamerater i Trondheim om at RVs første landsmøte 
bør vedta «å delta i arbeidet for et nytt revolusjonært 
parti i Norge». 

Vi viser her til eget vedtak som begrunner hvorfor 
vi går imot nedlegging av AKP til fordel for et nytt 
parti. 

t) Før landsmøtet vil Sentralstyret oppsummere 
ulike erfaringer med organisering av RV 
- som valgnavn på det lokale AKP-laget 
- som lokal allianse uten medlemsorganisering 
- som lokal front med medlemsorganisering og med-
lemsdemokrati. 

Vi ønsker også en brei og demokratisk debatt i 
AKP og RV om de ulike alternativene for utviklinga 
av RV. Disse diskusjonene og oppsummeringa av 
erfaringene vil danne grunnlaget for sentralstyrets 
innstilling til vedtak om valgtaktikken på partiets 
landsmøte. 

g) Partilandsmøtet vedtar hva partiet skal gå inn for 
når det gjelder utviklinga av RV, forholdet mellom 
RV og AKP og eventuelt andre spØrsmåJ om valglinja 
for 1991. 

h) RV-landsmøtet vinteren 1991 vedtar ut i fra 
behandlinga på partiets landsmøte sitt forhold til 
AKP. 

i) Når det gjelder spØrsmålet om det framtidige val
garbeidet og organiseringen av dette er det i dag stor 
uenigheter både innenfor partiet og sentralstyret; ned
legging av RV, en sammenslåing av RV og AKP, for å 
bygge ut RV til en landsomfattende medlemsorgani
sert valgfront, for å beholde RV som en allianse mel
lom AKP og uavhengige som nå, for å bygge på 
FMS. 

(ENSTEMMIG VEDTATT) 

AKP og forslaget 
om et nytt 
marxistisk parti 
Den revolusjonære bevegelsen i Norge er inne i ei djup og 
alvorlig krise. Mange medlemmer i AKP(m-1) reiser spørsmåls
tegn ved partiets teoretiske grunnlag, strategi og organisasjon
sprinsipper. Sentralstyret i partiet er enig i at det i den nåværen
de situasjonen er umulig å «fortsette som før». Det er behov for 
en grundig revisjon både av partiets prinsipprogram, vedtekter 
og nødvendig med et kritisk søkelys på vår egen og den interna
sjonale kommunistiske bevegelsens historie. Som et bidrag til 
denne debatten har sentralstyret vedtatt en uttalelse om partiets 
valglinje og sammenfatning av sentrale problemstillinger om 
partiets grunnlag som vi håper vil gi et godt utgangspunkt for 
denne diskusjonen i partiet. Seinere i vår vil det også bli presen
tert utkast til nytt prinsippro gram og vedtektsrevisjoner. 

I debatten om AKP(m-l)s framtid har det også, fra distriktsle
deren i Sør-Trøndelag, blitt reist et forslag om at målet for 
denne prosessen skal være å nedlegge AKP(m-1) for å stifte «et 
nytt marxistisk parti» sammen med andre marxister. Forslaget 
forutsetter også at partiet politisk og organisatorisk er bygd opp 
for å stille direkte til parlamentariske valg. Sentralstyrets er 
uenig i denne strategien. Målet for det kommende landsmøtet 
må tvert om være å fornye partiets plattform og organisasjon for 
å gi AKP(m-l) et best mulig utgangspunkt foran 90-åras politis
ke kamper. Det trengs fortsatt et revolusjonært arbeiderparti 
som er organisert for klassekamp, som strategisk kan forene 
legalt og illegalt arbeid. 

Sentralstyret vil også avvise at det i dagens situasjon bør være 
noe prinsipp at partiet direkte skal stille til valg. Valgtaktikken 
må vurderes i forhold til partiets egen styrke og hvilke allianse
muligheter som foreligger. I den nåværende situasjonen mener 
vi en slik valgtaktikk politisk vil bli for snever og bidra til å iso
lere ml-bevegelsen i stedet for å bygge den ut. Foran valget i 
1991 er det etter sentralstyrets oppfatning riktig å satse på RV 
som hovedtak tikk. 

/' 

(DETTE FORSLAGET BLE VEDTATT AV SENTRALSTY
RET MED 70 PROSENT AV STEMMENE. 30 PROSENT 
STEMI'E FOR FORSLAGET «ET REVOLUSJONÆRT 
PARTI BYGD PÅ DET BESTE I AKP OG RV.» PER OVERE
INS INNSENDTE FORSLAG FIKK INGEN STEMMER.) 

r------------, r------~-----, 
«Både RV '«RV uavhengig» 
og FMS» 

AKP og RV bør ta utgangs
punkt i både RV og FMS i sitt videre 
valgarbeid. Det er behov for en brei
ere valgallianse enn RV, men samti
dig må RVs styrker i sterkere grad 
videreføres i en slik valgfront enn 
det som skjedde i FMS. AKP ønsker 
å bygge valgfronten på individuelt 
medlemsskap. 

(IKKE STEMT OVER) 

Det bør skapes en uavhen gig valg
front bygd på individuelt medlems
skap med vanlige, demokratisk valg 
te organer på alle nivåer. Denne 
fronten må bygges med utgangs
punkt i RV og ved å omdanne RV til 
en slik organisasjon i 1991. Det bør 
samtidig være et mål å ta vare på det 
positive samarbeidet som ble oppar
beidet i FMS, og å få med personer 
og grupper som hverken har støttet 
RV eller FMS i prosessen med å 
bygge en slik valgfront. 

(IKKE STEMI'E O.VER) 

L------------~ L------------~ ,---------------------------, 
Et revolusjonært parti bygd 
på det beste i AKP og RV . 

Den revolusjonære bevegelsen i Norge 
er inne i ei djup og alv9rlig krise. 
Mange medlemmer i AKP(m-1) reiser 
spørsmålstegn ved partiets teoretiske 
grunnlag, strategi og- organisasjon
sprinsipper. Sentralstyret i partiet er 
enig i at det i den nåværende situasjo
nen er umulig å «fortsette som før». 
Det er behov for en grundig revisjon 
både av partiets prinsipprogram, ved
tekter og nødvendig med et kritisk 
søkelys på vår egen og den internasjo
nale kommunistiske bevegelsens 
historie. Som et bidrag til denne 
debatten har sentralstyret vedtatt en 
uttalelse om partiets valglinje og sam
menfatning av sentrale problems
tillinger om partiets grunnlag som vi 
håper vil gi et godt utgangspunkt for 
denne diskusjonen i partiet. Seinere i 
vår vil det også bli presentert utkast til 
nytt prinsipprogram og vedtektsrevi
sjoner. 

I debatten om AKP(m-l)s framtid 
har det også, fra distriktslederen i Sør
Trøndelag, blitt reist et forslag om at 
mlUet for denne prosessen skal være §. 

nedlegge AKP(m-1) for å stifte «et nytt 
marxistisk parti» sammen med andre 
marxister. Sentralstyrets er uenig i 

denne strategien. Målet for det kom
mende landsmøtet må være å fornye 
partiets plattform og organisasjon for å 
gi AKP(m-l) et best mulig utgangs
punkt foran 90-åras politiske kamper. 
Det trengs fortsatt et revolusjonært 
arbeiderparti som er organisert for 
klassekamp, som strategisk kan forene 
legalt og illegalt arbeid. Sentralstyret 
mener _det beste vil være ett revolu
sjonært parti bygd på det beste i AKP 
og RV. A splitte opp det revolusjonære 
arbeidet i to organisasjoner er uheldig. 
Det skiller det parlamentariske arbei
det fra det utenomparlamentariske. og 
er med på å usynliggjøre AKP. 

En sammenslåing av RV og AKP er 
ikke et organisatorisk spørsmål, men 
må være resultatet av en politisk pro
sess i de to organisasjonene. 

ValgtaktiKk må vurderes i forhold til 
partiets egen styrke og hvilke allianse
muligheter som foreligger. Foran val
get i 199 l er det etter sentralstyrets 
oppfatning riktig å satse på RV som 
hovedtaktikk. Vi ser ikke at det i dag 
er grunnlag for å danne en permanent, \ 
landsomfattende valgfront i Norge I 
som ikke blir lik RV eller et nytt SV. I 
(IKKE VEDTATT.) I 

L---------------------------~ r---------------------------, 
Utvikle RV som en allianse 
med AKP som part(l) 
1. AKP går fortsatt inn for å stille til som støtter det politiske grunnlaget, 
valg gjennom en valgallianse, med kan også tas opp som organisasjoner 
utgangspunkt i det nåværende RV. av RV sitt landsmøte. 

2. RV går ut og oppfordrer dem som 5. AKP overfører eiendomsretten til 
samarbeider i FMS til å fortsette valgnavnet RV til RV sjøl. 
samarbeidet og bli med og vide- 6. AKP lokalt vurderer hvor stor 
reutvikle den politiske og organisato- vekt de skal legge i å bygge lokalgrup
riske plattformen til RV. per i RV i sitt område, i tida fram til 

3. AKP slåss for at det politiske valget 1991. I denne perioden vil 
grunnlaget for RV skal være revolu- hovedregelen være å legge mest kref
sjonært og for sosialisme. ter i å utvikle og styrke AKP og ung-

4. AKP skal fortsatt delta i RV som domsforbunda. 
parti. Det skal framgå av navnet til (FORSLAG DET IKKE BLE STEMT 
valgalliansen. Andre organisasjoner OVER.) 

·L---------------------------~ .r---------------------------------------------------------, r.------------, Utvikle RV som 
Forslag lra Per Overrein 
Partiet gjennomlever i disse 
dager en krise som på sikt kan 
føre til at den revolusjonære 
bevegelsen som landsomfat
tende kraft går i oppløsning. 

Ulike forslag -er reist for å 
løse partiets valglinje, og 
debatten er startet om partiets 
grunnlag. 

I denne debatten har det 
utkrystallisert seg to hovedlin
jer for hvordan det revolu
sjonære partiet skal kunne 
bygge seg opp. _ 

En linje går ut på å bygge 
opp en parlamentarisk front 
ved siden av AKP. Dersom 
dette skal lykkes, må AKP 
bruke hovedtyngden av sine 

medlemmer og ressurser. I 
praksis står di AKP i fare for 
på sikt å bli nedlagt, fordi 
hovedaktiviteten må bli drevet 
gjennom den parlamentariske 
fronten. 

Denne linja vil føre til 
deling mellom den mer prak
tiske bevegelsen og den mer 
teoretiske, ideologiske beve
gelsen i to atskilte organisasjo
ner. I praksis vil det bli umulig 
å bygge to organisasjoner som 
politisk vil være helt like, og 
som i praksis vil være to parti
er. 

Det som nå kreves, er å 
samle den parlamentariske og 
utenomparlamentariske beve-

gelsen i en organisasjon. Dette 
kan ikke skje på annen måte 
enn at RV-medlemmer og 
andre marxister inviteres til en 
brei debatt, hvor målet er å 
skape et nytt marxistisk parti. I · 
den nåværende situasjonen vil 
dette være et offensivt svar på 
den politiske og organisatoris
ke krisa partiet gjennomlever. 
Bare ved å bryte todelinga, 
kan et slagkraftig marxistisk 
parti for 90-åra bygges opp. 
Dette partiet kan med en 
offensiv lansering vinne den 
mest bevisste delen blant 
dagens ungdom. Dette er en 
forutsetning for å utfordre Sol
heims SV ved valg. 

Politisk vil det å invitere 
andre marxister og tidligere 
utmeldte til debatt, ha en vik
tig symbolsk effekt til tross av 
at de i antall ikke representerer 
store grupper. Et nytt parti vil 
markere et brudd med den sta- · 
linistiske og antidemokratiske 
sida i den kommunistiske tra
disjonen. Samtidig opp
rettholder vi det vi er stolte av 
ved AKP, bruddet med sosial
demokratiet og ei aktiv klasse
kamplinje nasjonalt som inter
nasjonalt. 

Et nytt parti står ikke i mot
setning til å inngå allianser 
med andre grupper når mulig
heten åpner seg for det. Men i 

dagens situasjon, og ut -fra 
erfaringene med FMS ved 
siste Stortingsvalg, er det feil
aktig å bygge opp en perma
nent valgfront. AKP som orga
nisasjon må bære hovedtyng
den av denne prosessen, og 
prege debatten gjennom en 
demokratisk prosess. 

Det materielle og politiske 
grunnlaget er i dag til stede for 
et nytt parti. Det er opp til 
AKP og dets medlemmer om 
det skal lykkes. 

(IKKE VEDTATT.) 

L--------------------------------------~------------------.J 

en allianse med 
AKP som partc21 
1. RV opprettholdes som en allianse 
av AKP og uavhengige sosialister. 
Dersom grupperinger i FMS skulle 
være interessert i å slutte seg kollek
tivt til RV, innledes forhandlinger 
med dem om det. 

2. RVs landsmøte og distriktsmøte 
settes sammen på grunnlag av valgte 
delegater fra medlemsgrupper, 
representanter fra kommune- og fyl
kestingsgruppene og utpekte delega
ter fra AKP (og evt. andre organiser
te parter i RV). 

3. AKP peker ut et mindretall av 
delegatene til slike møter, og frasier 
seg retten til RV-navnet. 

1- (FORSLAG DET IKKE BLE 
STEMT OVER.) L---------·---.J 
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PARTIDISKUSJONEN -

P. denne sida følger en del inn
legg fra medlemmer av sentralsty
ret i partidiskusjonen. Marion Pal
mer og Eli Aaby skriver at AKP er 
bra og at de vil beholde partiet. 
Bente Moseng og Marte Kristian
sen tar i et felles innlegg for seg de 
heteste temaene i partidiskusjonen 

og streker opp hva slags parti de 
vil ha. Kristiansen tar i en egen 
artikkel opp klassegrunnlaget for 
partiet. Vidar Vaade legger også 
fram sitt syn - hans AKP er ikke 
et kommunistisk parti som bygger 
på den demokratiske sentralismen. 

FRA SENTRALSTYRET 

PARTIDISKUSJONEN 
Hva slags 

parti? 
Vi trenger et revolusjonært arbeider
parti som spiller en aktiv rolle klasse
kampen samtidig som det holder fast 
på det langsiktige strategiske perspek
tivet om revolusjon og det klasseløse 
samfunnet. 

Partiet må bygge på den marxistiske 
kritikken av kapitalismen. 

Partiet må legge stor vekt på kam
pen i fagbevegelsen og kvinnekam
pen. 

Det viktigste klassegrunnlaget for 
partiet er arbeiderklassen. Den kom
munistiske bevegelsen bygger på 
arbeiderklassens kamp. Det revolu
sjonære partiet skal være et arbeider
klasseparti og uttrykke denne klassens 
interesser. Særlig betyr dette å ivareta 
interessene til de to spissene i 
arbeiderklassen, kjerneproletariatet og 
arbeiderkvinnene. 

Partiet må være et aktivistparti. Kra
vet til medlemskap skal være at med
lemmene godtar program og vedtekter 
og betaler kontingent og deltar i en 
grunnorganisasjon. 

Målsettinga må være at hvert enkelt 
medlem gis muligheten til å skolere og 
utvikle seg til å bli en politisk driv
kraft i sitt miljø. 

Partiet må organiseres etter en 
modell som legger hovedvekt på å 
sikre medlemsdemokratiet. Samtidig 
må det sikres en sentralisme som iva
retar behovet for å handle enhetlig og · 
sette flertallets syn ut i livet. Det må 
også sikres at mindretallets syn kom
mer fram. 

Partiets sikkerhetspolitikk må 
avhenge av den politiske situasjonen. 
Under dagens politiske forhold må 
partiet redusere sikkerhetstiltakene til 
et minimum. 

BENTE MOSENG 
MARTE KRISTIANSEN 

Partiets 
framtid 

Partiet må legge stor vekt på kampen i fagbevegelsen og kvinnekampen. Bildet er fra 
AKPs kvinnekonferanse i 1986 - FOTO: .KJERSTI BOTNEDAL 

,.Behold AKP, det er bra! Det skriver Marion Palmer og Eli Aaby. Bildet er fra en tid
ligere partifest i Oslo. 

Behold AKP 
,, 

V i vil beholde partiet - AKP 
er bra! - og bruke de sterke 
sidene som utgangspunkt for 

forandring. Dette må være en prosess i 
partiet som tar utgangspunkt i at alle 
medlemmene har mye å bidra med. Vi 
er for en dialog med andre utenfor par
tiet, og oppfordrer venner av AKP til å 

- melde seg inn. 
Det er mange som vil forandre AKP 

for tida. Det er bra at så mange med
lemmer engasjerer seg i diskusjonene 
om framtida til partiet. Vi vil også 
forandre partiet, det kan bli mye bedre. 

Men vi blir forbanna over alle de 
negative beskrivelsene som blir gitt av 
AKP og arbeidet til partiet i denne dis
kusjonen, som «isolerte», «stivna», 
«belærende overfor arbeiderklassen». 
Hvem er AKP? AKP er alle enkeltmed
lemmene, laga, DSene og sentralstyret. 
AKP er uttalelser, program og vedtek
ter. 

Revolusjonært arbeiderparti 
Forandringer må bygge på det beste av 
det vi er og har i dag. Vi vil beholde 
AKP som et kommunistisk arbeiderpar
ti. Et parti som fungerer sånn som vi 
gjorde under Nordisk Forum sommeren 
1988. AKPs kvinneutvalg forberedte 
markeringa i lang tid, mange kvinner i 
Oslo blei med i ei ressurs-gruppe. De 
bidro med så mye de kunne, og ville. 
Kvinner i alle fylker blei kontakta og 
blei drivkrefter i seminarene. 

