
Se og studer 
Pål Steigan - Om årsakene til miljøkrisa finnes på 
video. Kan brukes som innledning til lagsdiskusjoner, 
til kurs og åpne møter. Kjøp den, se den - opp med 
øynene for alvoret i miljøkrisa og et revolusjonært 
perspektiv på den! Videoen varer ca. I t., koster kr. 
200,- og kan bestilles hos: 
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INNHOLD 
Leder: Enhet og kamp i AKP. 
Profil: Taran Sther, nestleder i RV, AKPer. 

- SE SIDE 2 

SAMORG'ENE 
Arne Byrkjeflot stiller spørsmålstegn ved 
Samorganisasjonene og arbeidet der. Er de 
et ullteppe over opposisjonen. 

PROLETARIATETS DIKTATUR 
Synspunkter på aktuelt terna: Finnes det 
noen annen formulering som er dekkende 
for overgangssamfunnet, sosialismen? 

SE SIDE 3 
VEDTB<TER 
To forskjellige forslag til vedtekter - parti
debatten får enda en omdreining. 

SE SIDE 4, 5 og 6 
KOLLEKTIV 

kjærlighet og politikk. 

SE SIDE 8 

ANTI-RASISME 
Utfordring til diskusjon og forslag for å 
styrke det anti-rasistiske arbeidet. 

SE SIDE 7 
RV 
Det nærmer seg landsmøte - her kommer 
mer stoff til forberedelser, intervju med 
Kjersti Ericsson, mm. 

MIDT-SIDENE 
MILJØ 
Miljøpolitisk dokument som skal disku
teres på landsmøtet, Bente Volder om par
lamentarisk, revolusjonært arbeid og bud
sjettkamp. 

SE SIDE 10 og 11 

SOMMERSKOLE 
Suksessen fra i fjor fortsetter - med to 
temaer og sosialisme-konferanse. 

SE SIDE 12 
DEBATTEN 
Blomstrer videre. I dette nr. er det bl.a. 
flere uttalelser fra lag - bra, debatten 
begynner å få mer bredde. 

SIDENE 13, 14 og 15 
0 

PA TAMPEN 
Når du er kommet på baksida finner du ros 
og ris, petit og bokreklame. 

Sommerleir med 
Europa-kart 

Strategi for Europa - på 
parti med 3. verden. 
Store spørsmål for årets 
sommerleir, som blir på 
Tromøya 8.--14.juli. 
Opprør har snakket med 
AKP-leder Siri Jensen 
om hovedtemaet for lei
ren. 

Siri Jensen inviterer alle til sommerleir med Euro
pa- er ekliv. (Foto: Ola Sæther.) 

E uropa har gjennomgått store forand
ringer på kort tid, og dette er 
utgangspunktet for hovedtemaet - et 

tema som får problemstillingene til å hagle. 
Siri starter med å understreke at vi ikke må 
undervurdere betydningen av revolusjonene i 
øst-Europa. Folkene har gjort opprør mot 
byråkrati og undertrykking og krevd demo
kra ti. Det baner veien for nye opprør, sel
vom det umiddelbare resultatet er økt makt til 
verdensbanken og tysk kapital. I Norge er 
borgerskapets politiske svar på endringene å 
påskynde løpet mot EF. Sosialdemokratiet har 
som hovedparole for 1. mai: For miljø og 
arbeid i et demokratisk Europa. EF framstilles 
SOlft ..,· . dri:~-.. ·---------~-.J 
kratisk Europa. Mot all Euro-svadaen, som 
Siri kaller det, må det bli vår oppgave å analy-
sere den faktiske utviklinga i Europa, med 
tysk kapital på offensiven, og reise kampen 
mot norsk EF-medlemskap. 

På sommerleiren vil vi ta opp diskusjonen 
om sjølråderetten er avlegs, om ikke miljøpro
blemene må løses internasjonalt g_Jennom 
overnasjonale organer, om EF-spørsmålet nå 
stiller seg (\Ilderledes etter omveltningene i 
Øst-Europa, om EF-kampen kan vinnes. Vi 
håper det er mulig å få til en konfrontasjon 
mellom ulike syn på disse spørsmåla, ved å 
invitere innledere utafor oss sjøl. 

Siri understreker at en viktig del av vår linje 
i dagens situasjon må være å jobbe for kon
takt på grunnplanet mellom fagbevegel- sen, 
kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, progres
sive intelektuelle i hele Europa. EF-motstan
derne må være internasjonalister. Vi må dis
kutere hvordan vi kan styrke denne kontakten 
og sette et slikt samarbeidet opp mot kapita
lens EF. Det trengs en ny internas- jonal 
arbeiderbevegelse. 

Vi må også være oppmerksomme på at 
fokuseringa på Øst-Europa kan bidra til å 
trekke oppmerksomheten vekk fra utviklinga i 
3. verden og styrke euro-sjåvinismen. Samti
dig legger Verdensbankens felles politikk 
overfor Øst-Europa, fattige land i Vest-Europa 
og 3.verden et grunnlag for felles kamp. Vår 
EF-motstand må også baseres på EFs rolle i 
verdensøkonomien, og i utplyndringa av jor
das ressurser. · 

Et omfattende hovedtema på årets sommer
leir, altså, med mulighet for mange spennende 
diskusjoner. Så start planleggingen og sett 
tankene i sving! 

BIRGER THURN-PAULSEN 
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Landsmøtet 
Arbeidsutvalget sin innstilling til 
sentralstyret er delegater fra laga i 
forhold til antall medlemmer som 
har betalt kontingent 2.kvartal i 
år. Som tidligere innstiller AU på 
at en landsmøteavgift skal betales 
og at delegater velges i forhold til 
innbetalt kontingent og landsmø
teavgift. 

Vi melder dette i OPPRØR nå 
sånn at laga har god tid på seg til 
å få orden på kontingentarbeidet. 
Det er altså nødvendig å få orden 

for å sikre laget delegat(er) på 
landsmøtet. (Og det er nødvendig 
for å kunne drive et landsomfat
tende parti - uansett landsmøte.) 

Når det gjelder endelig vedtak 
på neste sentralstyremøte, dele
gatnøkkel o.l. , vil dette bli gjort 
kjent for laga på vanlig måte i god 
tid. 

S ommerleir 
I dette nummeret av OPPRØR vil 
du kunne lese både om sommer
leiren og sommerskolen. Vi vil 
understreke den betydninga som
merleirene har hatt for partiet, og 
den store betydninga den vil ha i 
år. I tillegg til hovedtemaet vil det 
bli laget et eget program med 
seminarer - som vil bli offentlig
gjort i Klassekampen så snart vi 
har det klart. 

Boka til Pål 

Studietjenester har hatt en periode 
-uten «bekvinning». Det er nå i 
orden. Kjersti Røhme er ansvarlig 
for salg og utsending av bøker, 
hefter og videoer. 

Kjersti er igang med en offensiv 
for å selge boka til Pål Steigan, 
Veiskille. Dette er et ledd i å 
vende partiet mot miljøkampen. 
Det er laget en times video med 
innledning av Pål som anbefales 
alle lag, husmorforeninger, velfo
reninger, fagforeninger/klubber -
alle som er opptatt av å ta vare på 
framtida. 

POLITIKK 

Om <<enhet og kamp>> i AKP 
p artiet har avholdt en 

landskonferanse med dele
gater fra hele landet. Alle 
de viktige spørsmåla var 

oppe til debatt - strategi, partimodell, 
forholdet mellom strategi og 
dagskamp, valg og · spørsmålet om 
sammenslåing av RV og AKP. 

Konferansen fattet ingen vedtak, 
men brukte tida til å diskutere, finne 
svar. Etter å ha kommet vel hjem, 
konkluderte jeg at det var en enhetlig 
konferanse på noen viktige områder. 
Hvordan er det mulig etter så mye 
sprik i diskusjonen det siste halve 
året? 

For det første: Alle var en.ige om at 
valglinja 1991 er å stille Rød Valgalli
anse i et så stort omfang at vi blir rik
sdekkende, har krav på å stille i NRK. 
Diskusjonen gikk ikke på om RV 
1991 var riktig, men åssen vi skulle 
forberede oss sånn at vi får nok lister. 
Det er et godt utgangspunkt for felles 
handling på et spørsmål som kommer 
til å kreve stor innsats av partiet. 

For det andre: Jeg traff ingen sosial
demokrater. Det var en samling av 
revolusjonære. Revolusjonære har 
opp gjennom tidene ikke alltid vært 
enige om strategi, taktikk osv.. Men 
da kameratene fra Oppland fortalte 
om kampen for de 80 arbeidsplassene 

T ,ran ec en av ,veteranene., 
Hun har vært med i AKP siden partiet 
ble stiftet. Hun har jobbet høyt og lavt 
i RV i lang tid. Og hun har jobbet på 
«Sporet» - det er Oslo Sporveier - i 
mange år. Der hadde hun for det 
meste også tillitsverv, enten i gruppe
styret eller i foreningsstyret. Der 
hadde hun lenge studieledervervet og 
var eneste jente i Arbeidsutvalget. Det 
betydde at hun måtte slåss for oppga
ven sin og meningene sine. Hun 
mente det var nødvendig å kombinere 
studiearbeidet med andre saker, slik at 
folk kunne lære noe mer om det som 
ble behandlet og diskutert. Det var 
ikke enkelt å bli hørt. 

- Jeg lærte mye av det - sier Taran. 
Det viktigste var kanskje at når folks 
egne erfaringer ble lagt til grunn, når 
ikke standpunktene var lagt på for
hånd, så førte det til mye folk og mye 
aktivitet. Også lærte jeg i den fore
ninga at folk slett ikke bare er opptatt 
av «lengre brød.» Folk er absolutt 
opptatt av verden rundt seg, av helhe
ten. 

Vi vil gjeme ha ut av henne hva hun 
synes er viktig nå - i disse tider hvor 
alt diskuteres. 

-Det er, sier hun, at vi greier å ta 
vare på den styrken vi har til å samle 
oss og ta i når det gjelder. Og at det 
gjelder å opprettholde et revolu
sjonært alternativ i norsk politikk, er 
hun helt klar på. Som en del av å 
utvikle nettopp denne styrken vår, er 

p ,,,.,.3 ..., 
,,,;;.~ , 

Erik Ness (bildet) oppsummerer den siste 
landskonferansen i AKP som enhetlig på 
viktige områder. (Foto: Ketil Kirkerud) 

på Nordheim, åssen partiet jobba og 
åssen kampen for arbeidsplassene 
hang sammen med kampen for et 
annet samfunn - ja, da tror jeg ikke 
det var mange som var i tvil om at vi 
må holde ·sammen og styrke det revo
lusjonære alternativet. 

For det tredje: Kameratene viste 
stor evne og vilje til enhet. Vi disku
terte hele tida innafor en ramme - å 
styrke det revolusjonære alternativet. 
Dette var utgangspunktet til hele for
samlinga. Det var ikke et møte der 

Studentersamfunnet i 70-åra var for
bildet - en forsamling som antakelig
vis har hatt mer å si for debattkulturen 
i partiet enn vi liker å tro. På det værs
te var det en mobilisering bak den 
«riktige linja», ganske statisk og udia
lektisk. På det beste var Studenter
samfunnet en kamp om å få rett - dvs 
overbevise den vanlige studenten om 
at DKS var reaksjonære og ikke tjente 
deres interesser. 

I en forsamling med revolusjonære 
burde det være mulig å stille det litt 
annerledes. I mindre grad en kamp 
om å få rett - hvor mange sjeler har 
jeg vinni nå? Mer et forsøk på å 
utvikle uenighetene til riktigere og 
bedre svar. Konkret: Er det noen som 
mener at det går et vannskille ved om 
partiet stiller til valg og det at partiet 
stiller til valg i en front? Jeg tror det 
er enighet om at den revolusjonære 
strategien ligger i «bånn» for tenkinga 
vår, og at sammenslåing eller ikke er 
et taktisk men viktig spørsmål. Det 
må være lettere å diskutere innafor 
felles rammer, eller .. ? 

Men jøss, har partisekretæren blitt 
sentrist? spør du kanskje. Skjønner'n 
ikke at her er det «som ild og vann»? 
Joda, jeg så uenighetene om sammen
slåing av RV og AKP på sikt, jeg så at 
noen ville ha pressa tilstede på lands-

<<Hennnelig>> 
nestleder 

Taran svært opptatt av hvordan vi 
løser uenigheter innad. 

- Jeg lærte mye om det i Kvinneini
tiativet. Der var det takhøyde nok til 
at uenigheter kunne utvikle seg, og 
utvikle oss, uten at de ble satt så vel
dig på spissen. Vi må ta dette alvorlig 
i partiet. Vi må ikke stadig vekk vedta 
at det ene er viktigere enn det andre: 
Det fører ofte til at noens virkelighet 
blir overordna noen andres - de andre 

OPPRØR 

har da en tendens til å bli kvinnene. 
Hun synes også at partiet har en 

tendens til å lure seg unna virkelighe
ten ved å «vedta» løsninger på proble
mer som ikke lar seg løse der og da. 
Hun tror det kanskje kan ha sammen
heng med den «pyramideaktige» 
organiseringen vår - vi må ha en løs
ning ut fra målene og ønskene våre, 
uten at vi har tatt oss tid til, eller 
brydd oss om å granske forholdene 

møtet, jeg tror at noen vil ha lokalde
mokrati uten sentralisme. Men jeg 
skjønner ikke at det er som «ild og 
vann». Til det var det for mange revo
lusjonære samla. 

Men er det ikke noen som vil ha et 
nytt parti? Kanskje det, men blir det 
ikke vel mye om ordet «nytt» når oe 
aller fleste i debatten vil ha det klas
seløse samfunnet, kommunismen, 
som partiets mål? Når det er brei 
enighet om at vi vil ha et revolu
sjonært arbeiderparti, et parti der alle 
veit at våpen som oftest vil bli brukt 
mot opprørere? Når det er enighet om 
at vi skal være et aktivistparti med 
høy kontingent? 

Jeg tror utfordringa til AKP blir å 
slåss for at framtidige generasjoner 
skal ha en verden å leve i - integrerere 
miljøspørsmåla som en del av strate
gien vår. Det betyr at vi er nødt til å 
knytte oss an til de unge opprørerne 
som setter seg i motorveien i Østfold, 
aksjonerer for å få Kragerø-banen gje
noppretta. Det betyr å knytte arbeider
innrettinga vår og kvinneinnrettinga 
til miljøperspektivet. Det betyr å 
jobbe for at arbeidsfolka på gravma
skinene på E-6 i Østfold ser at ung
dommen også slåss for deres framtid. 

Da er vi på rett vei til noe nytt. 
ERIK NESS 

Taran Sæther. Nestleder i 
RV, og AKPer. 

rundt oss godt nok. Det er litt farlig, 
vi trenger sjølstendige folk som ikke 
er løsrevet fra virkeligheten. En annen 
del av virkeligheten for akkurat Taran 
er RV-arbeidet. Hun er en av RV's to 
nestledere og har også vært sekretær 
der. 

-Parlamentarisk arbeid er en del av 
helheten i det revolusjonære arbeidet, 
mener hun. Vi forandrer ikke noe ute
lukkende ved å sitte i parlamentariske 
organer. Resultatene kommer når vi 
har nær kontakt med folk, med fore
ninger og bevegelser. Det nytter ikke 
med ensomme helter. Og så vil jeg ha 
med at det kreves mange kamper enda 
for å få med flere kvinner i RV. Vi må 
få til støttegrupper o.l. og utvikle nye 
aktive jenter. Mannsdominansen er 
fortsatt stor. 

RV har vedtatt å åpne opp for at 
distriktene selv kan organisere seg 
som medlemsorganisasjon. Taran tror 
dette kan gi mange en mulighet til å 
delta i en politisk helhet, som strekker 
seg utover enkeltsakene. RV bør være 
til for folk som har klassestandpunkt 
og opprør i seg. Hun kaster ut en 
utfordrende tanke - det kan være verdt 
å diskutere for Oslo. Etter alt som har 
skjedd der tror hun ikke Oslo-RV vil 
tape på å diskutere medlemsorganiser
ing. Ikke umulig at det vil føre RV 
framover. For det vil Taran - framo
ver. 

BIRGER THURN-PAULSEN 

Fredag 20,april 1990 
www.pdf-arkivet.no (2020)



POLITIKK 

Dikt_atur og sosialisme 
D 

en norske ml-bevegel
sen vokste fram i oppo
sisjon til den såkalte 
«sosialismen» i Øst

Europa. Sovjet-revisjonistene be
skrev statsformen sin som «hele fol
kets stat», mens vi børs.tet støv av 
begrepet proletariatets diktatur. Nå 
uttrykkes et ønske om at vi kvitter 
oss med dette begrepet. Noen øns
ker det bort p.g.a. den siste tids hen
delser i Øst-Europa. Til tross for at 
vi alltid har hevdet at det Øst-Euro
peiske systemet ikke er proletaria
tets diktatur, ikke er sosialisme. 
Andre ønsker en diskusjon om 
begrepet fordi det er så nært knyttet 
til statsformen i Stalins Sovjet (og 
Maos Kina). En statsform de fleste 
av oss ser som lite forenelig med 
ideene om reell arbeidermakt og 
utvikling av sosialismen. 

Noen av spørsmålene i denne 
diskusjonen er: Klarer vi å komme 
opp med en beskrivelse som er dek
kende for vårt syn på arbeiderklas
sens makt og historiske rolle under 
sosialismen? Eller kan vi komme i 
skade for å kaste arbeidermakten og 
arbeiderstaten på skraphaugen sam
men med begrepet proletariatets 
diktatur? 

Proletariatets diktatur er opp 
igjennom historien tillagt noe forsk
jellig innhold. Marx, Engels og 
Lenin har anvendt det som beskri
velse av såvel et forhold mellom 
klasser, som det politiske og klasse
messige innholdet i den sosialistiske 
staten, og statsform. 

Ikke minst Stalin brukte proferad
atets diktatur ensidig for ~ beskrive 
den sosialistiske statsformen. Noe 
jeg idag oppfatter som en tvilsom 

sammenblanding, eller rett ut sagt 
en tilsnikelse. 

Jeg mener at begrepet er ganske 
dekkende når det gjelder å beskrive 
et forhol~ellom klasser. Det for
teller at under sosialismen er det 
arbeiderklassen som må ha makta, 
og at dette nødvendigvis arter seg 
som et diktatur overfor kapitalist
klassen. Det er nødvendig for å for
svare arbeidermakta og hindre 
restaurering av kapitalismen. 

Akkurat som kapitalismen har 
utviklet forskjellige stats- og 
styringsformer, tror jeg det vil bli 
utviklet forskjellige former også 
under sosialismen. Her vil det 

. enkelte lands politiske og kulturelle 
historie og tradisjoner, økonomi, 
klassekampen under og etter revolu
sjonen være viktige . forutsetninger. 
Det er også et spørsmål om hva som 
er politisk mulig. Parlamentarisk 
demokrati eller fascisme er ikke noe 
borgerskapet «velger seg», men er 
avhengig av intensiteten i klasse
kampen og hva borgerskapet må 
gjøre for å beholde og sikre makta. 

Dersom vi forestiller oss sosialis
men som et samfunn uten kamp 
mellom de gamle og de nye hersker
ne, da kan vi kanskje programfeste 
det absolutte og er det ikke rimelig å 
anta at det sosialistiske samfunnet 
også vil oppleve situasjoner der 
arbeiderklassens makt blir direkte 
truet ? At spørsmålet om demokra
tiske rettigheter for borgerskapet og 
deres medløpere vil være avhengig 
av om de «avfinner» seg med de 
nye maktforhofdene ? 

Borgerskapets diktatur er et 
begrep vi har brukt flittig og med 
mindre ulyst. Det er «enklere» å 

bruke ordet diktatur om noe vi er 
imot. Men framfor alt ·er det en dek7 
kende beskrivelse av det samfunn
systemet vi har i Norge i dag. Prole-

tur. Uten å forklare at det kapitalis
tiske samfunnet er et klassediktatur 
uansett parlamentariske tradisjoner, 
kan snakk om proletariatets diktatur 

Dette propagandatoget, dekorert av bolsjevikene under revolusjonen, bærer buskapet: 
«De borgerlige teaterdirektører forgiftet folkets ånd og sjel. Nå er det folket som eier 
teateret.• 

tariatets diktatur er «enklest» og 
logisk å anvende dersom vi ~nytter 
det til begrepet borgerskapets dikta-

bli lite fruktbart. 
Vi har vel hatt visse forestillinger 

om at arbeidermakta/diktaturet ville 

bli et umiddelbart faktum etter gjen
nomføring av den sosialistiske revo
lusjonen. Erfaringer vi nå har tyder 
heller på at revolusjonen er innled- · 
ninga på en langvarig kamp for å 
etablere reell arbeidermakt. Og at 
avvæpning og passivisering av bor
gerskapet i seg sjøl ikke er ensbety
dende med at det er arbeiderklassen 
som har tatt og kan beholde makta. 
Og at vi derfor trenger en strategi 
for bygging av arbeider- og folke
makta etter revolusjonen. En strate
gi som tar hensyn til faren forutvik
linga av et stort statsbyråkrati som 
«styrer på vegne av» arbeiderklas
sen og som bærer i seg kimen til et 
parti eller byråkratidiktatur over 
arbeiderklassen og folket. Altså at 
proletariatets diktatur, eller hva vi 
nå ender opp med å kalle det, egent
lig er et av de målene vi må ta sikte 
på å oppnå gjennom overgangssam
funnet. Og at partiet, fagbevegelsen 
og kvinnebevegelsen m.m. må orga
niseres slik at de kan føre denne 
kampen på en framgangsrik måte 
etter revolusjonen. 

Ideen om et proletariates diktatur 
har vært et viktig skille mellom 
revolusjonære kommunister og revi
sjonister, reformister og anarkister. 
Ikke minst av den grunn ønsker jeg 
å holde fast på begrepet inntil vi 
eventuelt kommer opp med et 
bedre, og/eller finner en program
formulering som på en god nok 
måte forklarer forholdet mellom 
arbeiderklassen og borgerskapet 
under sosia\ismen. 

JØRGEN AALEBRO 
(Innlegget erforkortet av red.) 

Samorganisasjonene 
S 

amorganisasjonene er felles 
organ for de LO-organiserte 
på samme sted. I motsetning 

til Forbundene der alt avgjøres av 

Samorganisasjonene i de store 
byene for noe tilsvarende, Årets 1. 
mai taktikk i Oslo er iallfall fra noen 
et ledd i en slik taktikk. Denne tak-

administrasjonen i praksis, så er tikken er etter mi mening feil og må 
samorganisasjonene et ganske 
demokratisk organ. De viktigste 
avgjørelsene fattes i representant
skapet som er direkte valgt, oftest 
på årsmøtet i de forskjellige fagfore
ningene. Det er et lite byråkrati, ofte 
uten ansatte, eventuelt bare sekretæ
ren. Samorganisasjonene står litt på 
sida i fagbevegelsen, de har lite eller 
ingenting å gjøre med tvistesakene, -
deres domene er det faglig-politiske, 
uttalelser, nedlegginger og lokalpo
litikk. I disse sakene er de svært vik
tige. På grunn av sin demokratiske 
oppbygging vil de trolig være den 
første skansen en opposisjon kan 
vinne. Martin Tranmæl startet med 
Samorganisasjonen i Trondheim. 
Han ville (i likhet med solidaritet i 
Polen) bygge fagbevegelsen på 
Samorganisasjonene, ikke forbunde-
ne. 