AKP hadde 17 seminarer, noen av. 
dem måtte gjentas fordi det var så stor 
tilstrømming. AP hadde 5, KrF 4, SV 0, 
Kvinnefronten 13, Husmorforbundet 
10, Bondekvinnelaget 3. På Nordisk 
Forum markerte vi oss som AKP og 
AKPere sammen med 10000 kvinner i 
ei uke. Vi var i meningsutvekslinger og 
konfrontasjoner, utvikla nye kontakter 
og markerte oss på mange vis. Vi orga
niserte oss med felles møtested og 
bespisning, sånn at vi også blei et sosi
alt forum for medlemmer og venner. 

Hverken arven fra Komintern eller 
Stalin lå som en klam hånd over oss på 
Forum. Den viktigste grunnen til det er 
at kvinneopprøret i AKP og utviklinga 
av kvinnepolitikken i innhold er et opp
gjør med deler av denne arven. Kvinne
opprøret i AKP bidrar til å forandre 
AKP og gi retning for •forandringene 
som trengs. 

Praksis før proklamasjoner 
Vi har utvikla marxismen på sjølstendig 
grunnlag. Brukt marxismen, nyere 
kvinneforskning og teori, knytta det til 
erfaringene fra norsk virkelighet. Vi har 
fighta for at kvinnepolitikken skal bli 
en del av partiets helhetlige politikk. 

Vi arbeider for at erfaringer og følel
ser skal telle med i politiske diskusjo
ner, for at flere kan være med å legge 
premissene i utviklinga av politikken. 
Ved bl.a. å kombinere innledninger 
med runder, kan det innarbeides 
arbeidsmetoder og sti.\ som ikke usyn
liggjør kvinner og arbeidere. 

Helt fra starten av har AKP og ml
bevegelsen representert mye bra, som 
vi vil ta med videre. Vi har brutt med 
arbeiderforakten i sosialdemokratiet, 
den som sier at «unga mine skal ikke 
bli arbeidere fordi at alle som duger til 
noe kommer seg opp fra gølvet». Vi har 
brutt med sofaradikalernes oppfatning 
at den norske arbeiderklassen ikke gjør 
annet enn å sitte foran TV'en og spise 
potetgull og drikke øl. 

Svært mange av dem som er eller har 
vært medlemmer i ml-bevegelsen har 
utvikla seg bort fra de snevre rammene 
for intellektuell og politisk virksomhet 
som sosialdemokratiet og borgerskapet 
har lagt ut til vanlige folk. Mange av 
oss har blitt kvitt fordommer og snever
syn. På bøllekurs sier vi at ros gir bedre 
grunnlag for vekst og utvikling enn sur 
kritikk. Det gjelder i partidiskusjonene 
også! 
MARION PALMER & ELI AABY 

Jeg mener at AKP må omdannes til et 
revolusjonært arbeiderparti som byg
ger på blant annet Marx analyse av 
kapitalismen og den revolusjonære 
arbeiderbevegelsens historie. 

Diskusjonen om klassegrunnlaget 
Det skal ikke være et kommunist

parti som bygger på den demokratiske 
sentralismen. 

Det skal ikke programfeste proleta
riatets diktatur og væpna revolusjon, 
men propagandere for en fredelig 
revolusjon og at det er borgerskapet 
som avgjør om den skal bli fredelig 
eller voldelig. 

Vårt mål er et samfunn der mennes
kenes behov og vern om naturen er 
drivkrafta i samfunnsutviklinga, og 
der ingen utbyttes eller undertrykkes 
på grunn av rase, kjønn, religion osv. 

Arbeiderklassen skal være drivkraf
ta i denne utviklinga, i en allianse mel
lom arbeiderklassens kvinner og 
menn. 

De som støtter partiets grunnlag, 
kan bli medlemmer, og skal yte etter 
evne. 

VIDARVAADE 

Mandag 5. februar 1990 

D et har vært mye diskusjon om 
klassegrunnlaget for partiet. 
Noen av oss har tatt det som 

en selvfølge at vi skulle være et arbei
derparti, men har møtt mange overras
kelser underveis. Derfor noen program
matiske standpunkter som jeg håper 
kan skape debatt: 

Det viktigste klassegrunnlaget for 
sosialismen er arbeiderklassen. Den 
kommunistiske bevegelsen bygger på 
arbeiderklassens kamp. Kommunistpar
tiet skal være et arbeiderklasseparti og 
uttrykke denne klassens interesser. Sær
lig betyr dette å ivareta interessene til 
de to spissene i arbeiderklassen, kjerne
proletariatet og arbeiderkvinnene. 

Enheten mellom de to spissene i 
arbeiderklassen er nødvendig for å kon
solidere arbeiderklassens strategiske 
styrke og rolle. Kjerneproletariatets 
styrke: konsentrasjon, organisasjonser
faring og disiplin, kombinert med 
arbeiderkvinnens styrke: Erkjennelsen 

gjennom skvisen mellom betalt og ube
talt arbeid og erfaringene med heihets
tenking, er nødvendige forutsetninger 
for at hele arbeiderklassen skal bli driv
kraft i den sosialistiske revolusjonen. 

Den tradisjonelle fagbevegelsen er 
historisk arbeiderklassens viktigste 
klasseorganisering og derfor et av våre 
viktigste arbeidsfelt. Vi må legge vekt 
på å utvikle en taktikk for å bygge alli
anser mot klassefienden og å avsløre 
AP/LO-ledelsen. 

Partiet må jobbe for at den tradisjo
nelle fagbevegelsen går i spissen for å 
knytte til seg de ny forbunda utafor LO 
og andre masseorganisasjoner og opp
bruddsbevegelser. Partiet arbeider for at 
fagbevegelsen skal være fri og· uav
hengig og demokratisk, styrt av med-
lemmene. -

Partiet må jobbe for at arbeiderklas
sen blir en ledende kraft i miljøbevegel
sen, distriktsopprøret, kvinnekampen, 
den anti-rasistiske og anti-imperialistis-

kekampen. 
Det må være et gjensidig forhold 

mellom dagskamp/interessekamp og 
revolusjonært arbeid. Dagskampen gir 
kamperfaring, erkjennelse av klassefor
holda, endringer i styrkeforholda mel
lom klassene, mulighet til å bygge alli• 
anser innafor klassen og mellom 
arbeiderklassen og småborgerskapet. 
Parallelt med å delta i dagskampen må 
vi bygge ut partiet: Systematisk grunn
sirkelarbeid, KK-arbeid og organisa= 
sjonsutbygging. 

Det er en nødvendig oppgave å fore: 
ne seg med massene i dagskampen for 
å gjøre våre oppsummerte kamperfar
inger til arbeiderklassens redskap. Seire 
vil medvirke til å endre styrkeforholdet 
mellom klassene og gi økt klassebe
vissthet. Det er ikke likegyldig hverken 
for arbeiderklassen eller partiet om 
kampen tapes eller vinnes. 

Partiet må delta i det politiske opprø
ret på flest mulig steder i samfunnet og 

være bevisst på klasseperspektivet på 
arbeidet. Det er viktig for å knytte klas
seallianser med ulike grupper i småbor
gerskapet slik at disse blir en del av 
strategien for den sosialistisk revolusjo
nen. 

Det er nødvendig å få med mange 
intellektuelle i partiet. Deres kunnska 
per og erfaringer må systematisk bru
kes i arbeiderklassens og folkets 
interesser. 

Det tradisjonelle kjerneproletariatet 
har de seinere åra vært utsatt for sterk 
reduksjon i antall p.g.a. nedlegginger 
av arbeidsplasser. Dessuten er den blitt 
sterkt oppsplitta i raser og kjønn. Parti
et må ta disse endringene i arbeider
klassen som en utfordring, gjøre løpen
de systematiske undersøkelser og 
utvikle politikk fortløpende. 

MARTE KRISTIANSEN 
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PARTIDISKUSJONEN 

-
Oktober-revolusjonen i 1917 var et verdenshistorisk framskrittfor menneskeheten. (Ukjent kunstner.) 

-Tradisjonen 
D 

iskusjonen går i par
tiet om forholdet 
vårt til den kommu
nistiske tradisjonen. 
For å bidra til å 
gjøre diskusjonen 

mer konkret legger vi her fram noen 
høyst foreløpige synspunkter på en del 
spørsmål. Dette er ikke et forsøk på en 
helhetlig oppsummering, og viktige 
spørsmål som f.eks. utviklinga i Kina 
eY ikke tatt med. 

Partiet AKP springer ut av den kom
munistiske tradisjonen. Samtidig har vi 
med våre erfaringer i klassekampen 
vært i stand til å utvikle teorien og 
bryte med tradisjonen når det gjelder 
synet på demokrati og ytringsfrihet og 
på partiets rolle under sosialismen, på 
kvinnespørsmålet og når det gjelder 
økologi og miljø. AKP må framover 
fortsette å fritt skape seg sin egen kom
munistiske teori. Vi kan sjøl være m·ed 
å forme en ny generasjon sosialister og 
kommunister. 
- Partiet må fortsatt definere seg inna
for den kommunistiske tradisjonen. 
- Vi ser oss sjøl som en videreutvikling 
av den hovedretninga som defineres av 
tre store brudd med den utopiske sosia
lismen, bruddet med reformismen og 
den 2.internasjonalen, Den store pole
mikken og bruddet med Sovjet. 
- Oktober-revolusjonen i 1917 og den 
kinesiske revolusjonen 1949 var ver
denshistoriske framskritt for menneske
heten. 
- Vi bør kvitte oss med klassikerbegre
pet og det halv-religiøse synet på den 
revolusjonære arbeiderbevegelsens 
store teoretikere. Vi må bryte med 
forestillinga om at teorien er ferdiglaga, 
det gjelder bare å «anvende» den, evt. 
på «skapende vis». Dette er idealisme, 
og stikk i strid med oppfatninga om at 
teori er systematisert erfaring (kommer 
fra praksis). 

- Når det gjelder de sosialistiske lan
das erfaringer til nå, er det viktigere å 
forstå enn å «forsvare» eller «ta opp
gjør med». Moralistisk og ahistorisk 
kritikk har ingen verdi. 

- Sovjet og Kina sto overfor enorme, 
objektive vansker i form av økonomisk 
og tilbakeliggenhet og imperialistisk 
aggresjon (det siste særlig skjerpa i 
Sovjet, med intervensjonskrigene og 
trusselen fra nazismen). Uader slike 
forhold kunne det ikke skapes en 
«arbeiderstat», evt. en arbeider/bondes
tat der flertallet reelt styrte. Det måtte 
bli et styre på vegne av arbeiderklassen 
og folket i en eller annen form. 
Arbeidsdelinga i samfunnet kunne 
umulig oppheves raskt i land som Sov
jet og Kina. Dermed fantes det et 
objektivt grunnlag for at det kunne 

~J-

Fra et av de mørke kapitlene i den kom
munistiske tradisjon. Deng Xiaoping 
framstilt som Hitler på en plakat under 
en demonstrasjon i Oslo. 

oppstå et nytt, byråkratisk herskersjikt. 
- For å hindre framveksten av et nytt, 
byråkratisk herskersjikt, måtte det byg
ges opp motkrefter nedenfra. Men de 
kommunistiske partienes politikk bidro 
sterkt til å knuse disse motkreftene: 

Det kommunistiske partiet ble stats
bærende, integrert i byråkratiet og der
med ødelagt som redskap for klasse
kampen nedenfra og som kritisk ele
ment i samfunnet. 

Organisasjoner som fagbevegelsen 
og kvinnebevegelsen ble bundet til og 
underlagt det statsbærende partiet, og 
dermed ødelgat som drivkraft i klasse
kampen nedenfra. 

Det var tendenser til at teorien ble 
forma for å rettferdiggjøre de løsninge
ne som ble valgt, gjøre dem til «sosia
listiske prinsipper». Dermed ble marx
ismen mer og mer omdanna til statlig 
legitimeringsideologi, og ødelagt og 
diskreditert som kriisk vitenskap. 

Teorien om at all uenighet var gjen
speiling av motstridende klasseinteres
ser ( «to linjer») gjorde normal, demo
kratisk diskusjon og kritikk svært vans
kelig. dette gjaldt i ekstrem grad under 
Stalin, men ble også i stor utstrekning 
praktisert av Mao, trass i teorien hans 
om «Motsigelser i folket». 
- Teorien om proletariatets diktatur ble 
brukt til å rettferdiggjøre kommunist
partiets maktmonopol pluss svære 
begrensninger i organisasjons- og 
ytringsfriheten. I kombinasjon med 

hersketeknikker nedarva fra ei føydal 
fortid, førte dette til omfattende og 
grove brudd på menneskerettighetene. 
- Under Stalin ble dette systematisert 
til ei linje som betydde at byråkratiet 
bygde seg opp, styrka seg, skilte seg fra 
arbeiderklassen og folket og utvikla seg 
til nye, byråkratiske diktaturer. 
- Land i den den 3. verden som frigjør 
seg fra imperialismen (og til en viss 
grad land i vår del av evrden også) vil 
stå overfor mange av de samme proble
mene som Sovjet og Kina. Om de vil 
klare A løse dem, vil i stor grad 
avhenge av om de klarer å bygge opp 
motkreftene mot den spontane utvvik
linga til nye, byråkratiske diktaturer. 
- Den stalinske planmodellen oppnåd
de store resultater når det gjaldt å 
industrialisere og modernisere Sovjets 
enorme innsats i krigen mot nazismen. 
Men den hadde også svære innebygde 
problemer: Den førte til store økologis
ke ødeleggelser, den forutsatte fortsatt 
husslaveri for kvinnene, den knuste 
alliansen med bøndene. Industrialise
ringa skjedde også i stor grad på grunn
lag av vestlig naturvitenskap, teknologi 
og ledelsesfilosofi. Her lå disiplinering 
(som hersketeknikk) og behersking av 
både arbeiderklassen og naturen inne
bygd. Uansett hvordan vi vurderer den 
stalinske planmodellen i en historisk 
sammenheng, er den ubrukelig i dag, 
både i vår del av verden og i 3.verden
land. 
- En del udemokratiske og autoritære 
trekk i den kommunistiske tradisjonen 
kan delvis ses som påvirkning fra 
føydale og halvføydale samfunnsfor
hold der revolusjonen seira først. Sam
tidig har særlig den kinesiske revolu
sjonen, og Maos forsvar for den revolu
sjære krafta i frigjøringsbevegelsene i 
den 3.verden under «Den store pole
mikken», ~tydd et klart 3.erden-per
spektiv. Et slikt 3. verden-perspektiv er 
helt avgjørende for en revolusjonær 
bevgelse i et hvitt, imperialistisk land, 
som hele tida vil stå i fare for å overta 
viktige deler av sitt eget samfunns ver
densbilde og se verden med «den hvite 
manns briller». 

- Det har skjedd forbrytelser og 
overgrep i sosialismens og kommunis-
mens navn, og mange forbinder ordet 
«kommunist» med mye negativt. Men 
«kommunisme» står for det langsiktige 
målet vårt, det klasseløse samfunnet, 
som Marx og Engels tok til orde for i 
«Det kommunistiske manifest». Utvik
linga på jorda siden deres tid gjør det 
mer brennende nødvendig enn noen 
gang å slåss for dette målet. Vi bør fort- . 
sette å kalle oss kommunister. 

AKSEL NÆRSTAD, KJERSTI 
ERICSSON & Sml JENSEN 

i presenterer på disse sidene 
en bakgrunnsartikkel om den kommu
nistiske tradisjon og en om vyene for et 
nytt samfunn. Partiet AKP springer ut 
av den kommunistiske tradisjonen og vi 

må fortsa 
skriver A: 
og Siri Je1 
har de i p 
samfunne 
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« Solidaritet» - detalj fra mur':'aleri av John Pitman og Jose Guerro. 
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ere oss innenfor denne, 
ærstad, Kjersti Ericsson 
den andre artikkelen 
satt opp hva det nye 

sker oss, skal bygge på. 

ONEN 

\/fandag 5. februar 1990 

PARTIDISKUSJOhiN 

Et naivistisk uttrykkfor det samfunnet vi alle ønsker oss. (Ukjent kunstner.) 

Det nye samfunnet 
1 

3.verden-perspektivet må være 
innebygd i teorien vår om det 

• nye samfunnet. En «frigjøring» 
av arbeiderklassen i vår del av verden 
bygd på undertrykking av folkene i den 
3. verden er en umulig og motbydelig 
tanke. 

Tidligere sosialistisk og kom-

2 munistisk teori har i hovedsak 
• dreid seg om å få slutt på 

utbyttinga av den menneskelige arbeid
skrafta og fremmedgjøringa av arbei
det. Nå er det også tvingende nødven
dig å ha en teori for å få slutt på «utbyt
tinga» av naturen og fremmedgjøringa 
fra naturen. En teori for et annet sam
funn uten dette perspektivet svarer ikke 
på de problemene vi står overfor i dag. 

Sosialistisk strategi har hittil i 

3 hovedsak gått ut på å bygge 
• opp et sterkt, sentraliset1 stat

sapparat: Sentralisert økonomi, sentra
lisert planarbeid, sentralisert, statlig 
løsning av andre samfunnsoppgaver, 
sentralisert poli tisk makt. 

Det langsiktige målet er å opp-

4 heve staten (kommunismen). 
• Men den sosialistiske statsopp

bygginga er ofte blitt sett på som et mål 
i seg sjøl, et gode, i stedet for et nød
vendig onde i en overgangsperiode. 

Vi bør ha en strategi som tar 

5 mer direkte utgangspunkt i det 
• langsiktige målet: Den statslø

se kommunismen. Det betyr en strategi 
for å finne desentraliserte løsninger, 
løsninger som betyr nedbygging av stat 
og byråkrati, løsninger som skyver 
makta nedover. 

6 
En sterk, spesialisert, sentrali
sert stat som styres av flertallet 

• er en sjølmotsigelse, uansett 
om den kaller seg «arbeiderklassens 
stat» aldri så mye. Historisk har denne 
sjølmotsigelsen stort sett blitt «løst» 
ved at statsapparatet har blitt basis for 
framveksten av et nytt, undertrykkende 
herskersjikt. Skal sjølmotsigelsen 
kunne løses på en annen måte, må vi ha 
en bevisst strategi for desentralisering, 
for å bygge staten ned, skyve makta 
nedover. 

Dette betyr ikke at det ikke vil 

7 trengs sentrale beslutnings og 
• maktorganer, sentrale økono

miske enheter osv., spesielt i over
gangsfasen. Det vil være en motsigelse 
mellom sentralisme/desentralisme. Vi 
må ha en bevisst strategi for å styrke 
den desentralistiske sida i motsigelsen i 
de fleste tilfeller. 

Et desentralisert samfunn vil 

8 styrke arbeiderklassens og det 
• arbeidende folkets mulighet til 

kontroll, ikke svekke den. Kontroll 
over særorganer (f.eks. politi) er lettere 
når det eksisterer nærhet mellom den 

'; .. 

=t"""" 
1, : .b::.. , .. 1.J 
.i. . .... 
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«Romanc» -blyant/ blekk-tegning fra serien « Volgograd» av Erhard Grossmann. 

som skal kontrollere og den som skal 
kontrolleres. I et sentralisert samfunn 
med stort statsapparat/byråkrati vil 
«arbeiderklassekontrollen» lett få en 
liknende funksjon som Forurens
ningstilsynet har i dag: Kommer etterpå 
og fjerner -utvekster, men legger ikke 
premissene for utviklinga. 

Det er ikke tilfeldig hvilken 

9 materiell basis (Økonomisk og 
• teknologisk), hvilken type 

kunnskap (og organisering av kunn
skap) og hvilken type administrative 
løsninger som utvikles under kapitalis
men. Utviklinga skjer innafor bestemte 
maktforhold. Dette vil prege hvilke løs
ninger som «velges», hvilke muligheter 
som utvikles. De mulighetene som 
utvikles, vil i hovedsak være de som 
bidrar til å styrke borgerskapets økono
miske og politiske maktbasis (sjøl om 
det også vil være motsigelser, f.eks. i 
den teknologiske utviklinga). 

I det nye samfunnet må vi 

1 0 ha en bevisst strategi for å 
• velge økonomiske og tek

nologiske løsninger som skyver makt
basisen nedover, utvikling av kunnskap 
(og hvem som forvalter den) som sky
ver maktbasisen nedover, administrati
ve løsninger som skyver maktbasisen 
nedover. , · 

Et sosialistisk og seinere 

11 kommunistisk samfunn må 
• være et lavenergiforbruket 

i Norge er drastisk redusert i forhold til 
dagens nivå (redusert med minst 50 
prosent). Bruken av ikke fornybare res
surser må begrenses til et minimum, og 
det må satses på resirkulering av alle 
stoffer der det er mulig. 

Den spontane utviklinga 

12 vil være at arbeidsdelinga 
• avler nye, byråkratiske 

herskersjikt. Skal dette unngås, må 
motkreftene være sterke: Et parti uav
hengig av staten, som går i spissen for 
klassekampen nedafra, som er et kritisk 
element i samfunnet, med en kritisk 

teori. En sterk, uavhengig fagbevegel
se, en sterk, uavhengig kvinnebevegel
se. 

13 
Arbeiderklassens makt må 
bygge på: 

• - En fri og uavheng-
ig fagbevegelse. 

- Makt på arbeidssted og i lokal-
miljø.' 

Dette vil også være grunnlaget for: 
- Representanter i valgte organer. 
- Kontrollorganer. 

Kvinnenes interesser må 

14 sikres gjennom kampen for 
• hverdagslivsperspektivet, 

en organisering som bryter med famili
ens private ansvar for forsørging og 
omsorg, makt til kvinnene lokalt, og 
gjennom en fri og uavhengig kvinnebe
vegelse. 

15 
Begrepet proletariatets dik
tatur beskriver klasseinn-

• holdet i maktovertakelsen 
og nødvendigheten av klassekamp for å 
opprettholde sosialismen og bygge ut 
arbeiderklassens og folkets makt. Pro
letariatets diktatur innebærer ikke at 
staten er arbeiderklassens stat. 

Det vil eksistere klasse-

16 kamp i det sosialistiske 
• samfunnet. Det gamle bor

gerskapet vil prøve å gjennerobre 
makta, og nye grupper og klasser som 
prøver å gjøre seg til herskere, vil opp
stå. Det er en sentral oppgave for det 
nye samfunnet å forhindre at arbeider
klassen og flertallet og folket mister 
makta til det gamle borgerskapet eller 
nye herskergrupper. Det gjøres ikke 
ved å undertrykke meninger, men ved å 
utvikle samfunnets økonomi, organiser
ing og styringsformene. 

Fri meningsbrytning innen-

17 for kunst, vitenskap, poli
• tikk og andre samfunnsom

råder er en forutsetning for at samfun
net på lang sikt skal utvikle seg til det 
beste for menneskeheten. Et mangfold 
av stilarter, retninger og meninger må 

stimuleres. Ytrings- og organisa
sjonsfrihet er grunnleggende rettigheter 
som må garanteres. 

18 
Et samfunn som har brutt 
med imperialismen står 

• overfor to farer: Å bli 
knust utenfra, og å bli tatt over av en ny 
herskerklasse innenfra. Et desentralisert 
samfunn er antakelig mest sårbart for å 
bli knust utafra. Et sentralisert samfunn 
er mest sårbart for å bli tatt over inna
fra. 

Kapitalismen har ikke bare 

19 skapt det store skillet mel
• lom borgerskap · og 

arbeiderklasse. Den har også skapt en 
rekke andre skiller menneskene i dag 
lider under: 

19. l. Den har skilt menneskene fra 
naturen på en helt annen måte en tidli
gere, med ødeleggende konsekvenser. 

19.2. Den har skilt den direkte produ
senten, dvs. arbeideren, fra arbeidspro
duktet sitt, med fremmedgjøring av 
arbeidet som resultat. 

19.3. Den har skilt produksjonen fra 
reproduksjonen, gjort reproduksjonen 
til noe underordna og uviktig. Dette har 
ramma kvinnene som kjønn. 

19 .4. Den har i stadig sterkere grad 
skilt arbeidsplass fra bolig, med utarma 
nærmiljøer og økt fremmedhet mellom 
generasjonene som resultat. 

19.5. Den har skilt de produktive og 
yrkesaktive fra de ubrukbare og unytti
ge, og plassert flere og flere i den siste 
kategorien. 

19.6. Den har skapt et skarpt skille 
mellom by og land, mellom senter og 
distrikt. 

19.7. Den har skilt offentlig fra pri
vat, og fornuft fra følelser, og henvist 
følelse~e til den private sfre. 

19.8. Den har skapt det forferdelige 
skillet mellom de rike og de fattige 
landa. 

I det nye samfunnet må vi 

2 0 ha en strategi for å opphe
• ve disse skillene og gje

nopprette en helhet på et kvalitativt nytt 
grunnlag. 

Den «desentralistiske» 

21 linja er del av en slik stra-
• tegi. 

Vi må lete fram og syste-

2 2 matisere de forutsetningene 
• for det nye samfunnet som 

vokser fram innenfor kapitalismen. 
Dette gjelder både de materielle forut
setningene (f.eks. i den teknologiske 
utviklinga) og den politiske krafta som 
kan gjennomføre revolusjonen og gå i 
spissen for kampen i det nye samfun
net. 

AKSEL NÆRSTAD, 
KJERSTI ERICSSON, 

&Sml JENSEN 

9 www.pdf-arkivet.no (2020)
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_ er følger ytterligere 
to innlegg i partidebatten skre- . 
vet av medlemmer i sentralstyret 
(Se også side 7 ! ) Sigurd Allern 
og Siiri Jensen skriver bl.a. at 
AKP trenger en ideologisk lofts
rydding - «hellige kyr» som 
ikke gavner utviklinga i partiet 

\ 

PARTIDISKUSJONEN 

må vi kvitte oss med. Reidar 
Christiansen går i sitt innlegg 
inn for at AKP og RV bør slås 
sammen - men til hva? I tillegg 
presenterer vi på denne sida pla
nen for landsmøtef or beredelse-
ne. 

FRA SENTRALSmET 

PARTIDISKUSJONEN 
RV og AKP bør slås 

-sammen - men til hva? 
J eg mener 3:t A~ og RV_ bø~ gå 

sammen 1 en orgamsasJon. 
Noen argumenter: Unngå å 

sløse med kreftene, unngå at AKP blir 
usynlig. Men jeg syns diskusjonen om 
dette har fått en uheldig vri. 

Jeg er mest opptatt av hvordan 
partiet skal være: Hvilken plattform, 
hvordan skal organisasjonen fungere? 
Jeg vil ikke ha et parti som gjør 
landsmøtene om til TV-show. Jeg 
mener at partiet skal legge hovedvekta _ 
på utenomparlamentarisk arbeide, 
særlig innretta på arbeiderklassen. 
Partiet må gjerne stille til valg i 
allianser når det er mulig for partiet å 
profilere seg sjøl innafor alliansen. 

Noen stikkord til den politiske platt
formen: 
- målet skal være kommunismen 
(uansett hvilket ord vi velger å bruke). 
- veien dit går gjennom en revolusjon 
som om nødvendig må forsvares med 
våpen. 
- partiet må bruke marxismen som en 
kritisk teori, uten «klassikere» eller 
fastlåste dogmer. 

Partiet må være i stand til .å «gripe 
dagen og timen» i ei revolusjonær 
krise, men det betyr ikke at dagens 
parti må ha samme sikkerhetspolitikk 
og sentralisme. · 

Partiet må også være i stand til 
bevisst å forfølge en revolusjonær 
strategi i rolige perioder som i dag. Vi 
må evne å bygge opp styrke i fonn av 
økt bevissthet og bedre organisering, 
både i partiet, i arbeiderklassen og i 
forhold til arbeiderklassens allierte. 
Det kan bare skje hvis partiet deltar 
aktivt i klassekampen. 

Hvordan skal så partiet være organi
sert og fungere? Sist partiet diskuterte 
partimodellen var før landsmøtet 
1976. Det er ikke rart det fins mange 
meninger nå: 

Siden det er lenge siden vi har dis
kutert partimodell (mange har aldri 
diskutert det!) legger vi ofte · ulikt 
innhold i begreper som f.eks. 
demokratisk sentralisme, og snakker 

forbi hverandre. 
I tillegg har vi gjort forskjellige 

erfaringer alt etter hvor i landet vi bor, 
om vi har vært vanlige grunnplans
medlemmer eller sittet i ledelsen. Par
tikulturen fungerer forskjellig for 
kvinner og menn, for arbeidere og 
småborgere. Ingen av oss sitter med 
hele sannheten. Bare en åpen, kame
ratslig diskusjon der det er lov å mene 
»alt», kan få på bordet våre samla 
erfaringer og legge · grunnlaget for 
gode svar. 

Jeg vil ha et parti der medlemmene 
har rett og plikt til å delta på lagsmø
ter, studere og drive praksis, der målet 
er at medlemmene skolerer og utvikler 
seg for å bli ledere i sitt miljø. 

Den hierarkiske organisasjonsmo
dellen, der kommunikasjons- og kom
mandolinjer går mellom ledelsen og 
det enkelte lag har sine svakheter. 
Praktisert stivbeint og strengt ovenfra 
og ned vil den fungere som et effektivt 
disiplinerings og herskesystem, og 
være ute av stand til å utløse medlem
menes ressurser. 

Noe ser jeg ingen alternativ til: 
Noen må ta beslutninger på vegne av 
partiet. Overordna organer inå kunne 
overprøve vedtak i lavere. Og siden _ 
jeg ønsker en organisasjon som skal 
handle, må overordna organer også 
kunne pålegge lavere organer oppga
ver. 

Men denne strukturen må i større 
grad enn nå suppleres med muligheter 
for informasjon og kommunikasjon på 
tvers, særlig mellom regulære partior
gan på samme nivå. Hovedformålet 
må være å styrke partilaga. 

Jeg tror ikke vi styrker partidemo
kratiet med å endre organisasjons
strukturen. Det handler mer om 
arbeidsmetoder, ledelsesmetoder og 
partikultur. Oppfatninga at alle motsi
gelser er uttrykk for uforsonlige klas
semotsigelser gjorde f.eks. at det ble 
nokså dramatisk å mene «feil», og 
hindret mange i å komme fram med 
sine meninger. 

Noen problemer tror jeg ikke vi 
kommer · unna: Det er en motsigelse 
mellom sikkerhet og demokrati, det er 
en motsigelse mellom demokrati og 
det å handle raskt. 

Jeg vil ha fraksjonsforbud, men 
begrense det til det sentrale: Forbud 
mot egne grupper som kjemper mot 
partiets linjer eller bryter ned partiets 
legale besluttende organ. Jeg er mot å 
kalle det fraksjonisme å unnlate å ta 
opp uenighet, slik vedtektene gjør. Da 
vil jeg heller kritisere sider ved parti
kulturen som gjør det vanskelig å 
opponere mot vedtatte sannheter eller 
«ledende» kamerater, og som først og 
fremst rammer arbeidere og kvinner. 

AKP har gått inn for å ha hemmeli
ge medlemmer for å være forberedt på 
krig eller revolusjon. Jeg har liten tro 
på at slik langsiktig «nedgraving» er 
klok forberedelse. Når jeg likevel 
mener at en del ikke skal stå fram som 
partimedlemmer, er det først og fremst 
av hensyn til kampen i dag. 

Ett argument for• det:- I mesteparten 
av verden, inkludert den rike lcapitalis
tiske delen, er det svært vanskelig for 
kommunister å få eller beholde job
ben, bl.a. i industrien. Norge har i så 
måte vært et unntak. Med arbeidsløs
het og omstilling undergraves oppsi
gelsesvernet. Jeg tror det fort kan bli 
vanskelig å kombinere arbeiderklasse
innretting med «åpent parti». 

Jeg vil at vi igjen skal begynne å 
arbeide etter masselinjas prinsipper 
(fra massene og til massene), tredeling 
av massene og spesiell vekt på å jobbe 
i forhold til den framskredne tredelen 
(rekruttering). 

Vi må bli mer bevisst partilaget sin 
store betydning. Partilaget er det vik
tigste bindeleddet mellom partiet og 
folk utafor. Partilaget er det viktigste 
demokratiske' forumet i partiet. Partila
get har hovedansvaret for å rekruttere 
og fostre medlemmer. Fungerer parti
laga dårlig, virker det oppløsende på 
hele partiet. 

REIDAR CHRISTIANSEN 

Plan for landsinøtef or beredelsene 
s Sentralstyret diskuterte 

hovedstolpene i løpet fram til 
landsmøtet. Noen spørsmål 

_ble utsatt til neste · sentralstyremøte, 
bl.a. spørsmålet om landsmøtets 
karakter. Vi presenterer her viktig 
informasjon. I tillegg kommer det 
eget materiale til laga. 
. Det er laga som er det viktigste ste

det for diskusjonen om partiet. 
Sentralstyret har laget problems
tillinger til diskusjon. Se side 5 i dette 
nummeret av OPPRØR. Laga opp-

fordres til å lage skriftlige rapporter 
med sine synspunkter innen utgangen 
av mars. Dette er første runde i pro- · 
sessen for å lage nytt prinsipp-pro
gram og nye vedtekter. Siste frist for å 
sende inn forslag til landsmøtet er 
10.oktober. 

Partilaga avgjør om de vil invitere 
innledere utenfor avdelinga. Sentral
styret vil hjelpe til med å skaffe innle
dere til laga. 

. Sentralstyret legger opp til å delta i 
diskusjoner i et flertall av laga i løpet 

av vinteren: I tillegg kommer diverse 
konferanser og distriktsmøter som 
representanter for sentralstyret vil 
delta på. 

Lag og enkeltmedlemmer oppford
res til å skrive forslag til endringer i 
prinsipp-program og vedtekter. Det 
vil bli nedsatt en prinsipp-programko
mite og en vedtektskomite som sender 
ut forslag til nye vedtekter og nytt 
prinsipp-program ca. I .juni. 

Sigurd A/lern og Siri Jensen kommer i sitt innlegg ihn på de gamle klassikerne. 