I Trondheim har venstresosialde
mokratene hatt makta i lengre 
tid.Først ved Britt Kvåle, dernest 
ved Asle Bjørgen fra Bylista. Hele 
tiden med støtte fra oss. Dette har 

Å vinne samorganisasjonene. 
Sånn sett er det naturlig for en 
opposisjon å stille seg som mål å 
vinne samorganisasjonene.Noen få 
steder har de da også vært i opposi
sjon mot den rådende politikken, 
Odda, Førde, Bærum tror jeg er 
eksempel på dette. Nå snakkes det 
om å lage en taktikk for å vinne 

Dersom vi·sier at Samorg er den viktigstefronten å bygge (som Oslo 1. mai), så vil vi 
ikke lenger være en kraft som presser på fra utsiden, men et korrektiv i det gode sel
skap, skriver artikkelforfatteren. Her fra Samorgs 1. mai-tog 1981. 
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med nødvendighet føre til at vi leg
ger oss flate for venstre-sosialdemo
kratene, blir en del av det gode sel
skap. Den virkelige opposisjonen er 
rett og slett ikke sterk nok. 

ført ti l en mye mer demokratisk stil 
på møtene og skjerpa motsetningene 
i DNA. Det har gjort livet betrakte
lig lettere å leve for oss som år etter 
år har hevet røsten mot makta. Men 

OPPRØI< 

det har ikke økt kampkrafta. De fun
damentale svakhetene ved Samorga
nisasjonene, deres «alt gjennom 
Samorganisasjonen», «de gule er 
hovedfienden» og «ikke så splid» 
står fortsatt like fast. Faktisk er 
erfaringen at med veristresosialde
mokratiet ved makta blir vi skvisa 
to ganger. Først i forhandlingene 
med venstre for å kvitte seg med alt 
de ikke tør legge fram for de andre, 
deretter i styret eller representant
skapet. At forslag om alternativ 
taler til Yngve Hågensen overhodet 
ikke kom opp er et godt eksempel 
på slik dobbeltskvis. I det hele tatt 
har Samorganisasjonene en helt ene
stående evne til å ufarliggjøre et 
hvert initiativ nedenfra. All kamp 
mot nedlegging, mot nedskjæringer 
har blitt ufarliggjort når Samorgani
sasjonen har fått lagt handa si på 
det. Og problemet er at det ikke går 
an å samarbeide med Samorganisa
sjonen, de forlanger full styring. 
Dette skyldes at venstre i Samorga
nisasjonen aldri har stått for noen 
sjølstendig politikk. Deres eksisten
sgrunnlag er å være_ et korrektiv til 
Arbeiderpartiets politikk. Utgangs
punktet er at det skyldes enkeltper
soner eller misforståelser. Sjølsagt 
er dette viktig, det splitter opp 
DNA, det letter opposisjonens 
arbeidsforhold, men som front vil 
den alltid være et haleheng til de 
misfornøyde, som de lavtlønte, mil
jøbevegelsen og kvinnebevegelsen. 

Som front vil den stanse totalt opp 
dersom den ikke blir presset utenfra 
fra de samme bevegelsene. Dersom 
vi sier at dette er den viktigste fron
ten å bygge (som Oslo 1.mai) så vil 
vi ikke lenger være en kraft som 
presser på fra utsiden, men et kor
rektiv i det gode selskap. Slik SV 
hele tiden har vært. Faktisk er det 
først nå , når Bjørgen er gått og de 
tradisjonelle har overtatt at vi har 
greidd å vinne fram med et opposi
sjonstog 1 mai. 

Hva slags front vil vi bygge? 
I .mai handler om hvilken front vi 
ønsker å bygge. Ønsker vi å bygge 
en faglig front med venstresosialde
mokratene, der kvinne- bevegelsen 
og internasjonal solidaritet er et 
vedheng? Etter mi mening utvikles 
den faglige fronten for øyeblikket 
best ved at vi bevarer vår uavheng
ighet og presser utenfra i lag med 
våre tradisjonelle samarbeidspartne
re. Sammen med kvinnebevegelsen, 
miljøbevegelsen og den antiimperia
listiske bevegelsen kan vi utvikle 
opposisjonen. Uten at vi bevarer vår 
sjølstendighet, vil fronten stanse 
opp og bli begrenset av å «bevare 
enheten». 

ARNE BYRKJEFLOT 
(Art. er forkortet av red.) 
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VEDTEKTER 

To forslag til vedtekter 

APITTEL 1 MEDLEMSKAP 

K § 1 Enhver som godtar AKPs pro
gram, vedtekter, betaler medlemskon

tingent og deltar i et partilag, kan være med-
lem av AKP. Bør helst være fylt 18 år. · 

§ 2 Søknad om medlemskap skal komme 
enkeltvis og rettes ti\ styret i et partilag. Med
lemsmøtet -vedtar om søkeren skal tas opp 
som medlem. 

Der det ikke finnes partilag, skal søknad om 
medlemskap rettes til -ST som avgjør om 
søkeren skal tas opp. ST kan gi DS rett til å ta 
opp medlemmer der det ikke finnes partilag. 

ST fastsetter regler for overføring av med
lemmer fra et partilag til et annet. 

§ 3 Medlemmer-som bryter vedtektene eller 
på annen måte skader partiet, for eksempel 
ved kvinnemishandling, økonomisk utroskap 
eller misbruk av rusmidler, kan ekskluderes. 

Vedtak om eksklusjon kan gjøres av med
lemsmøte i partilaget eller av Landsstyret der 
det ikke er partilag. Vedtak skal skje med 2/3 
flertall. 

Vedtaket om eksklusjon kan omgjøres av de 
samme organene med 2/3 flertall. 

Når undersøkelser om .grunnlaget for even
tuell eksklusjon pågår, kan_ vedkommende 
suspenderes. Vedtak om suspensjon kan fattes 
av de samme organene med simpelt flertall. 

Medlemmet har rett til å fremme sin sak i 
medlemsavisa og anke til Landsmøtet. 

Eksklusjoner skal innrapporteres til Lands
styret og legges fram for Landsmøtet. 

KAPITTEL 2 PARTILAG OG PARTILAG
STYRER 

§ 4 Partilag er partiets grunnorganisasjon og 
opprettes på arbeidsplasser, bransjer, i bolig
distrikter og etter andre behov. Partilag må ha 
minst 3 medlemmer. DS godkjenner partilag 
etter retningslinjer i vedtektene. DS kan også 
trekke godkjenninga tilbake. 

§ 5 Medlemsmøtet er partilagets høyeste 
organ. 

§ 6 Partilagsstyret bør bestå av minst 3 per
soner, leder, sekretær og kasserer. Styret er 
partilagets høyeste organ når medlemsmøtet 
ikke sitter samlet. Styret velges på årsmøte. 

Styret innkaller til årsmøte i partilaget hvert 
år eller når minst 1/3 av medlemmene krever 
det. Innkallinga skal være medlemmene i 
hende minst 3 uker før møtet. 

§ 7 partilagets viktigste oppgaver er 
a) å delta i arbeidsfolks interessekamp på 

sitt område og å delta i det felles kommunis
tiske arbeidet for hele partiet. Det innebærer 
Å gjøre grundige undersøkelser og studier av 

de lokale forholda, bl.a. klasseanalyse. 
Drive teoretiske studier, diskusjoner, propa

ganda 
b) Partilaget skal på ulike måter knytte til 

seg sine nære venner og drive systematisk og 
fortløpende rekrutteringsarbeid. Laget må 
\egge forholdene til rette for at medlemmene 
kan utvikle seg og bruke sine egne resurser i 
klassekampen. Det betyr bl.a. å: 

Organisere møtene slik at all~ medlemmer 
kommer til orde. 
Organisere seg slik at studiearbeidet blir et 

felles ansvar og legges opp ut fra medlemme
nes premisser. 
Organiserer systematisk kontingent- og annet 

økonomiarbeid. 
c) Styrke kontakten med DS ved å sørge for 

at: 

Forslag 
fra 
Marte 

Rapporter, erfaringer og meldinger skal tilfly
tes DS fortløpende 
Kontingenten skal innbetales til rett tid 
Nominasjoner til DS, ST og valg av delegater 

til DM og LM gjennomføres 
KAPITTEL 3 DISTRIKTSSTYRET 
§ 8 Det opprettes distriktsorganisasjon av · 

partiet innenfor et fylke eller et geografisk 
område der det er grunnlag for d~t. ST godk
jenner en distriktsorganisasjon. . 

§ 9 Distriktsstyret skal sammensettes ut fra 
de lokale forholdene·. Vanligvis skal DS: 
Velges i sin helhet på· distriktsmøtet og minst 

bestå av leder, sekretær og kasserer, eller 
bestå -av et arbeidsutvalg og rypresentanter 

(lederne) for partilaga. Arbeidsutvalget velges 
på Distriktsmøtet og skal minst bestå av leder, 
sekretær og kasserer, maks 6 personer. Lags
representanter velges av laga. 
DS konstituerer seg sjøl. 

§ 10 DS er distriktets høyeste organ når 
distriktsmøtet ikke er samlet. 

§ 11 DS oppgaver er å lede partidistriktet i 

distrikts- møteperioden. DS skal representere 
. partiet utad, mobilisere partilagene i klasse
kampen og utvikle partiorganisasjonen. 

DS må legge stor vekt på: 
a) Å styrke og koordinere partilagenes virk

somhet og rolle i klassekampen, og samarbei
de nært med laga for å gjøre undersøkelser av 
de lokale forholda og løse politiske oppgaver, 

b) styrke partidemokratiet gjennom bl.a: 
Å tilrettelegge diskusjoner og studier i parti

lagene - og gjennomføre felles medlemsmøter 
for alle partimedlemmer i distriktet på sentrale 
spørsmål. 
Legge forholda til rette for at partilagssstyi:e

ne kan holde kontakt med hverandre for å 
utveksle erfaringer og synspunkter. DS skal gi 
laga all tilgjengelig informasjon unntatt opp-

lysninger som strir med personvernet. 
Svare raskt på henvendelser fra medlemmer 

og lag. 
c) DS skal stå i nær kontakt med ST/LS og 

videreformidle rapporter, meldinger og erfar
inger fra partilaga. 

d) DS har ansvaret for at kontingenten blir 
innbetalt i rett tid. og drive eget økonomiar
beid. 

KAPITTEL 4 DISTRIKTSMØTE 
§ 12 Distriktsmøtet er distriktsorganisasjo

nens høyeste organ. DS innkaller til distrikts
møte hvert annet år, eller når lag som repre
senterer 1/3 av medlemmene krever det. · 

§ 13 Alle partilaga velger delegat/er til 
distriktsmøtet. DS vedtar delegatnøkkel. 

Bare valgte delegater har stemmerett. 
Distriktsstyremedlemmer kan møte med tale
og forslagsrett. 

Representanter for ungdomsorganisasjonene 
har rett til å møte med tale- og forslagsrett (jfr. 
§ 31) 

§ 14 DS skal i god tid og seinest 4 uker før 
distriktsmøtet, sende ut frist for valg av dele-

OPPRØR. 

gater, styrets beretning og eventuelle forslag 
til vedtak til partilagstyrene. Hvert partilag 
skal behandle dette før det velges delegater og 
nomineres kandidater til nytt DS. 

§ 15 Distriktsmøtet skal behandle styrets 
beretning, regnskap, eventuelle forslag til 
vedtak og foreta va{g,av nytt styre (jfr. § 9) , ~ 

KAPITTEL 5 LANDSSTYRET OG 
SENTRALSTYRET 

§ 16 Partiets øverste ledelse mellom lands
møtene er landsstyret som består av sentral
styret, den daglige ledelsen, som velges på 
landsmøtet og representanter for distriktsorga- . 
nisasjonene (lederne). 

Landsstyrets møtes minst 3 ganger hvert år 
eller når 1/3 av medlemmene krever det. 

Representanter for ungdomsorganisasjonene 
har rett til å møte med tale- og forslagsrett på 
landsstyremøtene (jfr. § 31) 

§ 17 Sentralstyret skal bestå av 10 medlem
mer, derav leder, sekretær, kasserer. Sentral
styret konstituerer seg sjøl. 

§ 18 Landsstyrets viktigste oppgave å lede 
partiet, representere partiet utad og legge for
holda til rette for at partidemokratiet styrkes 
gjennom bl.a: 
Iverksette landsmøtets vedtak. 
Tilrettelegge diskusjoner for partilagene på 

sentrale politiske områder, innhente og sam
menfatte standpunkter og informasjon fra laga 
og på bakgrunn av dette ta politiske initiativer 
i klassekampen på landsbasis. 

Styrke organisasjonen slik at DSene bedre 
kan støtte partilaga og deres oppgaver i klas
sekampen. LS/STs kontakt med laga skal gå 
gjennom DS. 
Legge forholdene til rette for at DS-ene kan 

holde kontakt med hverandre for å utveksle 
erfaringer og synspunkter. 
Svare raskt på henvendelser fra medlemmer, 

partilag og distriktsstyrer. 
KAPITTEL 6 LANDSMØTET 
§ 19 Landsmøtet er partiets høyeste organ. 

LM innkalles av LS hvert 2. år eller når lag 
som representerer 1/3 av medlemmene krever 
det. 

§ 20 Alle partilag velger delegat/er til LM. 
Landsstyret vedtar delegatnøkkel. 

Bare valgte delegater har stemmerett. 
Landsstyremedlemmer og representanter for 
ungdomsorganisasjonene har rett til å møte 
med forslags- og talerett (jfr. § 31). 

LM kan godkjenne at spesielt inviterte gjes
ter er til stede. 

§ 21 Landsmøtet skal behandle Landstyrets 
beretning og regnskap, eventuelle forslag til 
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vedtak og foreta valg av nytt sentralstyre (jfr. 
§§ 17 - 18). Vedtak gjort på Landsmøtet er 
bindende for medlemmene. 

Landsmøtet skal være lukket for pressa. 
§ 22 ST skal i god tid og seinest 8 uker før 

LM, sende ut varsel om frist for valg av dele
gater, styrets beretning og eventuelle forslag 
til vedtak til partilagstyrene. Hvert partilag 
skal behandle dette før det velges delegater og 
nomineres kandidater til nytt ST. 

§ 23 LM vedtar partiets kontingentsatser. 
KAPITTEL 7 ORGANISASJONSPRIN

SIPPER 
§ 24 I alle partiorganer gjelder vanlige orga

nisasjonsprinsipper. Beslutninger fattes med 
simpelt flertall. Ved stemmelikhet er forslaget 
falt. Mindretallet er underordnet flertallet. 

Ingen representanter eller delegater kan 
møte med bundet mandat. 

§ 25 Årsmøtevalgt distriktsstyre/arbeidsut
valg, og landsmøtevalgt sentralstyre skal ha 

V 
edtektene er partilovene. Vedtektene 
slår fast de reglene som gjelder for 
medlemsskap og for oppgavene til og 

forholdet mellom partiorganer. 

§ 1. Medlemmenes rettigheter 
og plikter 
a. Enhver som godtar AKPs program og ved
tekter, arbeider aktivt i et lag, følger vedtak, 
og betaler medlemskontingen- ten, kan bli 
medlem av AKP. Medlem bør helst ha fylt 18 
år. 

Dette erstatter det meste av de ideelle måle
ne i nåvrende. § 3, men jeg er ikke så fornøyd 
med formuleringene: 

Medlemmer i AKP har rett og plikt til å 
møte på lagsmøter, studere og drive praksis. 
Målsettinga for hvert enkelt medlem er å bli 
en best mulig leder.P> (Kravet om å arbeide i 
et lag gjelder så sant det er mulig.) 

b. Det er uforenlig med medlemsskap i par
tiet å drive kvin- nemishandling. 

c. Partiets besluttende organer kan vedta at 
et medlem ikke ska[ vre offentlig kjent som 
medlem. 

d. Vedtektene er juridisk bindende i tvister 
om partiets eiendom. Med eiendom i disse 
vedtektene menes foruten all eiendom også 
andre rettigheter av økonomisk og politisk 
verdi. 

§ 2. Opptak av medlemmer. 
Kandidatmedlemskap. 
a. Søknader om medlemsskap må komme 
enkeltvis og rettes til styret i et lag, Lagsmøtet 
vedtar om søkeren skal tas opp som kandidat
medlem. 

1 vi ha kandidatmedlemskap? 
b. Kandidatmedlemskapet er en gjensidig 

prøvetid. Kandidat- medlemmet har de 
samme rettigheter og plikter som vanlig med
lem, men bør ikke velges til tillitsverv eller 
delegat. Kandidatmedlem har rett til srskilt 
hjelp for å sette seg inn i partiets program, 
vedtekter og arbeidsmåte. 

Sentralstyret bestemmer kandidattidas leng
de. Når kandi- dattida er over må kandidat
medlemmet søke om å bli vanlig medlem, 
eller gå ut av partiet. Medlemsmøte tar ved 
første høve stilling til en eventuell søknad om 
å bli vanlig medlem. Unntaksvis kan kandi
dattida forlenges. 

c. I tvilstilfeller skal medlemskap godkjen-
nes av høyere organ. . 

d. Der det ikke finnes lag, skal søknad om 
medlemskap rettes til overordnet organ, som 
avgjør om søkeren tas opp som kandidatmed
lem, og evt. seinere som vanlig medlem. 

e. Sentralstyret fastsetter regler for over
føring av medlem fra et lag til et annet. 

§ 3. Disiplinærtiltak 
a. Hvis et partimedlem bryter vedtektene eller 
partivedtak, eller skader partiet, kan partiet 
vedta advarsel, tilbake- trekking fra tillitsverv, 
suspensjon fra partiet, eksklu- sjon. 

b. Tilbaketrekking fra tillitsverv kan vedtas 
av det organet som har valgt medlemmet til 
tillitsverv, eller av overordna organ. 

c. Suspensjon og eksklusjon fra partiet kan 
foretas av sentralstyret eller av lagsmøte, etter 
at den saka gjelder har fått høve til å legge 
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minst 50 % kvinner og arbeidere. 
§ 26 Hvert medlem/lag har rett til åta kon

takt med andre partimedlemmer for å utveksle 
erfaringer og synspunkter. 

§ 27 Alle medlemmene har rett til å legge 
fram for resten av partiet sine synspunkter på 
partiets poltikk, organisering eller planer. 

Vesentlige uenigheter i ledende organer skal 
legges fram for medlemmene. 

§ 28 Partiets eiendom disponeres av partiets 
besluttende organer. 

Ledende partiorgan skal regelmessig rap
portere til partiets medlemmer om drifta av 
partiets eiendom. 

Enkeltpersoner som går ut av partiet plikter 
å levere tilbake eiendom som de eier eller dis
ponerer på vegne av partiet. 

Om et partilag eller et annet partiorgan ned
legges eller på annen måte slutter å arbeide 
for partiet, tilfaller all eiendom partiet ved 
nærmeste overordna organ. 

fram sitt syn. Distriktsstyre kan suspendere et 
medlem. 

Suspendert medlem mister alle medlemsret
tigheter. Det partiorganet som vedtar suspen
sjon av et medlem, avgjør i hvert enkelt tilfel
le om medlemmet skal delta i organisa- sjo
nens · arbeid i suspensjonstida. Suspensjon fra 
partiet skal ikke vare lenger enn 6 måneder. 

d. Medlem som mener de sjøl eller andre 
urettmessig er blitt idømt disiplinrtiltak, kan 
anke til sentralstyret. 

e. Eksklusjon skal innrapporteres til sentral
styret, som orienterer landsmøtet. 

Forslag 
fra 
Gunnar 

§ 4. Partiets besluttende organ. 
Organisasjonsprinsipper 

a. Partiets høyeste besluttende organ er lands
møtet. Mellom landsmøtene er sentralstyret 
det øverste organ. 

Der sentralstyret finner at det er grunnlag 
for det, opprettes distriktsorganisasjoner av 
AKP. Innafor en distriktsorganisasjon er det 
høyeste besluttende organet distriktsmøtet og 
det distriktsstyret det velger. 

På grunn-nivået er de besluttende organene 
lagsårsmøtet, lagsmøtet og det lagsstyret års
møtet velger. 

b. Beslutninger fattes med simpelt flertall. 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

c. Et mindretall skal respektere flertallets 
vedtak og gjøre sitt beste for at det blir iverk
satt. 

d. Høyere organ kan overprøve vedtak i 
lavere organ, og kan også pålegge lavere 
organ oppgaver. 

e. Før viktige vedtak fattes skal styrene når 
det er mulig innhente synspunkt fra lavere 
organ eller legge saka ut til debatt blant parti
medlemmene. 

f. Et medlem som er uenig i et vedtak, kan 
reservere sin mening og legge saka direkte 
fram for høyere organ: distriktsstyre, distrikts
møte, sentralstyre eller landsmøte. 

g. Partimedlemmer, lag og distriktsstyrer 
har rett til å få all den informasjon som de 
trenger til sitt arbeide, eller for åta standpunkt 
til politikk, planer og andre vedtak fra høyere 
organ. Alle medlemmer har rett til å legge 
fram for resten av partiet sine synspunkt på 
saker som angår partiets politikk, organisasjon 
eller planer, enten gjennom KK, medlemsblad 
eller på annen måte. Høyere organ kan bare 
holde tilbake opplysninger som vil sette parti
ets sikkerhet i fare, eller som bryter med per
sonvernet. 

h. Sentralstyret skal legge forholda til rette 

Om medlemmer går ut av partiets ST/LS til
faller partiets eiendom et samlet flertall i LS. 

§ 29 Vedtektene kan bare endres av Lands
møtet med 2/3 flertall. 

Tvister om tolking av vedtektene kan bare 
avgjøres av Landsmøtet. Landsstyret kan gi 
midlertidige tolkninger mellom Landsmøtene. 
Tolkningstvist løses med simpelt flertall. 

KAPITTEL 8 UNNTAKSBESTEMMELSE 
§ 30 Dersom krig, fascisme eller forfølgel

ser av annen karakter skulle tilsi det, kan disse 
vedtektene settes ut av kraft av ethvert ansvar
lig organ for sitt område dersom det er nød
vendig for å videreføre partiets arbeid. Alle 
vedtak etter denne bestemmelsen skal snarest 
mulig rapporters til høyere besluttende organ 
og legges fram på lagsmøte, distriktsmøte og 
landsmøte. 

KAPITTEL 9 UNGDOMSORGANISA
SJONENE 

§ 31 RU og NKS er partiets ungdomsorga-

for at parti- demokratiet styrkes gjennom at 
distriktsstyrene kan holde kontakt og utveksle 
erfaringer og informasjon. På samme måte 
skal distriktsstyret legge til rette for at lagssty
rer i distriktet kan holde kontakt. Diskusjon 
og meningsutveksling mellom partimedlem
mer fra ulike lag og ulike sted vil også styrke 
partidemokratiet. Viktige metoder for å få til 
slik tverrkontakt er konferanser, sommerleire, 
kurs o.l. Samtidig må alle partiorgan påse at 
slik tverrkontakt ikke under- graver de ved
tektsfesta organenes, og spesielt lagas rett til å 
fatte beslutninger. 

Fraksjonsparagrafen: formuleringene er dår-
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lige/uklare 
i. Det er forbudt å opprette egne grupper i 

partiet som kjemper mot partiets linje og set
ter til side partiets legale besluttende organ. 

§ 5. Lag 
a. Så langt det er praktisk rriulig skal alle med
lemmer av AKP delta i et lag. Gjennom laget 
er alle medlemmer med på utforminga av par
tiets politikk. Gjennom laget deltar medlem
mene i partiets arbeid. Laget har også hove
dansvaret for å fostre medlemmene. Laget er 
det viktigste forbindel- sesleddet til folk uta
for partiet, for å samle inn kunn- skaper og 
ideer, for å spre partiets politikk, og ikke 
minst for å verve nye medlemmer. 

b. Alle organ i partiet må legge til rette for 
at laga blir i stand til å løse disse oppgavene. 

c. Lag opprettes på arbeidsplasser, i bolig
distrikter, kommuner og andre steder der det 
er behov. 

d. Lag må godkjennes av sentralstyret som 
også kan trekke godkjennelsen tilbake. Bare 
godkjente lag kan ta opp og ekskludere med
lemmer, og sende delegater til distriktsmøter 
og landsmøter. 

Et lag må ha minst tre vanlige medlemmer. 
e. Lagsstyret innkaller lagsmøter. Lagsmøte 

skal innkalles når minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 

§ 6. Landsmøte, distriktsmøte 
og årsmøte i laget 
a. Landsmøte, distriktsmøte og årsmøte i laget 
innkalles av partiets styre på samme eller høy
ere nivå. Landsmøte innkalles hvert annet år, 
distriktsmøte hvert eller hvert annet år, og års
møte i laget hvert år. _I srlige tilfeller kan 
landsmøte, distriktsmøte eller årsmøte i lag 
innkalles tidligere eller utsettes inntil et år. 

b. Landsmøte eller distriktsmøte skal også 

OPPRØR 

nisasjoner. Alle partimedlemmer og partiorga
ner har ansvar for å støtte og styrke disse ung
domsorganisasjonene. 