AKP(1n-l) trenger en 
ideologisk loftsrydding 

P 
artiet har behov for en politisk 
og ideologisk loftsrydding. «Hel- . 
lige kyr» som ikke gavner utvik

linga av partiet som revolusjonær organi
sasjon er det all grunn til å forkaste. Det 
krever dristighet og en kritisk revisjon av 

· partiets prinsipp-program og vedtekter. 
Men alle «nye» svar er ikke alltid bedre 
svar. Den som plutselig vil «forkaste alt», 
skyller som regel ungen ut med badevan
net. Hensikten med dette innlegget er å 
bryne noen standpunkter i den aktuelle 
partidebatten. 

1. Partiets nåværende prinsipprogram 
bygger i dag på «marxismen-leninismen
maoismen» som teoretisk plattform, og 
slår også fast at dette er et felles grunnlag 
for en internasjonal kommunistisk beve
gelse. 

Men en slik samlet bevegelse finnes 
ikke lenger. Det finnes dessuten mer prin
sipielle argumenter mot å operere med 
marxistisk teori som en enhetlig ideologi 
som _skal «anvendes». «Klassiker-begre
pet» bør falle. I samband med utforminga 
av et nytt prinsipprogram får vi drøfte 
hvilke deler av den marxistiske, teoretiske 
arven som holder. Men å begrense dette 
til bare å gjelde Marx (eller til og med 
isolere det til hans «kapitalismekritikk») 
vil bli en ufruktbar innsnevring. Lenin.om 
det nasjonale spørsmål, Rosa Luxemburg 
om klassediktatur/partidiktatur og Mao 
«om praksis» og masselinja er ak!Uelle 
eksempler. Til sjuende og sist er det uan
sett partiets egne programpunkter (strate
gien) som blir AKPs nye politiske grunn
lag. 

2) Enkelte kamerater har foreslått å 
stryke .«kommunismen» og «kommunist» 
fra vår plattform fordi det begrepet er for 
«diskreditert». At uttrykket er tråkket ned 
i søla er sikkert nok. Men for tida kappes · 
faktisk noen av de byråkratene som har 
tråkket det mest ned i søla om å kalle seg 
alt mulig annet; «sosialdemokrati», 
«demokratisk sosialist» etc. Hvorfor bli et 
ekko av dem? 

«Sosialister» har ledet både kolonikri
ger (Mitterand) og en kapitalistisk poli
tikk for massearbeidsløshet. Det klasselø
se samfunn bør heller enda klarere være 
partiets strategiske mål. Kommunistene 
har ingen interesser som er skilt fra hele 
arbeiderklassens interesser (Marx/Engels 
i Manifestet). Skal AKPs oppgave plutse
lig være å benekte at nettopp dette er den 
eneste samfunnsformen som historisk og 
politisk kan kalles kommunisme? 

3) Det finnes flere punkter og begreper 
i vårt nåværende prinsipp-program som 
bør diskuteres. Blant dem motsigelsen 
mellom de klassiske argumentene for pro
letariatets diktatur og det praktiske resul
tatet både i mellomkrigstidas Sovjet, 
Østeuropa og Kina. Historiske erfaringer 
gir utvilsomt sterke argumenter mot å 
bruke «proletariatets diktatur» som navn 
på statsformen under · sosialismen. Det 
gjelder også om vi (som AKPs nåværende 
program gjør) avviser ethvert partimono
]'Ol. Men samtidig består problemet; 
hvordan trygge et sosialistisk overgangs
samfunn mot åpen kontrarevolusjon -

og ikke minst; hindre at arbeidsdeling og 
byråkrati gir grunnlag for ' nye hers
kerklasser? 

4) AKP(m-l)s oppgave er ikke å avs
verge sin historie, men å kappe de av røt
tene som måtte være råtne og livlause. Vi 
trenger et revolusjonært arbeiderparti som 
er organisert for å handle_ i klassekampen. 
Å utnytte valgkamp og representasjon i 
folkevalgte forsamlinger er viktig, men 
ikke hovedmålet. Partiet må legge større 
vekt på engasjere seg i kampen mot den 
underttrykkinga som arbeidsfolk daglig 
opplever. Da gjelder det også at vi aktivt 
forsvarer den innsikten partiet vant i 80-
åra: Både strategi og taktikk må bygge på 
at halve arbeiderklassen er kvinner og at 
kvinnene som kjønn ikke kan frigjøre seg 
uten å gjøre slutt på kapitalismen. 

5) Partiets organisasjonsmodell har i 
praksis endret seg ganske mye det siste 
tiåret. Det uttrykkes i liten grad i vedtek
tene. I tillegg er det behov for andre 
forandringer som bør komme til uttrykk 
der. Revisjonen bør derfor bli omfattende. 
Først og fremst er det parti/over vi treng
er. Medlemskravet kan med fordel barbe
res til Lenins klassiske krav; enhver som 
godtar partiets program og vedtekter, 
betaler kontingent og deltar i en grunnor
ganisasjon kan bli me.dlem. 

Hva med «den demokratiske sentralis
men»? Endel kamerater foreslår nå at den 
skal forkastes. Men til fordel for hva? 
Diskusjonen her bør føres mer konkret. 
Noen standpunkter til debatt: Vi trenger et 
parti med samband mellom disk'usjoner i 
laga, forpliktende vedtak og felles hand
ling. Ml-bevegelsen avviste SF-modellen 
i 60-åra og den organisasjonsmodellen er 
ikke bedre egnet for et klassekampparti i 
dag. 

Men samtidig inviterer den klassiske 
«underordningsregla» (paragraf 5) i ved
tektene til en nærmest militær disiplin 
som både er ubrukelig - og i tillegg helt 
i utakt med AKPs faktiske måte å jobbe 
på i dag. Behovet for sentralisme må 
uttrykkes på en annen måte. Det Sllll\.me 
gjelder forholdet mellom partiet og ung
domsforbundene, der den stramme 
«underordninga» på alle nivåer bør bort. 

6) Betydninga av åpen debatt, rett til 
informasjon og diskusjon «på tvers» i 
partiorganisasjonen er viktig for å bryte 
med en reint · «hierarkisk» modell. Derfor 
bør også fraksjonsparagrafen reduseres til 
å gjelde forbud mot egne grupper som 
kjemper mot partiets linjer eller bryter 
ned partiets legale organer. 

Men vi trenger samtidig en fraksjon
sparagraf. Innafor en frivillig sammen
slutning er det en del av organisasjonsfri
heten. Et revolusjonært parti må utnytte 
alle legale kampmuligheter, men samtidig 
som det skjuler deler av organisasjonen 
og medlemmene mot overvåking og 
politisk registrering. Fortsatt må vi 
kunne ha medlemmer som ikke er 
offentlige, og som nyter godt av fulle 
rettigheter i partiet. 

SIGURD ALLERN 
& SIRI JENSEN 

Mandag 5. februar 1990 www.pdf-arkivet.no (2020)



RØD VALGALLIANSE 

Kamp mot nedskjæringene 
Av BERIT JAGMANN og 

TARAN SÆTHER 

K ommunebudsjettene rundt 
i landet er nå vedtatt, og 
resultatene av innstram
mingene vil etterhvert 

begynne å vise seg. De vil sjølsagt slå 
ulikt ut på forskjellige steder i landet, 
men det som er felles er at det i 
hovedsak er de svakeste gruppene som 
blir rammet. De som i liten grad har 
behov for offentlige tjenester vil sjøl
sagt merke det mindre, til tross for at 
de kommunale avgiftene stiger kraftig. 

Oslo 
I Oslo er situasjonen noe spesiell i for
hold til andre kommuner. Etter at kom
munen har vedtatt sitt budsjett kommer 
behandling av budsjetter i de ulike 
bydeler, hvor de lokale prioriteringene 
blir foretatt. Dette er i ferd med å skje 
nå, i uke4. 

Hvordan skal vi så møte de ulike 
nedskjæringene som kommer? Er det 
på noen måte mulig å slå dem tilbake 
eller vil en seier på et område bare føre 
til at andre områder blir ramma? 

For å kunne vurdere hvordan vi kan 
møte nedskjæringene, er vi nødt til å se 
på hvilke områder som rammes. 

Barnehager 
Barnehager er et område som har vært 
lite prioritert i Norge, i forhold til andre 
land vi ellers svært så godt liker å sam
menlikne oss med. Nedskjæringene tar 
ulike former. Barnehager som lenge er 
planlagt blir .ikke bygget. Barnehager 
som er ferdig bygget blir ikke satt i 
drift. Hele barnehager eller enkelte 
avdelinger kan bli nedlagt. Antall 
ansatte reduseres, barnetallet økes og 
foreldrebetalinga skyter skyhøyt i 
været. 

Barnehagesituasjonen angår oss alle, 
enten vi ikke har barn eller har barn og 
barnehageplass eller trenger barneha
geplass eller har store barn. Barnehage
kamper har vært ført i dette landet i 
årevis og det finnes masse erfaringer. 
En viktig erfaring er at det er nødven
dig å knytte de ulike gruppene sammen 
i felles interesser, nemlig bra og billig 
(gratis) barnehager til alle. En slik 
målsetting og forståelse er ikke til hin
der for å kjempe mot f.eks. nedlegging 
og økt foreldre-betaling. De viktigste 
gruppene å knytte sammen er de som 
har barnehageplass, de som trenger og 
de ansatte i barnehagene. Det er viktig 
å organisere disse gruppene sammen, 
og det er viktig å ha en plan for ulike 
aksjonsformer. 

Aksjonsformer 
• Okkupering av barnehager som skal 
nedlegges. 
• Sitt ned-aksjoner med foreldre og 
barn på ordførerens kontor. · 
• Trusler om kollektiv flytting. 
• Postkortaksjoner. 
• Demonstrasjoner. 

Budsjettene for kommunene er nå vedtatt 
og de svakeste blir rammet av innstrammingene. 

Bruk fantasi og skaperkraft i kampen mot nedskjæringene. 

Barnehageutbygginga er dårlig, og bedre blir det ikke når denne sektoren også blir ramma av nedskjæringene i kommunene. Det 
er viktig å ha en plan for ulike aksjoner FOTO: KLASSEKAMPEN 

• Streiker. 
• Sette foreldrebetalinga inn på sperret 
konto. · 

Dette er bare forslag til ulike 
· aksjonsformer. Det finnes sikkert andre 
og kanskje bedre ideer. Det er nødven
dig å vurdere før en setter i gang med 
aksjoner hva en kan oppnå og hvor 
lenge det er mulig å holde på. Hvis en 
f.eks. vurderer å okkupere en barneha
ge må det· vurderes hvem som kan 
delta, hvor lenge en kan holde på og_ 
hvilke konsekvenser det kan føre til. 

Eldreomsorg 
Et annet viktig område som blir berørt 
av nedskjæringene er eldreomsorgen. 
Dette til tross for alle de-flotte ordene 
som renner ut av politikerne i alle valg
kamper om prioritering av eldre. Det er 
lett for alle som er relativt unge og ikke 
har ansvar for eldre pleietrengende å 
ikke engasjere seg på dette området. 
Det er viktig å huske på at vi, hvis vi 
lever lenge nok, sjøl blir gamle, og at 
svært mange av oss vil oppleve å få 
ansvar for eldre pårørende. En god 
eldreomsorg er en nødvendighet i et 
menneskelig samfunn. 

Nedskjæringene innen eldreomsor
gen gir seg også ulike utslag. Enkelte 
steder blir poster på sjukehjem nedlagt, 
mens de som står i kø for å komme inn 
bare blir flere og flere. Da de hjemme
baserte tjenestene heller ikke er . bra 
nok, og også blir utsatt for 
nedskjæringer mange steder, blir det 
ofte minimalt med hjelp fra det offent
lige til eldre. Noen er så «heldige» at 
de har en plass på en overfylt medi
sinsk avde ling på sjukehus mens de 
venter, andre har ingen ting. De som er 
heldige og har pårørende som kan hjel
pe til, vil ofte se at disse sliter seg ut 
mellom jobb, egen familie og pleie. På 
sjukehusene gjør overbelegget av eldre 
som venter på sjukehjemsplass arbeids
situasjonen utrolig slitsom og vanske
lig. 

Vi opplever nå at også sjukehusene 
må spare inn så mange millioner kro
ner at de kan bli nødt til å stenge pos
ter. Det vil kunne innebære at de ikke 
kan ta imot den akutthjelpen de er 
pålagt etter loven. 

Hvor det så blir av verdigheten og 
den nødvendige hjelpen til eldre opp i 
dette kan en jo spørre om. Hjelpetreng-

ende eldre er ikke den gruppen som 
roper høyest og krever mest. Det er 
ofte omgivelsene som reagerer. Det 
kan være alt fra naboer, hjemmehjel
per, sjukehuspersonale, pårørende osv. 
En mangeartet gruppe som det kan 
være vanskelig å organisere til felles 
kamp. Men hvor lenge skal vi finne oss 
i situasjonen slik den er? 

Det offentliges bruk av midler er 
skandaløst. Våre skattepenger går bl.a. 
med til å betale dyre sjukehusplasser til 
eldre, som egentlig har behov for langt 
billigere sjukehjemplasser, som dess
verre ikke er å oppdrive bl.a. fordi sju
kehjemmene må stenge poster for å 
spare penger. Dette er en sløsing med 
midler som ikke er sann, og en forakt 
for alt som heter menneskeverd. Det er 
politikerne som er ansvarlige. 

Mobilisering 
Det ville sjølsagt være fristende å 
mobilisere de pårørende, som har 
ansvaret for eldre pleietrengende, til å 
kjøre sine eldre hjem til politikerne, og 
be dem ta over ansvaret. Nå er nok 
ikke en slik aksjonsform mulig, Det går 
tross alt ikke an og overlevere et men-

neske som et stykke pakkepost. Men 
kanskje finnes det andre metoder en 
kan gjennomføre i samarbeid med de 
eldre. Det finnes eldre-sentra, trygde
boliger osv. med relativt spreke eldre, 
som kanskje kunne tenke seg å være 
med og aksjonere. Hva med en gjeng 
med 70-80 åringer som okkuperer ord
førerens kontor, eller kanskje til og 
med tar over kommunestyresalen? 
Kanskje kunne de lage aksjoner sam
men med barn og barnebarn til felles 
beste. Dette er sikkert ikke så lett å få 
til, men har noen prøvd? 
Underskriftskampanjer og avisinnlegg 
går sjølsagt også an å bruke. 

Forskjellige aksjoner må vurderes ut 
fra de lokale forholdene, og hva som er 
mulig å få til. Vi har nå nevnt to viktige 

. områder, som dessverre svært ofte blir 
rammet av nedskjæringer. Andre som 
også blir rammet hardt er sjuke og de 
fysisk og psykisk handikappede. 

Den økende arbeidsløsheten gir sta
dig større grupper sosial og økonomis
ke problemer, og flere må motta hjelp 
og støtte fra det offentlige. På den 
måten rammer . de offentlige 
qedskjæringen nye grupper. 

Statens rolle 
Vi veit at de statlige overføringene til 
kommuner og fylker reduseres. Det er 
mye uvettig bruke av penger, men det 
forhindrer ikke at de utdelte midlene er 
forknappe. 

Staten Norge blir bare rikere og rike
re og eksportnæringene når i nye 
rekordhøyder. Samtidig blir probleme
ne bare større for vanlige folk i Norge. 
Det er derfor sånn at krav ikke vare bør 
rettes mot kommuner og fylker, men de 
bør også rettes mot staten. Når Hafsvik 
kommune foreslår skattestreik, og når 
det kommer krav om stopp i nedbeta
ling av lån og renter til statlige banker 
er dette flott. · 

Situasjonen i en del kystkommuner 
er katastrofal, fordi hele livsgrunnlaget 
blir revet vekk. Her er det sjølsagt rik
tig å legge alle kreftene inn i krav mot 
staten. Det er liten vits i å kjempe for at 
det skal bygges barnehager i en kom
mune, hvor hele livsgrunnlaget for inn
byggerne er i ferd med å bli borte. Kan 
ikke folk bo der er det liten vits med 
barnehager. 

I disse nedskjæringstider får vi ofte 
høre at reduserte midler ikke nødven
digvis betyr dårligere tilbud. Det betyr 
at vi må få mer ut av hver krone og at 
vi må bruke fantasi og skaperkraft for å 
løse de problemene som oppstår. Det 
hele er altså nesten bare en positiv 
utfordring. 

Vi vil heller oppfordre dere til å 
bruke fantasi og skaperkraft til å slåss 
mot nedskjæringer som rammer vanli
ge folk og å slippe .løs det raseriet vil 
alle får inne i oss når vi ser hva som 
foregår. 

Godkamp! 

Ekstraordinært 
landsmøte i mai 

Nødrop fra 
RV-kontoret· 

R ød Valgallianse har valgt å 
bruke tre dager - 25.-27.mai 
1990 - på sitt ekstraordinæ

re landsmøte. Det har vi gjort fordi vi 
ønsker tid til å 1,Jtvikle politikk. Vi 
skal også prøve å enes om en framti
dig valglinje. Noe endelig vedtak kan 
vi ikke gjøre før det ordinre landsmø
tet i 1991, og før AKP har avviklet 
sitt landsmøte høsten 1990. Det er 
helt klart at hvis vi klarer å komme ut 
med noenlunde enhet i valgspørsmå
let vill det legge premisser til AKPs 
landsmøte. 