To representanter for hver av ungdomsorga
nisasjonene har rett til å delta på landssty
remøter og landsmøter som observatører. 

Landsmøtet pålegger lansstyret å utarbeide 
en egen sikkerhetsinnstruks som skal innehol
de følgende punkter: 

Alle partiorganer har plikt til å ta tiltak for å 
beskytte partiets eiendom og arragementer 
mot mulige provokasjoner. 

Alle partiorganer og medlemmer har ansvar 
for å beskytte utsatt medlemmer mot yrkes
forbud. 

Partiets medlemstall skal være skjult. 
DS/LS skal ha en beredskapsplan for raskt å 

kunne omstille partiets arbeid til illegale for
hold. 

MARTE KRISTIANSEN 

innkalles når det kreves med flertallsvedtak i 
lag som representerer minst 1/3 av medlem
mene. Årsmøte i laget skal innkalles når minst 
1/3 av medlemmene krever det. 

c. Landsmøte, distriktsmøte og årsmøte i 
lagene skal minimum behandle beretning fra 
styret, regnskap og valg av nytt styre. 

d. Til landsmøtet og distriktsmøtet velger 
lagene delegater med stemmerett i forhold til 
det antall medlemmer det er innbetalt kontin
gent til partiet for. 

e. Sentralstyret vedtar delegatnøkkel og 
framgangsmåten ved valg av delegater til 
landsmøtet. Dersom krava til sikring av parti
et gjør det nødvendig, kan sentralstyret beslut
te at delegatene igjen gjennom vanlige demo
kratiske valg blant seg velger ut et mindre 
antall som møter på sjølve landsmøtet. Dele
gatkonferansene skal i så fall organiseres 
distriktsvis. 

Distriktsstyret vedtar retningslinjer for 
distriktsmøtet. Innkalling og fordelingsnøkkel 
for valg av delegater skal godkjennes av 
sentralstyret. 

f. Varsel om frist for valg av delegater til 
landsmøtet må vre lagsstyret i hende minst 12 
uker før landsmøtet, og innkalling med tids
punkt for møtet, dagsorden og sakspapir må 
vre overlevert delegat minst 6 uker før møtet. 
For distriktsmøte er fristene henholdsvis 5 og 
3 uker. Innkal- !ing til årsmøte i laget skal vre 
medlemmene i hende minst 3 uker før møtet. 

g. Bare valgte delegater har stemmerett på 
landsmøte og distriktsmøte. Ingen kan binde 
delegaters stemmerett. På landsmøtet har 
sentralstyremedlemmer har rett til å møte med 
alle rettigheter unntatt stemmerett. På distrikt
smøtet har distriktsstyremedlemmer og repre
sentanter for sentral- styret rett til å møte med 
alle rettigheter unntatt stemmerett. Landsmøte 
og distriktsmøte kan godkjenne at spesielt 
inviterte gjester er tilstede på møtet. 

§ 7. Sentralstyre, distriktsstyre 
og lagsstyre 
a. De valgte styrene leder arbeidet på sitt 
område i samsvar med partiets program, ved
tekter, og vedtak fra overordna organ inklu
dert organet som valgte styret. 

b. Styrene konstituerer seg sjøl. Sentralsty
ret og distrikts- styret velger om nødvendig et 
arbeidsutvalg som kan samarbeide daglig om 
ledelsen. Et styre/arbeidsutvalg skal ha minst 
leder, kasserer og organisasjonssekretr, som 
helst bør vre tre forskjellige medlemmer. 

c. Arbeidsutvalget utøver styrets funksjoner 
og myndighet når styret ikke er samlet, og 
skal innkalle sentralstyret/dis- triktsstyret til 
plenumsmøte minst tre ganger i året. 

d. Sentralstyre og distriktsstyre skal innkal
les når minst 1/3 av styrets medlemmer krever 
det. 

e. Det kan velges varamedlemmer til 
sentralstyre og distrikts- styre. Varamedlem
mer har ikke rettigheter i styret. Hvis et styre
medlem trekker seg eller går ut av partiet kan 
styret vedta å ta opp et varamedlem som sty
remedlem. 

f. Minst 50% av sentralstyrets og 
distriktsstyrets medlemmer skal vre kvinner. 

Fortsettes neste side 
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g. Styrer på alle nivå kan opprette de utvalg 
som trengs for å løse partiets oppgaver. Når 
flere partimedlemmer arbeider i en annen 
organisasjon, skal styret ta initiativ til at arbei
det deres samordnes. Alle slike utvalg er 
underlagt - og står ansvarlig overfor - styret 
som har utnevnt dem. 

§ 8. Partiets eiendom 
a. AKPs eiendom disponeres av partiets 
besluttende organ. Ingen partiorgan kan skille 
seg av med eller gjøre andre disposisjoner 
med eiendom som tilhører dem i strid med 
overordna organers viije. Det samme gjelder 
enkeltpersoner som eier eiendom på vegne av 

ORGANISASJON 

partiet. 
b. Viktige endringer i disponeringen av slik 

eiendom skal alltid godkjennes av sentrale 
partiorganer. 

c. Sentralstyret kan bestemme at eiendom 
skal overføres fra ett partiorgan til et annet. 

d. Ledende partiorgan skal regelmessig rap
portere til partiets medlemmer om drifta av 
partiets eiendom. 

e. Enkeltpersoner som går ut av partiet plik
ter å levere tilbake eiendom de eier eller dis
ponerer på vegne av partiet. 

f. Om et lag eller et annet partiorgan nedleg
ges eller på annen måte slutter å arbeide for 
AKP, tilfaller all eiendom AKP ved nrmeste 
overordna organ. 

g. Om medlemmer går ut av AKPs sentral
styre, tilfaller partiets eiendom et samlet fler
tall i sentralstyret. Forutsetninga er at dette 
flertallet har innkalt sentralstyremøte eller 
landsmøte etter vedtektenes §§ 6 og 7 dersom 
det er reist vedtektsgyldig krav om det. 

§ 9. Partiets ungdomsorganisasjoner 
a. Rød Ungdom (RU) og Norges Kommunis
tiske Studentforbund (NKS) er AKPs politis
ke ungdomsorganisasjoner. 

b. RU og NKS har rett til å delta i diskusjo
ner om partiets politikk i spørsmål som angår 
hele den kommunistiske bevegelsen i Norge. 

Skal ungdomsorganisasjonene underordnes 

AKP? Jeg er usikker. 
c. Sentralstyrene i RU og NKS er underord

net sentralstyret i AKP. 

§ 10. Unntaksbestemmelse 
Under illegalitet eller forfølgelser kan vedtek
tene fravikes dersom det er nødvendig for å 
videreføre partiets arbeid. Partiorgan som 
benytter denne unntaksbestemmelsen skal så 
snart som mulig varsle om vedtaka og få dem 
godkjent av overordnet besluttende organ. 
Hvis et styre benytter denne paragrafen skal 
det i tillegg, når det blir mulig, legge det fram 
for det organet som har valgt styret: lagsmøte, 
distriktsmøte eller landsmøte. 

GUNNAR RU1LE 

Mine to kjærligheter 
D 

u,- sa kjæresten min her om 
dagen - som snakker så 
mye om kollektiver, om 

styrken i sterke arbeiderkollektiver 
hvor folk beskytter og forsvarer 
hverandre. Et kjæresteforhold må 
også kunne være et slikt frigjørende 
kollektiv? Det må gå an å utvikle 
fellesnormer som skaper den trygg
heten vi begge trenger for å utvikle 
og utfolde oss. Om for eksempel at 
det er lov å være liten, og at åpenhet 
om egne følelser ikke skal misbru
kes til maktkamp. Om krav på posi
tiv støtte som bygger opp sjøltilli
ten. Normer som kan styre oss ute
nom maktkamp og skyttergravskrig. 

En melding som varmer i sjelen 
her jeg sitter på vei til lagsmøte. 
Som gir pågangsmot og håp. Tan
ken på lagsmøtet varmer ikke på 
samme mi ten. Tvert imot gruer jeg 
meg litt. Det blir sikkert det gamle 
oppgulpet av kjepphester. Alle er så 
opptatt av sine egne saker at det er 
vondt å foreslå nye ting. Alltid et 
snev av å leke kongen på haugen, 
sette hverandre litt på plass - passe 
på posisjoner. Tanken gir meg en litt 
oppgitt følelse. Spesielt fordi laget 
vårt er av de som fungerer bra. 

Drivende dyktige folk. 
Litt rart i grunnen. Gutta er jo dri
vende dyktige. Den nyvalgte nestle
deren i foreningen min er ekspert på 
å få fram det positive i folk. Høyt 
respektert på tross av sin beskjedne 
framtreden. Som fikk halve arbeids
stokken til å stille i demonstrasjon -
de fleste for første gang i sitt liv - til 
forsvar for arbeidsplassene. Han 
skal ikke ha æren aleine. Vi burde 
være kjempeglade for at forenings
medlemmene krangler om hvem av 
AKPerne som bør ta over som fore
ningsleder. Det forteller mye om 
respekt og tiltro i en opprørt tid. Det 
er moro å kunne fortelle en kjæreste 

· om et miljø hvor rørleggeren har 
svangerskapspermisjon, og hvor det 
er kamp for arbeidstidsordninger 
som gjør det mulig for mannfolk å 
ta ansvar for unger. Om en gjeng 
med mot og vett som jeg er stolt av 
å kjenne. Men som jeg ikke gleder 
rrieg til å treffe, og som jeg nøler 
med å invitere andre til å treffe - i 
alle fall på lagsmøter. Høyt respek
terte ledere for arbeidsfolk i et lag 
som ikke vokser. Et uforståelig 
paradoks. Hvorfor fungerer ikke vi 
som et frigjørende kollektiv? Hvor
for virker vi ikke sammen som en 
magnet på omgivelsene våre? Hvor
for blir vi bare elsket på avstand? 

Hva er skremmende? 
Vi kjenner maktas midler. Kanskje 
vi har lært dem litt for godt? Så godt 
at vi av og til bruker dem for å få 
gjennom våre vettuge ideer - og der-

Illustrasjon: Kiithe Kollwitz. 

Er et av problemene i AKP 
at lagskollektivene ikke virker frigjørende for folk? 

Hvilke normer må isåfall ligge til grunn for at folk i større og 
mindre kollektiv kan virke frigjørende på hverandre? 

Artikkelforfatteren mener at AKP her har mye å lære av hvilke 
normer som gjelder i et arbeiderkollektiv, som og håper at vi 
kan lære mer av å diskutere dette, ennå konkurrere om å slå 

hverandre hardest i hodet med 

med skremmer folk bort. At vi er litt 
for flinke til å svare og litt for dårli
ge til å spørre. At vi er litt for flinke 
til å kritisere og litt for dårlige til å 
rose? Har vi en sosialdemokratisk 
lederstil? Brøyter vi oss fram med 
harde slag i stedet for å lytte og 
sammenfatte? 

Lenins partimodell. 

Kildene til å skape 
frigjørende kollektiv. 
I en lærebok på BI diskuteres pro
blemet med å få styring på arbeids
folk, få dem å jobbe så hardt som 
mulig. I deres eksempel utvikler 
arbeidsfolk normer/regler for atferd 

Of'fRØR 

som gjør at lederne ikke klarer å 
styre: 

1. Du skal ikke sprenge akkorden 
2. Du skal heller ikke jobbe så 

seint at du blir en sinke. 
3. Du skal ikke sladre til ledelsen. 
4. Du skal være en av oss, ikke 

holde deg for deg selv. 