RVs landsstyremøte helga 3.-

Mandag 5. februar 1990 

4.februar vil gjøre vedtak om valg av 
delegater til landsmøtet. Vi kommer 
også til å legge fram forslag på lands
styremøtet om at vi begynner å jobbe 
med manifester på enkelte området 
som en del av programarbeidet. Vi 
håper at disse manifestene kan tryk
kes i OPPRØR før landsmøtet som en 
del av forberedelses materialet. Nær
mere opplysninger om dette kommer 
etter landsstyremøtet 3.-4. februar. 
Det vil da også komme frister for 
forslag o.l. · 
Landsmøtet skal holdes i Bøler Sam
funnshus i Oslo. 

I høst blei det sendt ut en spørre
under søkelse til alle RV-repre
sentantene sammen med val-

gundersøkelsen. Den blei sendt ut 
fordi vi ønsker å skaffe oss bedre 
oversikt over representanter og vara
representanter, hvilke utvalg vi sitter 
i, hvordan vi jobber osv. Dette er 
opplysninger vi trenger for å kunne 
gjøre et bedre arbeid og for å kunne 
knytte kontakter mellom forskjellige 
folk som jobber med samme saker 
osv. 

Dessverre · har oppslutningen om 
undersøkelsen vært svært dårlig. For 
å få inn svarene har vi nå besluttet å 

ta i bruk gapestokkmetoden, hvor de 
som ikke har svart blir uthengt. 
Denne gangen skal vi nøye oss med å 
fortelle hvem som har svart, neste 
gang kommer navnene på dem som 
ikke har svart. 

Har du mistet brevet så skriv eller 
ring til oss og vi sender et nytt. De 
som har svart er: Notodden RV, Risør 
RV, Tromsø RV og Akershus RV 
(fylket).Her mangler det mye! 
Dere har også blitt spurt om å sende 
inn kopi av lønnsslipp fra kommune, 
fylke, beinpenger, gjør det også. 
Tusen takk for all hjelp og støtte! 
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RØD VALGALLIANSE 

Trondhei1n RV på jakt 
etter korrupsjon og snusk 

Av AKSEL NÆRSTAD 
strid Holm, kommunestyre-

A representant i RV i Trond
heim forteller at det har 
kommet inn nærmere 20 
tips om korrupsjon og snus

kete forhold i byen. Hvordan vil disse 
sakene bli fulgt opp? 

"Vi kommer til å prioritere arbeidet 
med korrupsjonssakene som det vik
tigste vi skal jobbe med i tida framover. 
Dette er snakk om langsiktig og grundig 
jobbing. Ingen må vente store avsløring
er som det RV har klart .i Oslo, uten 
grundig og nitid arbeid gjennom lang tid. 
Vi har nylig nedsatt et korrupsjonsutvalg 
med 7-8 mennesker som har .forplikta 
seg til å jobbe med disse sakene. I tillegg 
har vi knyttet til oss en del folk til som 
kan bidra med viktig hjelp, f.eks. juridis
ke og økonomisk ekspertise, men som 
ikke kan jobbe fast i korrupsjonsgruppa 
vår. 

Det stinker? 
-Dere bar fått inn en del tips etter at 
dere gikk ut i gvisen og ba folk om å 
komme til RV med opplysninger. Kan du 
allerede nå si om det er ting her det 
stinker av? 

-Det er for tidlig å si noe om hvor 
store saker dette er. Vi skal i alle fall for-

- følge alle tipsene nå framover. Vi kom
mer ikke nå til å velge ut bare et eller to 
av dem. Først må vi gjøre en del 
undersøkelser. Men jeg vil aovare mot 
for store forventninger. Nå ligger pressa 
på oss hver uke og spør om vi nå har 
noe. At vi gikk ut i pressa og ba om tips, 
har fungert bra fordi folk kommer til oss. 
Men det har også ført til økt skepsis til 
oss på diverse kontorer: Det er ikke så 
lett å få ut dokumenter og sakspapirer vi 
vil se. Og vi må jo regne med at alle som 
har vært eller er innblanda i korrupsjon 
nå jobber febrilsk for å dekke sine spor. 

-Jeg tror det er viktig å skille mellom 
korrupsjon og andre ikke akseptable for
hold. Det foregår mye snusk, triksing og 
maktovergrep i offentlig regi som ikke 
kan betegnes som korrupsjon. Vi må 
ikke stirre oss blinde på å få finne grov 
korrupsjon at vi lar andre uakseptable 

Rød Valgallianse i Trondheim har fått 15,...20 tips 
om korrupsjon og snuskete forholp. i kommunen. Nå har RV satt ned et 

eget korrupsjonsutvalg for å jobbe med disse sakene. Vi har spurt Astrid 
Holm som er kommunestyrerepresentant for RV om hvordan RV har tenkt 

å forfølge korrupsjonstipsene. _ 

RV i Trondheim har fått inn nesten 20 tips om korrupsjon og snusk. RV-gruppa har i tillegg jobbet med et par andre saker av tvilsom 
karakter den siste tida, en av dem gjelder det nye kulturbygget. 

Hva driver Rød Valgallianse liled? 
H va er det egentlig RV-ledelsen 

og vi som er på RV-kontoret 
driver med for tida, og hva er 

planene våre framover? , Vi tenkte det 
kunne være lurt at . andre fikk «se oss i 
korta». Da er det lettere å komme med 
innspill, forslag og kritikk. Så her er 
altså noen ord om planene våre framover 
og det vi jobber mest med nå: 
Diskusjonene om RVs framtid og valg
linjafor 1991 bruker vi mye av tida på. 
Det betyr en del reising, snakking med 
folk på telefon, og skriving til OPPRØR 
og KK. Det er helt avgjørende at vi kla
rer å løse en del av uenightene som nå 
står, for å kunne få en skikkelig valg
kamp i 1991 og mer fres i arbeidet nå. 
Forberedelse av RV-landsmøtet i mai 
kommer til å ta stadig mer av tida nå fra
mover. I tillegg til diskusjonene om RVs 
framtid og valglinja, så skal RV-lanos
møtet være et politisk verksted (se annen 
artikkel). Og sjølsagt er det mye praktisk 

. og organisatorisk arbeid med et lands
møte. 
Den store miljøkon/ eransen i Bergen i 
mai prioriterer vi høyt. Det er et kjem
pearrangement for oppfølging av Brund
tlandrapporten som flere tusen folk fra 
33 land vil være på. Vi jobber for en 
skikkelig markering av RV og AKP her, 
og planlegger bl.a. over 10 seminarer. 
Ko"upsjonsavsløringer må bli RVs 
varemerke. Flere representanter og ,RV
grupper har gjort en fin jobb med det. Vi 
vil prøve å få hele RV til å få del i erfar-
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Erling Folkvo,:d er blitt korrupsjonens hovedfiende nr.I og det er vel og bra at vi får mye positiv media-omtale. Men i RV trenger vi 
også åfå mer ekspertise. Hvem ska/for eksempel kontaktes for å diskutere krisa i kyst-Norge. 

ingene og få fram flere saker i lyset. 
Kamper mot budsjettnedskjæringene. 
Mange steder i landet reises det kamper 
mot nedskjæringene. Vi vil jobbe med å 
styrke disse kampene, utvikle linjer og 
spre erfaringer. 
Markere RV pd viktige saker. Det er 
ikke så lett for RV å komme i medias 
søkelys. Det viktigste er det de enkelte 
representantene og gruppene gjør. Erling 
Folkvord er blitt rikskjendis, og mange 

RVere får god avisomtale _lokalt. Vi 
sentralt prøver i alle fall «å ligge på» 
media med pressemeldinger, kommenta
rer o.l. Vi jobber også med og tar initiati
vet til markeringer som vi f.eks. har gjort 
i forbindelse med Øst-Europa, .og nå vil 
gjøre for å støtte kampene i Nord
Norge. 
Kontaktnett av eksperter. Det sitter mye 
ekspertise i RV/ AKP og rundt oss, men 
oversikten er dårlig. Vi vil prøve å bygge 

FOTO:KLASSEKAMPEN 

opp et mer systematisk nett av folk med 
erfaringer og kunnskaper på ulike områ
der. Hvem veit mye om skattespørsmål? 
Hvem bør kontaktes for å diskutere krisa 
i Nord-Norge? Hvem er ekspert på foru
rensninger i landbruket osv. 

Problemer med å få brukt tida har vi 
ikke, men det er utfordrende og spennen
de det meste av det vi holder på med. 

BERIT JAGMANN 
& AKSEL NÆRSTAD 

forhold ligge. Vi har jobba med et par 
slike saker her i byen. Den ene gjelder 
det nye kulturbygget og den andre et 
kommunalt selskap for byfornyelse. Her 
er det nok av kritikkverdige forhold og i 
alle fall tvilsomme forhold, for ikke å ta 
munnen for full. Slike saker må RV også 
gå ut med, og ikke vente på den store 
korrupsjonssaken. 
-Du sier at RV i Trondheim prioriterer 
jobbinga med korrupsjon og liknende 
snuskete forhold på topp nå. Hva mener 
du slik jobbing betyr for RV? 

RVs varemerke 
RV har et godt rykte for å være ukorrup
te, ærlige og for å tørre og ta opp saker. 
Ikke minst så har RVs flotte arbeid i 
Oslo betydd mye for å knytte RV-navnet 
også til avsløring av korrupsjon og 
snusk. Vi må gjøre dette til hele RVs 
varemerke, Jeg vil oppfordre andre 
RVere til å gjøre som oss _ gå ut i avisen 
og be om tips, og sett ned egne grupper 
til å forfølge dem. Jeg vil gjenta: Vent 
ikke til dere har de store avsløringene. 
Det er nok av saker i de fleste kommu
ner _ antakelig alle _ som bør påtales. 
Det kan være jobber i kommunen som' 
hele tida går til de samme selskapene 
uten anbud, etatsjefer som sitter i styrer 
for private bedrifter komm.unen kjøper 
tjenester av o·.I. RV må trekke det fram 
og sette søkelyset på det. 

Astrid Holm og RV i Trondheim priorite
rer korrupsjonsjakt. 

Trykkedatoer 
OPPRØR 

Nr.-3/1990: 9.mars 
Nr.-4/1990: 20.april 
Nr.-5/1990: I .juni 
Nr.-6/1990: 31.august 
Nr.-7 /1990: 28.september 
Nr.-8/1990: 26.oktober · 
Nr.-9/1990: 23.november . 
Nr.-10/1990: 21.desember ... 

Engels 
Det er umulig å skil
le tanken fra materi
en som tenker. 
(Fr. Engels i «Sosialismens utvik
ling fra utopi til_ vitenskap», Okto
ber Forlag s.19) · 
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Send debattinnlegg til 
OPPRØR! Skriv korte innlegg. 
Kontakt Erik Ness hvis du har 
planer om å lage et langt innl
egg. Innlegg behøver ikke være 
undertegnet med navn, men 
oppgi navn og telefon på noen 
redaksjonen kan kontakte. 

Vinn eller forsvinn! 
P 

artiet AKP(m-1) som revolusjonsprosjekt 
er i ideologisk krise. Jeg finner det unød
vendig å argumentere for at det faktisk er 

slik. Klassekampens debattsider er et synlig bevis 
på dette. Landsmøtet 1990 vil være avgjørende 
for om mange av medlemmene og mange rundt 
oss fortsatt har tru på oss som en dominerende 
samfunnskritisk retning i Norge. _ 

I en slik situasjon vil rammene rundt avviklinga 
av landsmøtet ha stor betydning. Vi kommer til å 
gå til dette landsmøtet uten en samlende debatt i 
partiet bak oss. Derfor blir sjølve landsmøtet et 
viktig politisk verksted. I en slik situasjon holder 
det ikke å presentere resultatet i Klassekampen 
etterpå. 

Jeg mener at vi i denne situasjonen må ha et 
åpent landsmøte der delegatene er valgt direkte 
fra grunnorganisasjonene. Før jeg går videre på 
hva jeg legger i et åpent landsmøte, vil jeg ta for 
meg de opplagte sikkerhetsmessige innvendinge
ne til et slikt landsmøteopplegg. «Vi avslører par
tiets fremste kadre for herskerklassen og dens sik
kerhetspoliti.» Dersom en revolusjonær omvelt
ning eller en okkupasjon med all sannsynlighet 
var nær forestående ville dette være en viktig inn
vending. Men det blir neppe verken revolusjon 
eller okkupasjon i morra. Den generasjonen som 
tidligst kommer til å gå i spissen for en' omvelt
ning sitter på skolebenken i dag. Revolusjon har 
alltid vært ungdommens verk. Nesten alle sentrale 
partimedlemmer er uansett alminnelig kjent som 
AKPere. 

«Folk kan risikere jobben eller bli utsatt for 
yrkesforbud.» Jeg tviler på om noen tør sparke en 
AKPer for å ha deltatt på landsmøtet - det er å 
be om bråk. At enkelte kan risikere å miste jobber 
de ellers ville ha fått, kan ikke være noe vektig 
argument dersom partiets framtid taler for et åpent 
landsmøte. Indirekte valg via distriktsvise lands
møtekonferanser er begrunna med at sikkerheten 
krever en begrensning i landsmøtets størrelse. 
Dersom vi går inn for et åpent landsmøte finne det 
intet vedtektsmessig holdbart argument for indi
rekte valg av delegatene. 

Som jeg allerede har pekt på, vil partiet gå til 
dette landsmøtet uten en samlende diskusjon bak 

seg - tida er for knapp til det. Debatten tyter i 
alle retninger. Jeg tror ikke ledelsen har medlem
menes tillit til å stake ut veien framover ut av den 
brokete deba~n som foregår. Landsmøtet kan 
ikke skyve de uløste spørsmåla fra forrige lands
møte pluss alle de nye spørsmåla foran seg. Da 
faller partiet fra hverandre. I en slik situasjon er 
det uhyre viktig at både medlemmene og alle våre 
venner får direkte innsyn i den prosessen lands
møtet i 1990 må bli. Dette er en betingelse for at 
landsmøtets vedtak skal ha legitimitet i partiet og 
blant vennene våre. 

Et åpent AKP-landsmøte vil bli møtt med stor 
mediainteresse. Bra! La pressa få se alle de flotte 
medlemmene vi har! Her vil de få se streike- og 
aksjonsledere i fleng, respekterte intellektuelle, 
modige anti-imperialister og mange andre som 
har markert seg opp gjennom åra. Hvorfor skulle 
vi gjemme oss? 

Dette landsmøtet må bli et rolig, ikke hyklersk 
oppgjør med vår arv. Vi skal ikke legge oss flate 
for den borgerlige hetsen, men vi skal heller ikke 
feie faktiske feil og svakheter under teppet. Dette 
oppgjøret har både medlemmene og våre mange 
venner godt av å se. Det kommer sikkert til å falle 
endel harde ord - noen kommer kanskje til å 
proklamere at de tar sin hatt og går. Vel - har vi 
noen rett til å skjule denne sida av virkeligheten 
for medlemmer og venner? Har ikke de et legitimt 
krav på å få sannheten presentert i uretusjert 
form? 

Jeg mener vi bør gi andre samfunnskritikere ei 
åpen hand ved å invitere flere slike som innledere 
til landsmøtet. Dette vil være et signal om at vi 
ikke går rundt og trur at bare vi i AKP kan tenke 
riktige tanker. Mitt ønske er at AKPs landsmøte 
1990 skal bli et stort, kostbart, iderikt og rlig 
landsmøte i full offentlighet. Nå skal vi vise hvem 
vi er, hva vi er og hvordan vi er - har vi noe å 
tape på det? Mottoet må være: Vinn eller for
svinn! 

PER HÅKONSEN 

Sannhetsministerium? 
E t skarpt innlegg fra Gunnar Furehaug på debattsi

da .7.12-1989 har stått ubesvart. Han har adoptert 
uttrykket sannhetsministeriet om partiledelsen i 

I 970-åra fra Sverre Knutsen, og stiller spørsmålstegn ved 
om sannhetsministeriet er lagt ned. Furehaug krever alle 
korta på !?ordet Furehaug stiller også spørsmålet «har 
eigentleg AKP vore eit parti av austeuropeisk type?» 

Sentralstyret har satt i gang undersøkelser om de påstan
dene som har kommet fram om manipulering i forbindelse 
med landsmøtene i 1976 og 1980, og lagt fram resultatene 
så langt i OPPRØR. Vi har ikke funnet ut noe om påstande
ne om at en delegat bevisst ble utelukket fra landsmøtet i 
1976. Når det gjelder landsmøtet i 1980 er det på det rene 
at det ikke har vært noe brudd på vedtektene, men at dele
gatkonferansene i Oslo ble inndelt på en måte som slo 
negativt ut for opposisjonen. Sentralstyret har også vedtatt 
å sette ned ei gruppe for å jobbe med partihistoriske 
spørsmål og utrede spørsmål knytta til partiets historie som 
det er spesiell interesse for å behandle på landsmøtet. Vi 
ønsker derfor seriøst å gå inn på partiets historie. 

Jeg synes spørsmålstegnene og påstandene til Furehaug 
går over alle grenser. Jovisst har partiet hatt feil, stått for 
gale politiske linjer, forsvart ting vi i dag tar avstand fra og 
gjort mye rart. Men det er noe ganske annet enn å framstil
le partiet som styrt av et sannhetsministerium, og lure på 
om vi egentlig har vært med i et parti av øst-Europeisk 
type. Partiene i Øst-Europa hare vært statsbærende partier 
som har stått for en brutal undertrykking av folkene i sine 
land. AKP er danna i opposisjon til disse systemene. Vi har 
vært det eneste partiet i Norge som gjennom hele 1970- og 
1980-tallet har drevet solidaritetsarbeid med folkene i disse 
landa, og gått i mot påstandene om at de er sosialistiske. 

Jeg oppfatter sannhetsministerium som et spesielt 
begrep med et spesielt innhold, og ikke som et ord der en 
fritt kan legge inn det en ønsker. Det betegner et regime 
med en annen virkerlighetsoppfatning enn sine medlem-

andag 5. februar 1990 

mer/undersåtter som fabrikkerer en annen «sannhet» bare 
til bruk for undersåttene. Jeg satt ikke i partiledelsen før i 
slutten av 1980-åra, men som Gunnar Furehaug jobba jeg 
sentralt i Rød {Jngdom gjennom mesteparten av 1970-åra. 
Jeg er uenig i påstandene om at det fantes noe sannhetsmi
nisterium. 

Jeg er for å diskutere partiets historie, men har da behov 
for å si to ting: Jeg kan utmerka godt være med i partiet 
sjøl om jeg har andre meninger om historia enn f.eks. Gun
nar Furehaug. Det viktigste er hvilke linjer partiet står for i 
dag og hva vi gjør nå. Vi kan ha forskjellige oppfatninger 
f.eks. av kampene rundt 1980-landsmøtet, men det orker 
jeg ikke bruke kreftene mine på å jobbe mye med. Det er 
sikkert 100 spørsmål vi kan splitte partiet på dersom vi 
mener det må full enighet om partihistoria for å kunne 
jobbe sammen videre. 

Det andre jeg har et sterkt behov for å si når vi vurderer 
historia, er at jeg er stolt over den historia vi har. AKP har 
betydd utrolig mye positivt i Norge. Vi har vært ei kraft for 
å styrke arbeiderklassens kamp, styrke kvinnekampen og 
det internasjonale solidaritetsarbeidet, for å nevne noe. Vi 
har klart det umulige å skape og drive Klassekampen. RV 
har fått valgt inn over 50 representanter i kommunestyrer 
og fylkesting som gjør en flott jobb. Partimedlemmer har 
stor tillit og gjør og har gjort en kjempeinnsats på mange 
områder i samfunnet. Det gjelder også ledelsen av. partiet 
på 1970-tallet. Når vi skal vurdere historia må både de 
postive og negative sidene gås inn på, ikke bare de negati
ve. 

AKSEL NÆRSTAD 

Neste OPPRØR: 

9.mars 
(Spør etter kommisjonærpost!) 

0 

Apent landsmøte? 
J 

eg er blitt bedt av partisekretariatet om å 
kommentere innlegget fra Per Håkonsen. 
Han ønsker seg et åpent landsmøte. Et 

ønske jeg desverre ikke kan slutte meg til. 
Vedtektenes bestemmelser om sikkerhet 

(beskyttelse av medlemmer og organisasjon) er 
blitt lagt til grunn for at partiet til nå har avholdt 
sine landsmøter i hemmelighet. Dersom dette skal 
endres mener jeg det bør gjøres <l>av landsmøtet 
sjøl<P>. Altså av partiets høy este og «lovgiven
de» organ. Og ikke av sentralstyret eller 
arbeidsutvalget. 

Sjøl om jeg har en del sans for Håkonsens argu
menter, mener jeg han undervurderer noen av de 
negative sidene ved å avholde et åpent landsmøte. 
Riktignok slår han fast at vi gjennom det vil 
åvsløre «partiets fremste kadre», men knytter vur
deringen av konsekvensene utelukkende til en 
<l>antagelse<P> om hvor lenge det er til eventu
ell dramatisk skjerping av klassekampen (revolu
sjon eller okkupasjon). Men han ser bort fra de 
behovene for sikkerhet som fins i dagens situa
sjon (fascistiske og rasistiske grupper), og den 
svært ustabile politiske situasjonen i (Øst-)Europa 
og mulighetene for dramatiske hendelser som 
også kan få konsekvenser for Norge. Han ser også 
bort fra det faktum at et åpent landsmøte vil inne
bære å <l>nekte<P> noen kamerater den demo
kratiske rett det er å bli valgt til delegat. Inntil 
hele eller deler av partiets sikkerhetspolitikk 
eventuelt blir revidert <l>av landsmøtet<P> har 
vi en del medlemmer som ikke kan delta på et 
åpent landsmøte. Og selv om landsmøtet skulle 
velge å forlate alt som heter sikkerhetspolitikk, vil 
det for noen av disse kameratenes vedkommende 
i lang tid være vanskelig å stå åpent fram. Det må 
«utvikles» gradvis. (Jeg tenker her på folk i spesi
elle yrker, eller som i lang tid har fungert «uten 
flagg» i fronter og foreninger). 

Når det gjelder spørsmålet om faren for yrkes
forbud kan Håkonsen nok ha rett mht. til at det 
kan bli vanskelig å sparke AKPere fordi de har 
deltatt på landsmøtet. Dersom det kan <l>«bevi
ses»<P>at dette er den eventuelle oppsigelses
grunnen, da 

Men at ikke vanskeligheter med <l>framti-

dig<P> jobb skal telle i denne sammenhengen, 
forstår jeg ikke. Og her er jeg ikke først og framst 
bekymret for forskjellige småborgerlige yrker 
(hvor AKPere ofte er ettertraktet), men for parti
ets basis innen industrien i et Norge med reJcord
høy arbeidsløshet. Jeg skulle like å se den perso
nalsjef i en større bedrift som valgte en søker fra 
«AKP--landsmøtets talestol» framfor de 300 andre 
søkerne til jobben. 

Forøvrig må vi være oppmerksom på at det fin
nes visse yrkesgrupper idag (f.eks. politi, forsvar, 
visse deler av statsforvaltningen) hvor et parti
medlem - sikkerhet eller ikke - aldri kunne 
delta på et <l>åpent<P> landsmøte. Og vi vil vel 
ha medlemmer innen disse gruppene også? 

Spørsmålet om direkte valg til landsmøtet er 
noe sentralstyret og AU vil jobbe med i tida fra
mover. Sjøl har jeg ingen <l>prinsippielle<P> 
innvendinger mot dette, men innser at det blir en 
vurdering mht. fordelingsnøkkel og størrelse på 
landsmøtet. Såvel <l>praktiske<P>som økono
miske (og sikkerhetsmessige) forhold vil ha 
betydning for hvor stort det faktisk er mulig å ha 
et landsmøte. Sjøl med åpent landsmøte uten noe 
sikkerhet vil det være begrensninger i så måte. 

Jeg tror direkte valg til landsmøtet kan være en 
god imøtekommelse av Håkonsens og andres 
ønske om bedre <l>innsyn<P>. Dermed kan 
hvert enkelt lag få forberede seg sammen med 
«sin» delegat, og få umiddelbar og direkte tilba
kerapportering. 

Et åpent landsmøte, derimot, kommer i konflikt 
med en legalt og demokratisk vedtatt sikker
hetspolitikk, med vedtektene og med demokratiet 
i partiet. Og en gjennomføring av dette uten en 
<l>forutgående<P> behandling og eventuell revi
sjon av sikkerheten vil dessuten skape (forståeli
ge) reaksjoner blant de mange medlemmer som 
fortsatt mener at et parti som vårt må ha en sik
kerhetspolitikk. Dette må veies opp mot de poli
tiske gevinster vi kanskje kunne få ved et åpent 
møte. 

Og jeg mener altså at hensynet til demokratiet 
(ikke minst enkeltmedlemmers) og sikkerheten 
veier tyngst. 

OSKAR JØRGENSEN (medl. sentralstyret) 

SVar til Bibbi Børresen 
B ibbi Børresen spør i forrige OPPRØR om «Hvor

dan kan Aksel Nærstad både være nestleder i 
AKP, leder for RV, fylkestingsrepresentant i 

Akershus og sitte i landsledelsen for FMS - på en og 
samme tid - uten å dele seg 'i fire biter'?» Hun skriver at 
det er lenge siden· hun sluttet å tro på Supermann, og at det 
bekymrer henne at det ennå er noen som tror på ham. 

Ja, det ser voldsomt ut når mine verv listes opp, og jeg 
skal ikke benekte at jeg har nok å gjøre. Men jeg tror ikke 
på Supermann, og det er ikke så vanvittig som det kan se ut 
til. Det ligger faktisk bevisst tenking bak. Det er en sam
menheng mellom disse vervene. 

Jeg ble valgt til RV-leder i 1987. Da hadde jeg allerede 
sittet fire år i fylkestinget i Akershus for RV, og ble samme 
året valgt inn for en ny periode. Jeg mener det er en viktig 
erfaring for en RV-leder å sjøl sitte som representant Jeg 
får da et annet og bedre forhold til både det daglige arbeidet 
som representantene driver med, og til valgkamp, enn om 
jeg ikke hadde vært det Tidligere hadde jeg, som de fleste 
andre representanter, dette vervet ved siden av full jobb 
som snekker. Nå har jeg det sammen med en jobb der jeg 
nettopp skal jobbe med liknende saker. 

Jeg mener det er riktig å knytte arbeidet i kommunesty
rer og fylkesting, og valgkamp tett til hele AKPs arbeid. 
Det har vært en sterk tendens i partiet til å «sette det bort til 
RV-folka». En av de metodene jeg mener er riktig for å få · 
dette til, er at folk i RV-ledelsen sentralt og lokalt, og RV
representanter sitter i partiledelsene på sine nivåer. (Andre 
metoder som diskusjoner i partiavdelingen er sjølsagt også 
nødvendig). Dette gjelder uansett om RV fortsetter som en 
allianse mellom AKP og uavhengige eller om det blir en 
sjølstendig medlemsorganisasjon. Når det er en allianse, 
mener jeg det er fornuftig å ha en nestleder i AKP som job
ber spesielt med valg og parlamentarisk arbeid. Mitt arbeid 
nå skiller seg ikke vesentlig fra det andre RV-ledere har 

gjort som også har også sittet i partiledelsen. 
AKP og RV var med på å bygge opp FMS og jobba for 

det før valget. Mange uavhengige som var med i FMS øns
ker å fortsette, og også en god del folk i AKP og RV ønsker 
å satse på en slik valgfront for framtida AKP og RV må 
forholde seg til det. Vi må diskutere hva vi skal gjøre; trek
ke oss ut av FMS og overlate det til dem som ønsker å fort
sette, gå inn for å nedlegge FMS og forhindre at navnet 
brukes, satse på FMS, få til en prosess sammen med FMS 
for å sy RV og FMS sammen, eller velge andre løsninger. 
Jeg tror det ville vært veldig skadelig om de folka i RV og 
AKP som ønska å satse på FMS, kasta kreftene sine inn 
der, og andre gjorde det de kunne for å forhindre at FMS 
fortsatte. En situasjon der folk fra AKP og RV jobber for 
ulike lister i samme fylke eller kommune ønsker jeg meg 
ikke. Jeg ønsker å ko;nme fram til ei linje som samler mest 
mulig av de progressive kreftene som støtter RV, AKP og 
FMS til ett slagkraftig valgalternativ. Nå står jeg med 
begge beina opp i den prosessen. Jeg trur det er et godt 
utgangspunkt for å bidra til å løse de vanskeligehetene og 
motsigelsene AKP, RV og FMS står oppe i om framtidig 
valglinje. FMS har vedtatt å overlate til fylkene hva de gjør, 
og ha en liten aktivitet i ledelsen mens diskusjonene går om 
framtida. Første møte i hovedstyret/koordineringsrådet etter 
landskonferansen i november, blir antakelig i mars. 

Jeg har nok å gjøre, men lever i beste velgående, og job
ber ikke døgnet rundt med politikk som Supermann. Jeg 
bruker bl.a. mye tid sammen med datteren min som bor hos 
meg annenhver uke. Takk for spørsmålet, Bibbi. Det ga 
meg anledning til å svare på noe sikkert flere enn deg har 
lurt på. 

AKSEL NÆRSTAD 
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SKRIV KORT 
Redaksjonen forbeholder 
seg retten til å forkorte 
debattinnlegg på over 500 
ord. 

Derfor: Skriv kort! 

Hvorfor åpent parti? 
F lere debattanter har nå lansert tanken om at 

det må lages et nytt parti som kan ivareta 
både RV og AKPs funksjon. Vi er enige. 

Men dette bør få følger for den såkalte sikker
hetspolitikken i AKP. 

Vi mener at de trekka ved AKP i dag som sma
ker av «parti i en borgerkrigssituasjon» må vekk. 
Det nye revolusjonære partiet vil dermed framstå 
som et «åpent» parti slik som de øvrige partiene i 
Norge. Dette er ikke uten problemer. Det innebæ
rer f.eks. at alle som er delegater til et landsmøte 
må påregne å bli kjent som medlemmer. Det vil 
bety at alle sentralstyremedlemmer blir offentlig 
kjente. Det betyr kort sagt at makthaverne i Norge 
mye lettere vil vite hvem de skal internere eller i 
verste fall henrette i en tenkelig framtidig (bor
ger)-krigsituasjon i Norge. 

Vi foreslår altså et åpent parti i dagens Norge, 
fullt bevisst om at dette kan føre til alvorlige pro
blemer en gang i framtida. Med andre ord må vi ha 
så vektige argumenter for vårt syn at et slikt mulig 
framtidig offer kan aksepteres. Her kommer argu
mentene: 
1. AKPs indre liv og demokrati er ødelagt av sik
kerhetpolitikken: 
•6Ledelsen har kunnet holde tilbake informasjon 
til medlemmene. 
•6Ledelsen har kunnet forsinke informasjon. 
•6Uenigheter er blitt underslått for medlemmene. 
•6Oppslutningen om alternative strømninger i par
tiet har blitt holdt skjult for dem. 
•6Delegatvalg er blitt manipulert. 

Medlemmenes mulighet til å vurde re ledende 
enkeltpersoners innsats og ansvar for hva ·som har 
skjedd i partiet har vært lik null. Mulige alternati
ve ledere har ikke blitt reelle motkandidater i valg
situasjoner. Boka «(ml)» gir eksempler på dette, 
og de fleste med fartstid i AKP har opplevd slike 
ting sjøl. Vi tror ikke dette skyldes spesielt råtne 
folk i ledelsen, men de har vært så opptatt av å 
verne det eneste revolusjonære alternativet at de 
ikke har tenkt på muligheten av at medisinen har 
bidratt til å ta livet av pasienten. Og siden de har 
ment at de er flinkere leger enn alle andre i partiet, 
så skulle pasienten værsågod spise den fæle medi
sinen, pasienten (medlemmene) visste nemlig ikke 
sitt eget beste. 

Et åpent parti, som vi foreslår, vil vanskeliggjøre 
en slik opptreden fra ledelsen. Medlemmene vil nå 
diskutere med hverandre på tvers av laga, og det 
vil være lett åta kontakt fordi svært mange med
lemmer vil være kjent for hverandre. Hvem som 
utretter hva i ledelsen vil også være kjent og nye 
og bedre ledere kan lanseres i partiet på en åpen 
måte. 

2. Sikkerhetspolitikken gjør det mulig for svært 
mange av partimedlemmene å slippe å stå fram 
som det de er. 
3. Sikkerhetspolitikken gjør det mulig å opprett
holde en sær og sekterisk partikultur: 
Punktene 2 og 3 henger sammen. Vi har fått et 
parti av alt for få dyktige offentlige kommunistis
ke politikere, agitatorer, ideologer (f.eks. Torstein 
Dahle, Erling Folkvord, Kjersti Ericsson), mens 
mange forblir relativt skjulte, og dermed passive 
som kommunister. Man blir lett kommunist på en 
innadvendt og dermed dogmatisk måte, fordi man 
slipper å kjempe offentlig for partiets politikk. 
Medlemmene blir som drivhusplanter i stedet for 
værharde villblomster. 

Åpent parti ville derimot bety at kommunistisk 
organisasjonstilknytning for de fleste ble en 
offentlig sak, og ingen ville kunne slippe unna 
med et sært liv inne i partiets drivhus. 

4. Sikkerhetspolitikken skaper unødige skiller 
mellom partiet og folk flest: 
Mange som har en positiv holdning til AKPs poli
tikk, har vanskelig for å svelge «politi og røver-sti
len» i partiet. De kan ikke akseptere at det i dag 
under fredelige forhold med utstrakte demokratis
ke rettigheter skal være nødvendig å te seg som 
om det var borgerkrig. Vi må bruke mye krefter på 
å tilbakevise latterliggjøring, og gang på gang 
gjenta at «vi må tenke på en revolusjonær situa
sjon når den kommer en gang i framtida». Proble
met er at mange vettuge folk som ikke har så 
mange illusjoner om hva borgerskapet kan finne 
på en gang i framtida, likevel ikke vil være med på 
et opplegg her og nå med dekknavn, hemmelige 
landsmøter, løgner overfor familien etc. Og blir de 
likevel med i partiet, så føler de seg ikke hjemme 
pga. den merkelige indre kulturen som uvilkårlig 
oppstår som en følge av sikkerhetsreglene i partiet. 