Arbeiderkollektivets normer er 
frigjørende._ De beskytter medlem
mene mot overgrep og gir folk 
pusterom og selvstendighet innafor 
et undertrykkende system. Heis
montørene har akkurat demonstrert 
at et slikt kollektiv . har en styrke 
som kan spille ut verdens største 
heisfirma. Det er et normsystem alle 
kamporganisasjoner trenger. Kansk
je vi ikke skulle slå Lenins syn på 
partimodellen i hodet på hverandre 
for å se hvem som kan klare det har
deste slaget, men heller prøve hans 
metode? Han sa ikke at han oppfant 
den «demokratiske sentralismen.» 
Han sa han oppdaget den. Han stu
derte hvordan russiske arbeidere 
organiserte seg for kamp. 

Spør arbeidsfolk! 
Skal vi spørre de mest levedyktige 
arbeiderkollektivene om hva slags 
partinormer vi bør ha? For eksempel 
heismontørene og hotell- og restau
rantfolkene? Da kan vi kanskje som 
bevegelse lære oss en partikultur 
som frigjør alle de store ressursene 
som er samlet i dette partiet? Jeg 
tror vi vil finne normer som er mer 
tolerante for forskjeller i ideer/tan
ker og holdninger enn partikulturen 
vår er. Men som stiller mye strenge
re krav til samhold, disiplin og soli
daritet. Lag som virker frigjørende 
på folks skaperkraft vil virke som 
fluepapir på folk som ønsker 
forandring/opprør. Klarer vi å skape 
et slikt klima vil AKP vokse. Men 
en slik partikultur kan ikke vedtas. 
Vedtekter kan i beste fall bare støtte 
opp om den. Jeg håper vi derfor 
ikke innskrenker debatten til å for
muleJe vedtekter. 

Jeg tror normene vi finner i 
arbeiderklassen vil lære oss noe om 
å være letende og søkende og 
mindre skråsikre. Da kan vi kanskje 
unngå at hver fløy i dette partiet, 
som mener de har funnet «sannhe
ten» om hva slags vedtak som må til 
for å «redde AKP,» slår hverandre 
ihjel? Kanskje kildene til framgang 
for AKP ligger i å lytte mer til 
arbeidsfolks kunnskaper? Kanskje 
min kloke kjæreste ikke bare kan gi 
meg troen på kjæresteforhold, men 
også på AKPs framtid? 

Jeg håper på mange lag som 
«frigjørende kollektiver.» 
Hvis dette pirrer til debatt, - noen 
forslag til lagsspørsmål: 

1. Hva ønsker du å bruke laget ditt 
til? Hva slags støtte trenger du fra 
det? 

2. Hva slags ressurser finnes i 
laget for å få det til? I partiet? 

3. Hva slags maktmekanismer 
møter du som hindrer deg? 

HILSEN MONTØR 
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ANTI-RASISME 

Rasismens mange uttrykk 
- I 

E 
tter hvert som FMI og 
andre rasistgrupper har 
dukket fram, har det blitt 
vanlig å inndele rasismen 

i flere deler. En hverdagsrasisme, en 
organisert - eller voldsrasisme og en 
statlig rasisme, som om dette er 
ulike fenomen. Men rasismen er ett 
fenomen. Det dreier seg hele tiden 
om rasistisk undertrykking som rett
ferdiggjøres av en rasistisk ideologi. 
Men som få forskjellige uttrykk, 
samtidig som de ulike formene 
henger nøye sammen og ·forutsetter 
hverandre. Skillene mellom hver
dags-, organisert-, volds- og statlig 
rasisme blir meningsløse for å 
skjønne hvordan rasismen arter seg i 
dag. 

Strukturell rasisme 
For hva er forskjellene mellom disse 
«rasismetypene»? Det som kalles 
hverdagsrasisme - den daglige dis
krimineringen og trakasseringen 
svarte kan møte på arbeidsplasser, i 
nærmiljøet, på gata, på skolen osv, 
er også myndighetene ansvarlig for, 
selv om den utøves av andre. Det er 
uttrykk for en diskriminering som er 
innebygget i samfunnsmessige 
strukturer og politiske systemer, 
som like gjerne kan kalles struktu
rell - eller statlig rasisme. Det er her 
myndighetenes splitt og hersk tek
nikker stikker fram. I en politisk 
situasjon med knapphet og 
nedskjæringer på velferdsgoder blir 
det mulig for folk å gjøre svarte 
ansvarlig' for sin situasjon. Men det 
er myndighetene som er ansvarlig 
for denne knappheten. Det er også 
myndighetene som har tildelt svarte 
rollen som syndebukk - som har gitt 
dem det nødvendige stemplet som 
uønsket eller «falske», og som der
for ikke har noen rett til velferden 
her. 

Rasismen har 
blitt hverdagslig 
Statlig rasisme - det som har å gjøre 
med utlendingslovgivningen og 
praktiseringen av den, foregår des
suten også daglig. Den er like hver
dagslig som den såkalte «hverdags.: 
rasismen.» Utestenging og deporter
inger av flyktninger, og trakassering 
av svarte på grensa har til og med 
blitt så hverdagslig at media har 
sluttet å skrive om det, og folk slut
ter å reagere på det. Myndighetene 

Hva 
0 

rna 
gjøres? 
· E nkeltpersoner i partiet 
; har lenge gjort en aktiv 

innsats i antirasistisk 
arbeid rundt om i landet. Partiet 
som helhet er derimot ikke mobi
lisert. Kamp mot rasismen må 
integreres i hele partiets politikk, 
integreres på områder som faglig 
kamp, kvinnekampen, miljøkam
pen og ikke minst kampen mot 

~dag 20. april 1990 

har i stor grad 
lykkes i sin poli
tikk og fått 
gjennomslag for 
sine definisjoner 
av hva en flykt
ning er. At det 
dreier seg 
mennesker på 
flukt dekkes over 
når de omtales 
som «asylsøke
re.» Og det dek
kes over at denne 
hverdagslige, in
stitusjonaliserte 
og offisielle nors
ke rasismen også 
betyr vold. Det er 
like mye voldsra
sisme å sende 
flyktninger tilba
ke til et land hvor 
de kan risikere 
ny forfølgelse, 
nød og umen
neskelige for
hold, som det er 
voldsrasisme å 
angripe asyl
mottak, slå ned 
og trakassere 
svarte eller sette 
fyr på butikkene 
deres. Men det er 
en mer skjult 
form for vold, 
mer indirekte 
vold som er en 
del av et politisk 
system. Politi. e 
partier som 
ansvarlig for 
flyktningepolitik-

nivåer: Rasis
tisk undertryk
king på statlig, 
samfunnsmes
sig nivå og på 
gruppe- eller 
individnivå. 
Det er samme 
fenomen, 
samme type 
undertrykking 
og samme 
måten det rett
ferdiggjøres 
på. Det handler 
hele tida om 
forsøk på å 
stenge svarte 
ute, enten fra · 
landet eller fra 
samfunnsmes
sige sammen
henger, fordi 
de sees på som 
en trussel mot 

. norsk kultur, 
sosialt liv og 

. politisk stabili
tet i samfun

. net. Det blir 
· også menings

løst ~ inndele 
rasismen 

: ulike typer 

sende faktor for rasistisk vold, dag
ligdagse trakasseringer osv. Både 
arbeidsgivere, arbeidsledige, FMI 
og andre kan hente argumenter fra 
offentlige dokumenter for hvorfor 
svarte er uønsket. 

Myndighetene 
snur verden på hodet 
Denne motstanden mot svarte pisker 
myndighetene opp igjen, og bruker 
det som argumenter for nye 
innstramminger og regler for å 
stenge svarte ute. Slik veves ansva
ret for rasismen sammen. Slik blir 
det et såmspill og gjensidig avheng
ighet mellom rasismens ulike 
ytringsformer. Mens myndighetene 
prøver å lage en myte om at Økt inn
vandring fører til økt rasisme. Slik 
k;an verden snus på hodet. Det er det 
motsatte som har skjedd. I. løpet av 
den samme perioden, de siste 2-3 
årene, som myndighetene har stram
met inn reglene og det .har vært en 
økning i antallet utvisninger/avvis
ninger på grensa, har det samtidig 
vært en eksplosiv økning i registrert 
rasistisk vold og terror. Med større 
rett kan det hevdes at jo mer myn
dighetene strammer grepet, jo større 

· fare er det for økning av rasismen 
ellers i samfunnet. Derfor vil den 
antirasistiske kampen svekkes der
som den ikke retter seg mot alle de, 
områdene rasismen tyter fram -
enten det gjelder deportasjoner av 
flyktninger, eller utestengning av 
svarte som prøver å komme hit som 
studente.T.,. &Tbel.ds'-nn.,,..an.~~ 'f.e...Tn.\.-

ken er like Voldsrasismen er et av rasismens mange uttlykk, som vi kjenner best gjennom vold mot 

fordi den ene 
uttrykksfor
men forutsetter 
den andre. 
Rasismen på et 
otnrflde eller 
samfunnsmes
sig nivå kan 
ikke bekjem
pes uten at den 
også bekjem
pes på alle 
områdene. Når 

lieinnvandrere og turister. Eller når 
det dreier seg om fornorskingspress 
og manglende demokratiske rettig
heter, diskriminering i hverdagsli
vet, eller rasistgruppers vold og 
overgrep mot svarte. ansvarlig for innvandrere direkte eller som hærverk på innvandreres boliger og butikker. Men også reg-

rasistisk vold jeringen er ansvarlig for sin voldsrasisme, gjennom tilbakesendelse av mennesker til sult 

som FMI og 
og krig. (Foto: Ole John Aandal) 

andre rasistgrupper er ansvarlig for statlige rasismen får på den måten 
den såkalte «voldsrasismen.» en helt annen legitimitet. Den blir 

Nasjonal 
politikk 
Det som kalles organisert rasisme -
den rasismen FMI, nynazister og 
andre rasistgrupper er anvsarlig for, 
er dessuten langt dårligere organi
sert enn den som myndighetene er 
ansvarlig for. Det er ikke rasistorga
nisasjonene som har statsapparatet. 
Det er myndighetenes rasisme som 
er gjort til nasjonal politikk. Den 

arbeidsløshet og nedskjæringer. 
For å legge grunnlaget for dette 
vil antirasistisk utvalg foreslå 
føl gen.de tiltak: 
Partiet gjennomfører obligatoris
ke diskusjoner: 

l .a) TEORETISKE DISKUSJO
NER: Om grunnlaget for 
rasisme. Om forholdet mellom 
klasseundertrykking og rasistisk 
undertrykking. Om åpne grenser. 
Om kampen for demokratiske 
rettigheter. Om det nasjonale 
spørsmålet og rasismen. 

b) STRATEGI OG TAKTIKK: 
Om rasismens ulike ytringsfor
mer - strategi/taktikk i den anti
rasistiske kampen. Om partiets 
rolle i den antirasistis½:e kampen. 

mer skjult- og vanskeligere å bek
jempe enn den mer direkte og åpen
lyse rasismen. 

Rasisme er rasisme 
Alle disse ulike måtene rasismen 
framtrer på i dag kan like gjerne 
hete det ene som det andre. Det er 
de samme· trekkepe som går igjen -
det hverdagslige, det voldelige og 
det organiserte. Det som skiller er 
knyttet til ulike samfunnsmessige 

2. I HVERT DISTRIKT velges 
det . en antirasistisk ansvarlig, 
som også blir kontakt for antira
sistisk utvalg i distriktet. 

3. DET OPPRETTES NETT
VERK av aktivister i hvert 
distrikt, som . på kort vars~l kan 
mobiliseres · til demonstrasjoner 
mot utkastelse av flyktninger, og 
hvis mulig beskyttelse av disse. 
Det er viktig å gjøre de~e nett
verket så bredt som mulig. Det 
må kunne mobiliseres til demon
strasjoner mot rasistorganisasjo
ner. 

4. PARTIMEDLEMMER niå 
oppfordres til å melde seg inn i 
SOS, og arbeide aktivt for 
opprettelse av SOS-grupper der 
det ikke finnes. 

for eksempel Tre krav 
oppmerksomheten bare rettes mot · Antirasister må derfor stille tre 
den åpne, direkte volden fra rasist- . hovedkrav i dag: Åpne grenser. Alle 
grupper, kan politikere og myndig- som kommer hit må få bli her. Like 
heter se bort fra den rasismen de demokratiske rettigheter · for alle 
selv er ansvarlig for. Det fører ikke som bor i landet og anerkjennelse 
bare til at det blir vanskeligere å av alle folkegruppers særegne 
bekjempe statens utestengningspoli- interesser. Kriminalisering av 
tikk, men det betyr også at sålenge rasistorganisasjoners virksomhet, 
de får fortsette lager det et politisk eller forbud av dem. Krav til 
klima rasistgruppene kan virke i, og politi/rettsvesen om å ta alvorlig på 
få legitimitet fra. I et politisk klima anmeldelser av rasistisk vold og 
med motstand mot innvandring og overgrep. 
svarte, får arbeidsledighet og sosial GURI LARSEN 
nød ekstra stor betydning som utlø-

5. ANTIRASISTISK UTVALG 
arrangerer en gang i året en land
somfattende konferanse for 
distriktskontaktene, og andre 
som har antirasistiske oppgaver i 
partiet. 

6. HØSTEN 90 arrangerer utval
get en skoleringskonferanse for 
faglig tillitsvalgte om klasseun
dertrykking og rasistisk under
trykking, og integrering av anti
rasistisk kamp i det faglige arbei
det. 
Disse forslagene står foreløpig 
kun for utvalgets regning. De er 
ikke behandlet i Sentralstyret. 

Antirasistisk Utvalg 

Antirasistisk utvalg i AKP oppfordrer alle 
medlemmer til å melde seg inn i SOS 
Rasisme. 
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RV-LANDSMØTET; 25.-26. OG 27. MAI: 
0 

arens,me 
T 

ida fram til RV's landsmøte nærmer seg 
raskt. De som skal på landsmøtet har 
forhåpentligvis allerede satt av datoene. 
Grunnlaget for at vi vedtok å avholde et 

ekstraordinært landsmøte var situasjonen som 
oppstod ette_r valget i 1989. Til woss for at FMS 
gjorde et bedre valg enn det RV aleine har gjort 
ved stortingsvalg var valget en klar skuffelse. 
Entusiasmen da meningsmålingene viste at vi 
hadde mandatsjanser i Oslo blei ettertrykkelig 
slått langt ned i bakken da valgresultatet kom. 
Oppsummeringene av valgresultatet gikk bl.a. 
på; slapp politikk, utestegning fra media, ukjent 
alternativ, samarbeid med NKP, for lik SV osv. 
Det var få som hadde lyst til å satse alt på FMS 
etter dette. Til tross for at vi hadde knyttet kon
takt med mange nye miljøer og folk, som de 
fleste ønska å ta vare på. Kravet om et ekstraor
dinært landsmøte som på demokratisk vis og i 
god tid før neste valg skulle avgjøre valglinja for 
1991 og videre framover blei stort og RV's 
landsstyre slutta seg til dette. 

Landsmøtet i 1989 vedtok at RV's program 
først skulle revideres på RV's landsmøte i 1991. 
Landsstyret syntes derfor at et ekstraordinært 
landsmøte var en glimrende sjanse til å få starta 
«programarbeidet og utvikle politikk. Når vi 
sier programarbeid legger vi noe helt annet i det 
enn det som normalt oppfattes. Vi mener IKKE 
at vi skal sette oss ned å lage konkrete forslag til 
nytt program. 

Vi vil ha diskusjoner om en helhetlig politikk, 
konkretisere vyene om et annet samfunn og sette 
dem i sammenheng med politikken og kampen 
vi driver i dag. Klarer vi dette legger vi sjølsagt 
ogsfl. grnnn\aget for revidering av programmet 
vårt. 

Landsstyret fant det naturlig å gripe fatt i 
Kjersti Ericsson og prosjektet «Ut av det bren
nende huset» , og vi har invitert til et samarbeid 
om dette. 

Det ekstraordinære landsmøtet vil altså ha to 
målsettinger. Den ene er å avgjøre valglinja•for 
1991 og den andre er å være et politisk verksted 
for å starte programarbeidet og å utvikle ny 
politikk. Opprinnelig var det også meningen å få 
et vedtak om RV's framtid. Dette kan imidlertid 
landsmøtet ta stilling til før AKP har avholdt sitt 
landsmøte, da RV jo er en allianse mellom AKP 
og uavhengige. Et slikt vedtak vil derfor først 
kunne komme på RV's ordinære landsmøte i 
1991. RV's framtid ligger også som et av pre
missene i diskusjonen om AKP. I tillegg ser det 
ut til at det er så mye sprik i standpunktene at det 

vil bli nesten umulig å samle landsmøtet om et 
felles vedtak allerede i mai. Det som er viktig 
for RV i førsteomgang er å fastlegge valglinja 
for valget i 1991, og det skal vi gjøre. Vi vil sjøl
sagt også åpne for en prinsipiell diskusjon om 
RV's framtid generelt på det ekstraordinære 
landsmøtet, men det vil ikke bli gjort noen bin
dende vedtak. 

Sjøl om det ekstraordinære landsmøtet ikke 
gjør noe vedtak om RV's framtid eller organisa
sjonsform vil sjølsagt diskusjonene og stem
ninga på landsmøtet kunne bli viktig for det 
endelige resultatet, enten avgjørelser blir tatt på 
RV's landsmøtet i 1991 eller seinere. 

Da vi forsto at vi ikke kunne ta noen endelig 
avgjørelse om RV's framtid på landsmøtet i vår 
bestemte vi oss for å gi større plass til det poli
tiske verkstedet. 

Landsmøtet skal denne gangen gå over 3 
dager. Det betyr at vi får bedre tid enn det vi 
vanligvis har. Torsdag den 24.mai er Kristi Him
melfartsdag og vi regner derfor med at de fleste 
kan få fri eller avspasere fredag 25. Landsmøtet 
vil derfor begynne fredag formiddag og avsluttes 
søndag ettermiddag. 

De politiske diskusjonene på landsmøtet vil bli 
lagt opp som et politisk verksted, men i motset
ning til tidligere skal vi denne gangen ikke satse 
på å produsere mye papir. Det viktigste blir dis
kusjonene og det vi klarer å utvikle av politikk. 
Det betyr i praksis mye mer om folk drar hjem 
fra Landsmøtet entusiastiske og fulle av nye 
ideer enn om vi vedtar mye som kansje blir lagt 
ned i en skuff. Vi kan tillate oss å gjøre dette nå 
fordi det er et ekstraordinært landsmøte. 

Kjersti Ericsson skal holde hovedinnledninga 
på fredag. Vi )lar snakket med henne for å høre 
hva slags tanker hun har om landsmøtet og hvor
dan vi kan føre diskusjonene fra «Ut av det bren
nende huset-prosjektet» videre. 

- Ut av det brennende huset er et prosjekt 
som har som formål å diskutere forskjellige 
utviklingsveier for framtida. Det er også mange 
utenfor den revolusjonære bevegelsen som . er 
opptatt av dette. Etter min mening er dette så 
viktig at dette burde være et politisk hovedtema i 
Norge idag. 

- Vi hadde en stor konferanse i desember. De 
fleste av innledningene herfra vil komme på 
trykk i Røde Fane og Materialisten. 

- Hva vi gjør idag, og hva de tanker vi har 
om framtida betyr for dagskampen er en tråd fra 
«Ut av det brennende huset -konferansen» som 
vi må videreutvikle på landsmøtet. 

- Et samfunn i økologisk balanse er et av de 
absolutte krav vi må stille til et annet samfunn. I 
dag er økologi en «dings» på sida i den politiske 
diskusjonen - uten makt. Kapitalismen bestem
mer hvordan samfunnsutviklinga skal være. 

- I et annet samfunn må økologi være et 
grunnprinsipp, og vi må begynne å tenke sånn 
idag. Det må bli litt likt det vi tenkte i forhold til 
kvinner. Kvinnespørsmål må ikke bare være noe 
på sida, men en integrert del. En RV-representant 
må tenke; hva slags økologiske konsekvenser vil 
dette budsjettet få? 

- Vi ønsker oss en annen type demokrati enn 
vi har i dag, vi vil skape et annet samfunn. 

- I dag blir alt gjort til varer - et salgspro
dukt. Det gjelder også politikk som blir en vare 
som skal selges til konsumentene. 

RV har stått for noe annet. Det å ha nær kon
takt med folk og bruke vanlige folk har vært og 
er viktig. Vi ønsker å gjøre vanlige folk store. Vi 
tenker at i framtida vil samfunnet definere 
behov, ut fra folks behov - hverdag. Kunnskap 
om folks hverdag blir derfor veldig viktig. 
Kunnskap er ikke bare noe som finnes i doku
menter og skrifter. Vi må ha en annen referanse
ramme for arbeidet vårt (folks hverdag) og ikke 
som de andre partiene som har budsjetter og 
skjemaer. Vi må kunne snakke om dette på en 
vanlig måte. Kvinnelige RV-representanter er 
ofte flinkere til å snakke om dette på en vanlig 
måte enn menn, som lettere glir inn i de vanlige 
kommunale rammene. 

- Vi må også ta med det globale perspektivet, 
solidaritet og 3. verden. RV er det eneste partiet 
som har trukket dette inn i kommunepolitikken 
med bevilgninger osv. 

- Det globale perspektivet kommer nå også 
mer direkte inn i politikken på kommune- og 
fylkesplan. RV's fylkesrepresentant i Nordland, 
Geir Johnsen, uttalte fra et felles møte mellom 
de nordligste fylkene, på Dagsrevyen at vi ikke 
kunne la den norske trålerflåten flagge ut til Peru 
for å fiske havet tomt der også. Da var det bedre 
og sende dem til opphugging. Det finnes flere 
slike eksempler på at verden kommer nærmere. 

- Når vi skal ha et politisk verksted på RV 
landsmøtet betyr det at folk skal ha med seg 
verktøyet sjøl. Det vil si; politisk kunnskap og 
erfaring for å lage noe sammen som ikke var der 
før. Noe av grunnene til denne formen er at de 
som kommer dit sitter inne med mye kunnskap 
og tanker. 
BERIT JAGMANN 

Mål og muligheter 
for RV i 1991 

R 
V har styrka sin prestisje gjennom korrupsjons
avsløringer og kamp mot budsjettnedskjæring
er. Det bør være gode muligheter for å gjøre et 

minst like godt valg for RV i 1991 som ved forrige 
valg. Men RV kan også miste halvparten av represen
tantene. 

målsettng om for å svare på NRKs diskriminering. 
Bjartmar-listene ble en suksess. Den magiske grensa 
er på 112 lister. 

RV-offensiv 

RV har nå 57 representanter i kommunestyrer og fyl
kesting. I mange kommuner mangla det få stemmer på 
å få valgt inn en representant. I Leirfjord mangla det 2 
stemmer, i Gamvik 2, i Moss 4, Arendal 7, Asker 15. 
Ut i fra resultatene i 1987, burde det være muligheter 
til ca 35 nye representanter. 

Mulighetene for tilbakegang både stemmemessig og 
i antall representanter er også absolutt tilstede. Den 
første kampen blir å klare og stille nok RV-lister til å 
få full representasjon i NRK. Det betyr mye for å være 
et rikspolitisk alternativ. Det trengs minst 112 lister. 
Ved forrige valg stilte RV i 115 kommuner, men i 30 
av disse kommunene vil det bli vanskelig å stille lister 
nå. Samtidig er det ca 15 nye kommuner det bør kunne 
være mulig å stille i. Det kommer med andre ord til å 
kreve pågangsmot og mye arbeid for å klare nok lister. 
Vi har klart det før, og må klare det igjen. I 1983 stilte 
RV dobbelt så mangte lister som det først var satt 

Oppslutninga i antall stemmer er det umulig å spå 
noe om. Den politiske situasjonen skulle gi oss minst 
like gode muligheter som tidligere. Men vi får konkur
ranse av et større SV, og av De Grønne i flere kommu
ner og fylker. RV fikk 27 929 stemmer v~d fylkes
tingsvalget i 1987. Ved Stortingsvalget i 1985 fikk vi 
14 800. Resultatet i 1991 vil ligge mellom 15 000 og 
50 000 stemmer. Det vi gjør nå framover og i valg
kampen avgjør mye. 