Til dem som fortsatt er uenig mel:l oss vil vi til 
slutt spørre: Hva er deres alternativ? I dag er AKP 
i praksis et temmelig åpent parti. Folk diskuterer 
både saker og personer på tvers av lagsgrensene. 
Folk prater fritt på telefon. Folk prater med tidlige
re medlemmer om AKPs problemer. Partiledelsen 
avholder møter med distriktsledere som telefon
konferanse, bestilt via Televerket(!). Det skjulte 
partiet er i dag en papirkonstruksjon. De som øns
ker å opprettholde konspirativ organisering må 
derfor først starte en kampanje for kraftige 
innstramminger, også mot ledelsens egne «utglid
ninger». Tror de virkelig dette er mulig? For å 
redde AKP i dagens situasjon har vi ikke noe valg: 
Partiet må bli åpent! 
SOLVEIG MIKKELSEN TROND ANDRESEN 

Et nytt parti som kan ta vare på både 
RVs og AKPs funksjon? Dette bør i så 
fall innvirke på sikkerhetspolitiken, 
skriver Solveig Mikelsen og Trond 
Andresen. Sikkerhetspolitikken er og
så tema i Jørgen Aalebros artikkel. 
Aksel Nærstad greier ut om RVs for
hold til sametingsvalget. 

Sikkerhetspolitikken 
I den pågående debatten om partimodell er 

spørsmålet om sikkerhetspolitikken blitt et 
viktig tema. Og det er åpenbart at det eksiste

rer motstriclende synspunkter. Grovt sett kan vi 
kanskje dele disse inn i tre: 

1. For at partiet må ha en sikkerhetspolitikk, 
men at det foretas en grundig gjennomgang av den 
nåværende (eller rettere; den som var) for å finne 
ut av hva som er nødvendig og mulig i dagens situ
asjon. 

2. Mot en sikkerhetspolitikk i dagens situasjon 
(altså taktisk begrunnet), men for at partiet likevel 
forbereder seg politisk på framtidige situasjoner 
med illegalitet. F.eks. ved å utarbeide en form for 
plan. 

3. Mot en sikkerhetspolitikk i det hele tatt, 
begrunnet med at dagens Norge (og de norske tra
disjoner) ikke tils-ier noe behov for dette. 

Det de fleste vel kan være enig om er at situasjo
nen i dag - med en strikt (til dels rigid?) sikker
hetspolitikk på papiret og omtrent ingen i praksis 
- ikke er særlig holdbart. 

Jeg er tilhenger av at partiet skal ha - og må ha 
- en sikkerhetspolitikk. Men samtidig innser jeg 
at vi må legge den på et gjennomførbart nivå. Dvs. 
at vi må sikre de delene av partiets organisasjon 
som det vil være helt avgjørende å ha noenlunde 
intakt i tilfelle illegalitet. Dette innebærer også at 
noen kamerater må være ukjente som partimed
lemmer overfor norsk og utenlandsk etterretning. 

De viktigste argumentene for å ha en sikker
hetspolitikk e:- følgende: 

A. Partiet har som strategisk mål å arbeide for en 
revolusjon som skal styrte det nåværende sam
funnsystemet og erstatte det med sosialisme. En 
revolusjon forutsetter en revolusjonær situasjon -
en kraftig skjerping av klassekampen - hvor bor
gerskapet vil gjøre det som står i deres makt for å 
opprettholde kontroll. Om nødvendig gjennom å 
forby revolusjonære partier og grupper og forfølge 

deres medlemmer, og/eller innføring av åpent 
fascistisk diktatur. 

B. På «veien fram» mot revolusjon og sosialis
me bør vi også forutsette muligheten for krig (ikke 
nødvendigvis verdenskrig) og muligheten for en 
mer generell skjerping av klassekampen med økt 
trakassering og forfølging av kommunister (altså 
ikke direkte illegalitet/fascisme). 

C. I dag har vi organisasjoner og grupper på 
ytterste høyre fløy (rasister og fascister) som alle
rede har vist at de knapt skyr noe middel i kampen. 
I løpet av fjoråret opplevde flere kamerater å bli 
sjikanert og truet gjennom telefon og brev, og å bli 
utsatt for hærverk (slagordmaling og nedspraying) 
på bostedene sine. · 

Partiet er nødt til å forholde seg til disse tingene. 
Vi kan velge å overse dem og si at «det går nok 
helst bra», eller velge åta tiltak for å beskytte oss 
nå og i framtida. 

Jeg er ganske overbevist om at forutsetningene 
for en nødvendig sikkerhetspolitikk i framtida må 
legges i dag. Ideen om å ha en plan i skuffen, og så 
trekke opp denne når det hardner til tror jeg er et 
sjølbedrag. God sikkerhet lar seg ikke gjøre å eta
blere over natta. Ikke engang i løpet av et halvt års 
tid. Og de situasjonene som krever et godt sikker
hetsarbeid kan utvikle seg raskt, svært raskt (jfr. 
f.eks. utviklinga i Øst-Europa). 

Sikkerhet krever lang tid med innarbeidelse, tre
ning og diskusjoner. Skal vi ha noen mulighet til å 
møte vanskelige forhold i framtida må vi begynne 
å forberede det nå. Dette betyr at vi må finne ut 
hvilket nivå det er praktisk og politisk mulig ~ 
legge sikkerhetsarbeidet på i dag. At vi må være 
konkrete i diskusjonen om hva vi trenger og ikke 
trenger, og for all del unngår å gjenta gamle 
«hysteriske» forhold. Og ikke minst; sørger for at 
sikkerheten ikke blir en unnskyldning for ikke å . 
drive nødvendig utadvendt politisk arbeid. 

JØRGEN AALEBRO 

Støtt Kampuchea! 
D en nye mediayndlingen i SV, Paul Chaffey, 

har rykka kraftig ut mot at Noreg anerkjen
ner Demokratisk Kampucheas representant 

i FN. Noregs Kommunistiske Studentforbund (NKS) 
er grunnleggjande usamd i den norske utanrikspoli
tikken, men lyt likevel vedgå at både den noverande 
og den førre regjeringa har hatt eit etter folkeretten 
korrekt tilhøve til denne saka. 

Til løpegutten for Vietnams storm~tsplanar i lndo
Kina harme eitt spørsmål: Meiner Chaffey at FN 

automatisk skal bytta representasjon frå eit land når 
det vert okkupert? 

Uansett kva Chaffey svarar ser me med glede på at 
grunnlaget for framtidas Kampuchea vert lagt gjen
nom den militære offensiven til Demokratisk Kam
puchea. Me helsar den militære framgangen, kor 
Raude Khmer går i spissen, som grev grunnen under 
Quisling-regimet i Phnom Pehn. 

SENTRALSTYRET I NKS 

TV-journalistene - revolusjonens fortropp RV og same-
I Klassekampen 18.januar går Trond Andresen 

(T.A.) svært langt i å fraskrive muligheten av en 
kontrarevolusjon. Pga. produktivkreftenes 

utvikling - her media - blir blodig kontrarevolu
sjon og unntakstilstand tydeligvis langt mindre sann
synlig i et moderne kapitalistisk land. Blir «fredelig 
revolusjon» for første gang mulig takket være moder
ne media, spør T.A. og mener helt tydelig ja. Nå har 
det vært opptil flere fredelige revolusjoner gjennom 
historia, bl.a. nå i Øst-Europa. Marx mente også det 
kunne være mulig med fredelig revolusjon der til og 
med proletariatet tok makta, i England i en bestemt 
fase. (Slik blei det nå en gang ikke.) 

Men nå er det vel ikke spørsmål om fredelige revo
lusjoner blir mulige, og spesielt ikke fredelige bor
gerlig-demokratiske revolusjoner som i Øst-Europa. 
Her hadde jo klart småborgerskapet i mediaene klas
seinteresser av revolusjon. I tillegg hadde de store 
imperialistiske selskapene og statene uttalt interesse 
av å styrte regimene. Spørsmålet er: Kan vi tenke oss 
fredelige revolusjoner i Vest-Europa, Japan og USA? 
(Ja, er det til og med sannsynlig?) Og ikke bare fre
delige revolusjoner, men at borgerskapet ikke prøver 
seg på kontrarevolusjon heller. 

Nå er vel ikke media (les TV) noe helt nytt i år, det 
har vært mulig i mange år å dekke folkelige oppstan
der og kontrarevolusjonær vold. Situasjonen i Aser-
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bajdsjan, Panama, Eritrea og El Salvador tyder ikke 
på at det har blitt så veldig vanskelig å innføre unn
takstilstand eller utøve kontrarevolusjonær vold pga. 
TV eller Radio. Nå kan sjølsagt T.A. argumentere 
med at den teknologiske utviklinga i USA ikke er 
kommet så langt ennå, at folket der ikke blir påvirket 
gjennom.IV-mediet, som folket blei det i Øst-Euro
pa. Men noen vil vel synes det er litt søkt ? 

Mange vil mene at USA og Japan er de land der 
den teknologiske utviklinga spesielt mhp. media, er 
kommet lengst. Er det særlig mye som tyder på frede
lige revolusjoner i USA eller Japan? Er det ikke hel
ler slik at den daglige volden i f.eks USA har fått 
store deler av folket til å bli likegyldige bare de klarer 
seg sjøl? Brukes det ikke i en viss grad vold i USA 
allerede i dag, hva da med en skjerpa situasjon - ja 
revolusjon ? 

Gir ikke heller Bo Brekkes artikler fra USA (og 
f.eks Chomskys «Manufacturing Consent») et skrem
mende bilde av hvordan borgerskapet i et framskre
dent imperialistisk land utmerket klarer å beherske 
folket gjennom media, på tross av høyt utdanningsni
vå. Ja er det ikke mer sannsynlig at pga at produktiv
kreftene (les: imperialismen) er såpass lite utviklet i 
Norge er borgerskapets grep gjennom media mindre 
her. Nå mener kanskje T.A. at RV-radioen har svært 
stor innflytelse på klassekampens utvikling i Trond-

heim. Det er ikke min erfaring, sjøl om den er et vik
tig pustehull og «påvirknings-agent». 

Hva så med lille Norge, er ikke fredelig revolusjon 
mulig her heller? Jo det trur jeg så absolutt, etter at 
revolusjonen er gjennomført i USA, Tyskland og 
Sverige. Nå har vel aldri AKP gått inn for en mest 
mulig voldelig - minst 100 hektoliter blod! - revo
lusjon, men vi har villet påpeke at borgerskapet tyde
ligvis er glad i å holde på makta si, og at de har svært 
sterke maktmidler til sin disposisjon. En arbeider
klasse som virkelig ønsker å ta makta må ta hensyn 
til dette, og forberede seg på det verste. Bare på den 
måten kan en revolusjon bli fredelig. Så ble da også 
den russiske revolusjon ganske fredelig, pga bolsjevi
kene (les: Lenin) militære forberedelser. Problemet 
var jo at borgerskapet ikke ville innse at de var slått, 
og de fikk god hjelp fra resten av Europa. Og viser 
ikke USAs arrogante aksjon i Panama at de absolutt 
vil holde på sin interesse-sfære, med alle midler, sjøl 
om Sovjet har sagt at de ikke vil gripe inn utafor lan
dets grenser. De ville vise geriljaen i El Salvador og 
folket i Nicaragua at de ikke bør tru at USA har til 
hensikt å følge i Gorbatsjovs fotspor i så måte, og 
med omtrent fullstendig støtte i sitt eget folk. 

Som en trøst til T.A. kan jeg nevne at han må være 
medlem av den eneste parti-avdelinga i Trondheim 
som ofrer svært mye i dag pga. sikkerhetspolitikken. 

OLVE ANDERSEN 

tingsvalget 
I forrige nummer av OPPRØR skriver Hanna 

Hansen bl.a. følgende i et debattinnlegg: «AKP 
er et norsk og hvitt parti. Det er kolonirnaktas 

parti, det er ikke et parti for samene. Derfor bestemte 
RV blant annet at de ikke skulle stille til valg til 
Sametinget.» 

Jeg er uenig i denne beskrivelsen, og begrunnelsen 
forat RV ikke stilte ved sametingsvalget stemmer 
ikke. 

AKP har for få samer som medlemmer (og for få 
svarte). Men partiet har samer som medlemmer, og 
har gjort mye bra arbeid i samiske spørsmål. Og jeg 
er helt uenig i at AKP er kolonimaktas parti. Vi er et 
parti som slåss mot kolonimakta, og for samenes 
interesser. 

RV valgte å ikke stille liste til sametingsvalget 
fordi vi står svakt blant samen(\. Vi jobba heller ikke 
for å få til FMS-liste ved sametingsvalget fordi vi 
mente det ikke var politisk grunnlag for det. Vi mente 
det var bedre at RV-aktivister og AKPere jobba inna
for de listene som ikke var partilister. Dette var 
begrunnelsen fra RVs landsstyre for å ikke stille RV
lister ved sametingsvalget. 

AKSEL NÆRSTAD 
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DETIE NUMMER 
Paul Magnus Gamlemshaug vil ha 
et annet kommunistisk parti enn 
det Erik Ness skisserte i forrige 
OPPRØR. Siri Jensen svarer 
Trond Andresen som har vært 
meget kritisk til at AKP sentralt 
har spredd et innlegg han skrev. 
Det ble spredd internt i partiet 
framfor å bli trykt i OPPRØR. 

RØD VALGALLIANSE 

Neste OPPRØR: 

9.mars 
(Spør etter kommisjonærpost!) 

Eit anna kommunistisk parti! Vedtak ont 
partidebatten 

D 
et er under eit år til landsmøtet i AKP. 
Alle må begynne å trekke saman mei
ningane sine og utforme alternativ som 
kan handsamast med sikte på å bli ved

tatt. Eg har lagt meg ut i ein slags debatt om orga
nisasjonsprinsipp eller partimodell, og føler meg 
derfor forplikta til å svare på ein del av det Erik 
Ness trakk opp i eit innlegg i forrige nummer av 
OPPRØR. Men før eg kan skissere kva eg vil ha, 
må eg gripe fatt i noko han skreiv: 

«Denne organisasjonsformen (den demokratis
ke sentralismen, med enhet utad og mindretallet 
underordner seg flertallet på viktige spørsmål) har 
gitt oss en landsomfattende organisasjon, avisa 
Klassekampen » 

Dette er etter mi meining altfor forenkla og 
skjønnmalt. Ta dømet Klassekampen. Det som 
«ga oss Klassekampen» var at tusener av nord
menn tente på ideen om kva ei revolusjonær dag
savis ville bety for det revolusjonære kommunis
tiske arbeidet og kva ei slik avis ville bety for 
arbeidarklassens kamp på kort og lang sikt. Og 
det var ikkje gjennomsnittsnordmenn, men i stor 
grad ungdommar der mange av oss hadde arbeid 
og inntekt utan å ha ansvar for andre familiemed
lemmer. Dei som ikkje tente pengar sørga for å 
skaffe seg inntekt slik at dei kunne gi meir. Dei 
som hadde omsyn for andre familiemedlemmer 
skar ned på levestandarden og ga likevel mykje. 
Slik løfta vi oss etter håret og klarte det utrulege, 
anten vi var medlemmer av AKP eller ikkje. 

Sjøl om det kosta meg alle feriepengane eit år 
og tusener på tusener av lønna mi resten av året 
har eg aldri angra ein dag eller på ei krone. Det 
har gjort livet mitt rikare - ikkje fattigare. Og 
slik trur eg det har vore for dei fleste «som var 
med». Og det var alle desse som var med som «ga 
oss Klassekampen.» Alle folka, som tok ein ide 
og eit konkret forslag og gjorde det til sitt eige. Vi 
tok det inn i blodet slik at det vart ein del av oss, 
som ein rus. Så sterk var ideen - så gripe var vi 
av visjonane. Vi visste heldigvis ikkje då så 
mykje om dei økonomiske lovene for slike pro
sjekt, for elles hadde det neppe vore mogleg å 
gjennomføre. Det kan heller ikkje gjentas så lenge 
nokon hugsar korleis Klassekampen kom til, uan
sett korleis partiet er organisert. Derfor er det så 
viktig å styrke og oppretthalde avisa. Så over til 
mine foreløpige konklusjonar. 

Det må stillast krav til medlemmene utover å 

betale kontingenten. Etter evne må dei delta aktivt 
i ein grunnorganisasjon (eller drive tilsvarande 
aktivitet der partiet ikkje har slikt). Med dette 
meiner eg å drive aktivt, utadretta arbeid for parti
et gjennom å delta i klassekampen på ulike nivå. 
Dessutan delta aktivt i dislcusjonane i partiet gjen
nom å korne på partimøta, og ta del i felles studie
verksemd som partiet organiserer som del av 
arbeid og diskusjonar. Det skal takast omsyn til at 
folk kan yte ulikt, og at folk og går gjennom ulike 
fasar av livet der dei har mindre moglegheit til å 
delta like aktivt heile tida. 

Partilivet må favorisere praktiske målretta 
menneske og ikkje dei teoretiserande pratmakara
ne. Berre då kan arbeidsfolk føle seg heime og 
gjere partiet til sin reiskap for å endre verda. Der
for mest vekt på kven som gjer noko og mindre 
vekt på evnen til å ordlegge seg med millimeter
mål. Skarp debattstil er bra - men det er arbeidet 
som gir resultata. 

Eg er samd i at vi må skape ei organisa
sjonsform som gjer at vi opptrer samla utad og i 
arbeid. Men eg ser store vanskar med å tilpasse 
det prinsippet eg kjenner som «demokratisk sent
ralisme» gjennom mine 15 år som medlem av 
AKP. Rett nok har nokre «prinsipp» som til 
dømes «monolittisk einskap i sentralstyret utad 
(og innad i partiet)», «landsmøte i to etappar med 
distriktskonferansar som første del» og «sikker
heitslinja» utgangspunkt berre i ei tolking av gjel
dande vedtekter som vart gjort under det værste 
forfølgjingsvanviddet midt på 70-tallet. Men 
denne tolkinga har stått ved lag heilt fram til og 
med forrige landsmøte og noverande sentralstyre. 
Så spora er ganske ferske og det skremmer meg 
ein del. 

Eg føler og at noko av grunnen til at partiet har 
vanskar i dag i høve til det som skjer i Kina og 
Aust-Europa, er at vi har på oss den tvangstrøya 
at vi har partivedtekter som i stor grad bygger på 
dei kinesiske, som igjen er svært like dei organi
sasjonane herskarane i Aust-Europa har brukt som 
styringsreiskapar. 

Med dette prinsippet legg du ei uslåeleg makt 
på toppen av partiorganisasjonen. Og til no har 
verda enno ikkje sett eit døme på at dette ikkje har 
ført rett i dass. Det finst mange døme på korleis 
sentralleiinga i AKP har nytta dette i den interne 
partikampen på svært udemokratisk vis mot folk 
som berre hadde ei anna meining dei ville legge 

fram. Det er i ettertid lett å sjå at partileiinga på 
denne måten i mange år fungerte som ei konser
verande kraft som hindra naudsynte endringar av 
politikken og organisasjonen vår. Dette teller 
ikkje til fordel for eit slikt organisasjonsprinsipp. 

Grunnlaget for felles handling er grundige og 
saklege diskusjonar før vedtak blir fatta. Det er 
naudsynt at mindretallet veit at det blir rettskaf
fent behandla om dei praksis friviljug skal velje å 
underordne seg eit vedtak dei eigenleg har stemt 
mot. Eg snakkar no om dei tilfella der det er 
naudsynt å underordne seg gjennom felles utad
retta handling i arbeid eller debatt. I mange høve 
når det gjeld standpunkt i ein debatt, vurdering av 
ei hending eller historiske spørsmål, vil partiet 
vere tent med å la ulike syn fortsatt vere kjent 
utad. Eg trur den mangelen på felles handling vi 
har sett i mange år no, meir kjem av mangelen på 
ein felles plattform for handling som er truverdig · 
for partimedlemmene, enn at vi har latt debatten 
gå friare. 

Ei sentral leiing vil alltid ha makta, uansett kor- . 
leis vi utformar vedtektene. Dette gjeld i alle 
organisasjonar. Men eg meiner vi må ha inn 
avgrensingai:-i korleis makta kan nyttast, og ei 
klargjering av mindretalets rettar. Dette vil vere 
sunt for sentralstyret, for då må dei legge vekta på 
å overbevise med politikken sin og ikkje berre 
nytte fordelen av at dei er gitt »all makt på jorda 
så som i himmelen.» 

Det største problemet med sikkerheitspolitik
ken til AKP er at vi har gjort partiet ukjent og rart 
for folk flest, medan SIPO m.fl. veit det meste. 
Om vi fortsetter denne linja er det stor fare for at 
makthavarane i ei ikkje altfor fjern framtid kan 
knuse heile partiet gjennom t.d. internering, utan 
at folk flest vil løfte ein finger for å verje oss. Eg 
er likevel for å ha delvis hemmelege landsmøte og 
sentralstyrer, så fremt dette kan foreinast med eit 
reelt demokrati. Til no har eg ikkje sett så mange 
gode døme på dette, slik at dei som meiner dette 
er svært viktig må snarast vise konkrete forslag til 
korleis dette skal kunne sikrast. Hvis ikkje meiner 
eg vi får lempe meir på sikkerheita, og heller satse 
på tryggleiken meir ope arbeid vil gi oss med 
aukande støtte blant folk flest. Enkle åtgjerder 
som hemmelege telefonnummer for utsette folk er 
eg for. Men det er jo ikkje vi i AKP aleine om å 
innsjå behovet for. 

PAUL MAGNUS GAMLEMSHAUG 

V år avdeling har høsten 1989 brukt mye tid på 
å diskutere AKPs framtid. Det har sine årsa
ker i våre reaksjoner og tanker etter massakre

ne på Tiananmen, utviklinga i Øst-Europa og vårt eget 
stortingsvalg. I tillegg til dette har diskusjonene vært 
prega av det vi har opplevd i AKP før og nå. 

Vår partiavdeling består både av folk som har vært 
med i ml-bevegelsen siden starten og «nye» som har 
vært med fra midten av 80-tallet. Vi har i høst hatt 
utmelding av en som har vært med svært lenge i partiet 
og våre ungdomsforbund. Han begrunner utmeldingen 
politisk - han sier at han har gitt opp trua på AKP, og 
trua på at vi kan kvitte oss med den svarte stalinistiske 
tradisjonen for godt. Særlig er han skeptisk til ledel
sens vilje og evne til å endre disse sidene. Det at 
mange av oss deler mange av hans tanker og ideer har 
prega diskusjonen. Vi vil være med i den prosessen 
som nå vil komme for å kjempe for våre standpunkt. 
Her er vårt foreløpige forslag til hva som må skje: 
1. Vi ønsker et slagkraftig revolusjonært marxistisk 
alternativ til venstre for SV. 
2. Vi ønsker et aktivistparti med krav om aktivitet og 
skolering. 
3. Vi ønsker en felles organisasjon for parlamentarisk 
og utenomparlamentarisk arbeid med en felles plan. 
4. Vi ønsker et demokratisk parti uten «sannhetsmini
sterier». Dette krever åpenhet i partiet og muligheter 
for flere syn. Partimodellen må ta utgangspunkt i vår 
situasjon i dag og ikke i sovjetiske forhold før og like 
etter revolusjonen i 1917. Dette fører bl.a. til et uten 
den sikkerhetspolitikk som det er meningen vi ska\ ha i 
dag. 
5. Vi ønsker et parti som gir rike muligheter til å 
samarbeide med folk som vil ha begrensa aktivitet, 
eks. valgarbeid, og det må være muligheter for å gå i 
allianser med andre etter vurderinger i hvert enkelt til
felle. 
6. Når det gjelder behandlingsmåten må partiavdeling
ene både gis og få muligheter til reell innflytelse i 
denne diskusjonen. Sentralstyret må derfor sikre at 
p.avdeling<;ne får innledninger eller innledere som pre
senterer de to, evt. flere ulike syn. 

Avdelinga mener at de punktene vi har skissert her 
må utvikles videre. AKP sine problemer må tas på 
alvor. Hvis ikke står vi uten det alternativet vi mener 
trengs i Norge i dag. 

SOSIALARBEIDERAVDELING, TRONDHEIM 

TV-journalistene som revolusjonens fortropp 
I 

Klassekampen IS.januar går Trond Andresen (T.A.) 
svært langt i å fraskrive muligheten av en kontrarevo
lusjon. Pga. produktivkreftenes utvikling - her 

media - blir blodig kontrarevolusjon og unntakstilstand 
tydeligvis langt mindre sannsynlig i et moderne kapitalis
tisk land. Blir «fredelig revolusjon» for første gang mulig 
takket være moderne media, spør T.A. og mener helt tyde
lig ja. Nå har det vært opptil flere fredelige revolusjoner 
gjennom historia, bl.a. nå i Øst-Europa. Marx mente også 
det kunne være mulig med fredelig revolusjon der til og 
med proletariatet tok makta, i England i en bestemt fase. 
(Slik blei det nå en gang ikke.) 

Men nå er det vel ikke spørsmål om fredelige revolusjo
ner blir mulige, og spesielt ikke fredelige borgerlig-demo
kratiske revolusjoner som i Øst-Europa. Her hadde jo klart 
småborgerskapet i mediaene klasseinteresser av revolusjon: 
I tillegg hadde de store imperialistiske selskapene og state
ne uttalt interesse av å styrte regimene. Spørsmålet er: Kan 

1
vi tenke oss fredelige revolusjoner i Vest-Europa, Japan og 
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USA? (Ja, er det til og med sannsynlig?) Og ikke bare fre
delige revolusjoner, men at borgerskapet ikke prøver seg på 
kontrarevolusjon heller. 

Nå er vel ikke media (les TV) noe helt nytt i år, det har 
vært mulig i mange år å dekke folkelige oppstander og 
kontrarevolusjonær vold. Situasjonen i Aserbajdsjan, Pana
ma, Eritrea og El Salvador tyder ikke på at det har blitt så 
veldig vanskelig å innføre unntakstilstand eller utøve kont
rarevolusjonær vold pga. TV eller Radio. Nå kan sjølsagt 
T.A. argumentere med at den teknologiske utviklinga i 
USA ikke er kommet så langt ennå, at folket der ikke blir 
påvirket gjennom TV-mediet, som folket blei det i Øst
Europa. Men ·noen vil vel synes det er litt søkt ? 

Mange vil mene at USA og Japan er de land der den 
teknologiske utviklinga spesielt mhp. media, er kommet 
lengst. Er det særlig mye som tyder på fredelige revolusjo
ner i USA eller Japan? Er det ikke heller slik at den daglige 
volden i f.eks USA har fått store deler av folket til å bli 
likegyldige bare de klarer seg sjøl? Brukes det ikke i en 
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Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
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viss grad vold i USA allerede i dag, hva da med en skjerpa 
situasjon - ja revolusjon ? 

Gir ikke heller Bo Brekkes artikler fra USA (og f.eks 
Chomskys «Manufacturing Consent») et skremmende bilde 
av hvordan borgerskapet i et framskredent imperialistisk 
land utmerket klarer å beherske folket gjennom media, på 
tross av høyt utdanningsnivå. Ja er det ikke mer sannsynlig 
at pga at produktivkreftene (les: imperialismen) er såpass 
lite utviklet i Norge er borgerskapets grep gjennom media 
mindre her. Nå mener kanskje T.A. at RV-radioen har svært 
stor innflytelse på klassekampens utvikling. i Trondheim. 
Det er ikke min erfaring, sjøl om den er et viktig pustehull 
og «påvirknings-agent». 

Hva så med lille Norge, er ikke fredelig revolusjon 
mulig her heller? Jo det trur jeg så absolutt, etter at revolu
sjonen er gjennomført i USA, Tyskland og Sverige. Nå har 
vel aldri AKP gått inn for en mest mulig voldelig - minst 
100 hektoliter blod! - revolusjon, men vi har villet påpeke 
at borgerskapet tydeligvis er glad i å holde på makta si, og 

at de har svært sterke maktmidler til sin disposisjon. En 
arbeiderklasse som virkelig ønsker å ta makta må ta hensyn 
til dette, og forberede seg på det verste. Bare på den måten 
kan en revolusjon bli fredelig. Så ble da også den russiske 
revolusjon ganske fredelig, pga bolsjevikene (les: Lenin) 
militære forberedelser. Problemet var jo at borgerskapet 
ikke ville innse at de var slått, og de fikk god hjelp fra res
ten av Europa. Og viser ikke USAs arrogante aksjon i 
Panama at de absolutt vil holde på sin interesse-sfære, med 
alle midler, sjøl om Sovjet har sagt at de ikke vil gripe inn 
utafor landets grenser. De ville vise geriljaen i El Salvador 
og folket i Nicaragua at de ikke bør tru at USA har til hen
sikt å følge i Gorbatsjovs fotspor i så måte, og med omtrent 
fullstendig støtte i sitt eget folk. 

Som en trØst til T.A. kan jeg nevne at han må være med
lem av den eneste parti-avdelinga i Trondheim som ofrer 
svært mye i dag pga. sikkerhetspolitikken. 

OLVE ANDERSEN 

■ 

BLI ABONNENT 
Et årsabonnement på OPPRØR koster 150 kroner. 
OPPRØR distribueres gratis til medlemmer av AKP(m-1) og medlemmer av 
støtteringen. 
Send inn slippen til:OPPRØR, Steingata 10, 3250 Larvik, 
postgiro 08230311944, telefon 02-384250. 

Navn: 
Adresse: 
Postadr.: 

OPPRØR, Steinsgata 10, 3250 Larvik, postgiro O 82 30 31 19 44, telefon (02) 38 42 50. 
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RØDT KORT 

Hvitsnipp
forbryter'n 
«Jeg hadde jo skjorte og 
hvit snipp. Alle måtte da 

Hvit snik 

se at jeg ikke ville 
snike?» 
Det er politiførstebetjent 
Leif A.Lier som spør. 
Togsniking er en hobby 
som bedrives i de beste 
familier, og strengt har vi 
ikke noe særlige moralis
tiske pekefingre å vifte 
med i den sammenheng. 
Men uttalelsen om den 
hvite snippen var så 
kvalm og foraktende at 
den fortjener vårt røde 

RØD ROSE 

Grense
sprengerne 
Denne gangen deler vi ut 
tre roser. Til tre kvinner 
som har gjort og gjør 
mye i kvinnekampen. 
Gerd Inger Polden er 
programansvarlig for 
serien «Bryt grenser» på 
TV mandager - følg 
med. Den handler om 
kvinner, arbeid, lønn, 
utdanning og levevilkår. 
Bente Løvås og Eva-Lill 

Gerd. 

Eva-Lill. 

Bente. 

Bekkevad var sentrale i 
ett av programmene, og 
er sentrale i denne kam
pen ellers. Foruten å lage 
programmene har Gerd 
Inger også stått på mye 
for disse sakene i fagbe
vegelsen. 
Roser for en flott pro
gramserie, og til tre flot
te damer som gjør en 
stor innsats. 

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

MAO ZEDONG, 15.Januar 1940 

På banen 
I det vi går inn i 90-åra er det store spørsmålet: Å 
være på banen eller ikke. Er du ikke på banen 
har du på en måte utspilt din rolle. Hvis du da 
ikke er på reservebenken, men der begynner det 
jo å bli lovlig trangt for tida siden Norge ikke har 
råd til å ha så mange på banen lenger. Nå kan det 
ha sammenheng JTied at Norge gjerne- vil spille 
seg inn på det europeiske storlaget, men det er' 
kanskje en annen bane. 

Komme på banen, ja. Ikke så lett det når det 
ikke engang er klart hvilken bane, hvilken bane
halvdel eller hvem en skal spille på' lag med. Et 
eller flere vemmelige valg må til. Før i tida het 
det veivalg. Nå blir det banevalg. 

Ta f.eks. partidebatten. Der er det virkelig 
snakk om å velge bane. Hvis vi kaller 70-åra for 
Stadion Klassekampen, så kan vi kalle 80-åra for 
- ja, Stadion Forvirring? Endel blå-brune tung
er ville nok gjerne ha kalt det tiåret for Stadion 
Carl, men han bør vi få vekk fra banen og tilbake 
I. Hagen. Hva vi skal kalle 90-åra er det litt tidlig 
åsi noe om. 

Banevalget kan bli skjebnesvangert. Et mulig 
valg er at vi holder oss på 70-åra, graver opp 
hele banen, kaster gjørme på hverandre og ser 
om graset kommer til å gro etterpå. En annen 
mulighet er å prøve å gi 90-åra et navn og sette 
opp laget litt ut fra det. Sannsynligvis ligger det 
noe gjørme igjen fra 70-åra, og noe fra 80-åra, på 
den banen, men det må det jo gå an å spa vekk. 

Dommerne i dette landet har alltid hatt det 
som mål å få oss alle på banen, fortrinnsvis på 
samme lag. Før var det mer snakk om å være i 
samme båt, eller samme familie, alt ettersom. Nå 
er vi på banen eller ikke, for ikke å si på barten i 
samme båt. Men det er nå engang ikke vår opp
gave å spille for dommerne og ærestribunen. Vi 
har andre mål. Vi kan ikke bare spille på ei lita 
løkke heller, selv om den banen også er viktig. I 

. det hele tatt - vårt problem er vel at vi må spille 
på flere· baner samtidig. 

BITUR (p.t. feid av banen) 
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Vi tar en kikk 
20 år tilbake 

0 og ser pa 
Klassekam

pens andre nr. 
i 1970. 

Klassekarvpens andre nummer i 1970-åra var så absolutt 
et «streikenummer». Tittelen på forsida var «Oppsyin 
get i arbeiderklassens kamp viser: DET NITTER A 
STREIKE!, og tida var da også preget av mange arbeid
skonflikter og et beinhardt forestående lønnsoppgjør. 
Videre fra forsida: «Gruvearbeiderstreiken i Norrbotten 
er slutt. Tilbake står sluttføring av forhandlingene om 
Lønns- og arbeidsforhold følgende står klart: Streiken i 
Kiruna ble en seier, ikke barefor gruvearbeiderne selv, 
men for hele den nordiske arbeiderklasen. For i Kiruna
streikens fotspor har det fulgt en streikebevegelse mekti
gere enn noen gang siden» 

På forsida vises det videre til omfattende streiker i 
Danmark, i Spania og i Belgia (hvor panservogner ble 
satt inn mot arbeiderne i Campine-området). Det norske 
tariffoppgjøret sto for døra og stadig flere bedriftsklubber 
sluttet opp om kravet om 25 prosent lønnsøkning (Ring
nes, Freia m.fl.). 

Til slutt en ganske kostelig (og sikkert usedvanlig pin
lig) rettelse i dette nummeret av .Klassekampen. Her føl
ger den i sin helhet: «STREIK PA FOSS SKOLE. I forri
ge Klassekampen brakte vi dessverre en noe feilaktig 
melding om oppslutningen ved en streik på Foss skole. 
Det som skjedde var at noen elever i en klasse streiket 
fordi de ikke fikk lesedag før tentamen.» 
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