Sjøl med et like godt valgresultat i antall stemmer 
som ved forrige valg, kan RV miste mange represen
tanter. Det vil bli færre representanter i mange kom
munestyrer og fylkesting. I Akershus er det snakk om 
å redusere fylkestinget fra 85 til 63 representanter. I 
tillegg er mange av RV mandater utsatt. I Ålesund 
kom Bente Volder inn med 6-7 stemmers overvekt ved 
opptelling av slengerne. Bortimot halvparten av RVs 
mandater kan gå tapt uten vesentlig nedgang i stem
metallet totalt! Valgnatten vil bli spennende. Bra vi har 
16 måneder på å bygge opp til et godt resultat. 

AKSEL NÆRSTAD 

D 
et er stor enighet i RV og AKP om å stille flest 
mulig RV-lister i 1991, og minst like mange som 
ved forrige valg. På tvers av ulike syn om for

holdet mellom RV og AKP i framtida og på hvordan RV 
bør organiseres, er det også brei enighet om at det nå må 
knyttes .tettere bånd til alle dem som støtter RV. 
De fleste av de 3500 personene som sto på RVs lister ved 
forrige valg har ikke vært knyttet orgnisatorisk til RV 
etterpå. I mange av de 115 kommunene RV stilte i er det 
hverken noen fast aktivitet fra RV eller AKP. Støtten til 
RV har økt med korrupsjonsavsløringene, men det gjøres 
lite for å «høste inn» noe av den. Skal RV gjøre et godt 
valg i 1991, må RV-arbeidet systematisk bygges opp fra 
nå. 

I en god del nye kommuner bygges nå RV opp som en 
form for medlemsorganisasjon. De fleste stedene er 
AKP-lagene drivkrafta i dette arbeidet, men det finnes 
også kommuner der det ikke finnes AKP-lag. Det tegnes 
medlemsskap eller støttemedlemsskap for 100 - 200 kro
ner i året, det utgis informasjonsskriv til dem som blir 
med, og det arrangereres ·noen møter. I en kommune med 

150 RV-stemmer burdet 
tilknyttet RV mer fast og 
økt støtte til RV i dag, s1 
med de sakene RV jobl 
valget i 1991. 

Bortsett fra dem som 
styregruppe, tas det ikkt 
disse RV-gruppene utem 
støtter RV er enten akti1 
mentarisk arbeid, eller d, 
de kan tenke seg å støtte 
i valgkamper. 

En del steder der det 
RV-organisasjon, tar A] 
kontakt med dem som h 
på ei RV-liste. 

Det er ikke noe som l 
noe i den kommunen du 

Fredag 20.april 1990 

Les artikkelen på siste side
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ig å få 30-40 til å bli 
nomisk. Det vil bety 
ter til å få gjort mer 
økte muligheter for 

bher i ei kommune
høyt aktivitetsnivå i 
pen. De fleste som 

ndre felt enn parla
å være aktive. Men 

skje gjøre en innsats 

opp noen form for 
på å knytte tettere 
kan tenke seg å stå 

seg sjøl. Gjøres det 

KSEL NÆRSTAD 

Fredag 20.april 1990 

eeven 

Forslagtil 
vedtak på 
lands 
møtet 
0 

m valget 1991 : 
1. Hovedlinja i 1991 må være at RV 
stiller lister i flest mulig kommuner og i 

alle fylker. En sentral målsetning må være å nå 
det antall lister som er nødvendig for å oppnå 
full representasjon i NRK's valgsendinger. 
2. I de tilfellene der det er aktuelt for RV å gå 
inn i andre typer listesamarbeid, skal dette god
kjennes av RV sentralt. Slik godkjenning bør 
ikke gis hvis like lister truer RV's rett til full 
NRK dekning. 
3. RV's landsmøte henstiller til AKP(m-1) om å 
slutte opp om denne valstrategien og å priorite
re krefter ut fra ei målsetning om å stille flest 
mulig RV-lister. 
FORSLAGSSTILLER: KRISTIANSAND RV 

Forslag til vedtak 
på landsmøtet 

0 
m kommune- og fylkestingsvalget i 1991: 
Rød Valgallianse vil stille flest mulig lister ved 
kommune- og fylkestingsvalget i 1991. RV øns

ker å stille i alle fylker og i de 115 kommunene det ble 
stilt lister i ved valget i 1987. RV ser det som viktig å 
stille i alle fylker og i så mange kommuner for å være et 
rikspolitisk alternativ 

NRKs udemokratiske regler gjør det nødvendig å stille 
i minst 1/4 av kommunene (112 kommuner) for full dek
ning i NRKs valgsendinger. RV skal også ved valget i 
1991 klare denne sperregrensen. 

RV ønsker et samarbeid med folk som i dag ikke er 
med i RV, bl.a. folk fra Fylkeslistene for miljø og solida
ritet, lokale lister og aksjonsgrupper. Vi vil tilby disse 
plass på RVs lister. 
Om RVs organisasjonsform: 
Det er nødvendig med en offensiv for RV i alle fylker og 
kommuner der RV har stilt lister før for å klare å stille· 
minst 112 lister og for å legge grunnlaget for et bra val
gresultat. 

Alle de 3500 personene som sto på RVs lister i 1987 
og mange andre som støtter RV, må diskuteres med nå i 

månedene framover. Det må nå bygges opp RV-grupper 
og kontaktnett for å spre RVs politikk og forberede valg
kampen. RV har som mål å få flere med i aktiv valgkamp 
i 1991 enn noen gang tidligere. 
Det er ulike syn i RV på hvordan organisasjonen bør 
utvikle seg framover. Landsmøtet ønsker ikke å sette i 
verk noen endringer av organisasjonsmodellen før 
AKP(m-1) på sitt landsmøte har vedtatt hva partiet går 
inn for. I følge RVs vedtekter skal alle vedtektsendringer 
skje i samråd med AKP(m-1). Landsmøtet mener derfor 
det nå fortsatt må være opp til RV lokalt å avgjøre RVs 
organisasjonsform. Noen steder er det medlems-organi
sasjon, noen steder grupper rundt representantene, og 
noen steder opprettes det valgkampgrupper. 
Det stemmes over følgende alternativer for å se hvor stor 
oppslutning de ulike alternativene har på landsmøtet: 
A) RV bør opprettholdes som en allianse mellom AKP 
og uavhengige sosialister. 
B) RV bør bli en sjølstendig medlemsorganisasjon. 
C) RV og AKP bør gå sammen i en organisasjon. 

Arbeidsutvalget i RVs landsstyre 

• 
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H 
ele livsgrunnlaget på 
jorda ødelegges i øken
de tempo. Det er en . 

lammende tverrpolitisk enighet 
også i Norge om «nødvendighe
ten av drastiske tiltak for å 
redde miljøet»·. Men utviklinga 
fortsetter - verden går med hur
tigtogfart mot stupet. For å 
redde jorda trengs det djuptgri
pende og total endring av sam
funnet, - økonomien må legges 
totalt om, maktforholdene må 

·snues på hodet, og forholdet 
mellom rike og fattige grunnleg
gende endres. Valget står mel
lom undergang og å skape et 
helt nytt samfunnssystem i øko
logisk ballanse. 

10 

Dersom livsmiljøet, mennesker, dyr og planter 
skal bevares for framtida, er det nødvenidg å 
erstatte den kortsiktige rovdrifta og utarminga 
av naturgrunnlaget med en langsiktig, planmes
sig og grunnplanstyrt utnytting av ressursene. 
En slik utnytting må være ulik den vi i dag kjen
ner som kapitalisme i Vest og «sosialisme» i 
Øst. Den moderne kapitalismen og den gammel
dagse «sosialismen» er like lite egnet til å løse 
dagens miljøutfordringer. Historia har vist at 
begge samfunnssystemer er fundamentalt uegna. 
Likevel finnes det ele-
menter i begge det går · 
an å bygge videre på. 

Miljøproblemene er 
det tydeligste tegn på at 
det trengs en revolusjo
nerende ny politikk. 
Det er en ambisiøs, 
men nødvendig målset-
ting å snu en utvikling som er så økonomisk, 
kulturelt og teknologisk sementert. RV har ingen 
tro på at det kan skje innenfor dagens system av 
byråkrater, industriledere og politiske ledere. 
Det mfl. skapes et revolusjonerende nytt sam
funnsystem basert på en annen ideologi , kulur 
og mål for produksjon enn det dagens maktap
parat representerer. Det må skapes en ny demo
kratisk og økologisk sosialisme. · 

Produksjon for profitt må erstattes med pro
duksjon for behov. Så lenge profittjakten og 
ikke menneskenes behov og naturens bæreevne 
styrer utviklinga, vil det være umulig å stoppe 
miljømordet. 

De multinasjonale selskapenes makt må bry
tes. Et lite antall kapitalistiske selskaper forval
ter idag verdens ressurser og dens framtid etter 
egne behov. Disse monopolenes makt må brytes, 
og ressursene styres demokratisk «nedenfra» av 
flertallet. 

En økologisk planøkonomi av en ny type" 
Både de multinasjonale selskapenes planøkono
mi og den ((sosialistiske» maktelitens femårspla
ner, har det til felles at planene er toppstyrt og at 
planene blir tredd nedover hodene til folket. 
Slike makteliter består av noen fåtalls menn som 
har en endimensjonal vekstideologi som rettes
nor. De utbytter både mennesker og natur for å 
nå sine mål - enten målene har vært profitt eller 
størst mulig produksjon. Det er avgjørende for å 
lykkes i å stanse miljøødeleggelsene, at en 
planøkonomi er grunnplanstyrt. Lokalsamfunne
ne og fagforeninger må ha beslutningsmyndig
het over sentrale planer. 

Reduksjon av energi- og ressursbruken i de 
rike landa. Jordas lagerressurser forbrukes i stort 
tempo av de rike landa. Det store energiforbru
ket fører til forurensning og klimaS!ndringer. Det 
må utvikles lavenergisamfunn, forbruket av 
lagerressurser må drastisk reduseres. Det må sat
ses på fornybare ressurser og lagerressursene må 
resirkuleres. Bruk-og-kast-samfunnet må forkas
tes. 

Konkurransen mellom storselskapene, lande
ne og kommunene må erstattes med samarbeid. 
Det må samarbeides om menneskelige og natur
vennlige mål for produksjon der hverken men
nesket eller naturen drives rovdrift på eller· 
utbyttes av en liten herskende elite. Det betyr 
BRUDD med dagens rådende økonomiske grun
nide. Dagens kyniske markedsliberalisme slik 
Thatcher og Hagen er eksponenter for, er en stor 
trussel for 90 åras miljøpolitikk. 

En solidarisk verdensøkonomi. De store 
monopolene og de rike landa driver en rå, impe
rialistisk utbytting og undertrykking av de fatti
ge landa. Naturressursene ødelegges og men-
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nenskene holdes nede i nød og fattigdom. Et lite 
mindretall av jordas befolkning bruker meste
parten av ressursene. Landene i den 3. verden 
må få kontroll over sine egne ressurser, de må få 
utvikle produksjon og foredling etter egne 
behov, og verdenshandelen må skje på likever
dig byttebasis. Jordas rikdommer må fordeles 
likt på jordas befolkning. · 

Bryte med de patriarkalske, sjåvinistiske og 
rasistiske strukturene. Økokrisa rammer kvinne
ne spesielt. Makt til kvinner er nødvendig for å 
stoppe miljømordet. Den hvite verden utbytter 
den 3. verden og eksporterer miljøproblemer. 
Det skaper rasisme, og rasismen er igjen med på 
å opprettholde maktforhq_ldene i verden. Det er 
derfor nødvendig å bryte disse strukturene. En 
«miljøpolitisk snuoperasjon» kan ikke gjennom
føres uten at den går paralelt med en solidari
tetspolitikk der mennesker uansett inntekt, hud
farge, nasjonalitet eller kjønn behandles likever
dig. 
Et grønt landbruk. Det industrielle og kjemiske 

landbruket har pint ut og forurensa jorda, og ført 
til at matjorda forsvinner. Det må skapes et øko
logisk landbruk som tar vare på og fornyer 
jorda. 

Press og makt nedenfra 

Bøndene og naturfolkene veit hvordan jorda og 
skogene bør forvaltes. Fiskerne kjenner livet i 
havet. Fabrikkarbeiderne kjenner forurensning 
på kroppen. Folk flest merker forurensning og 
ødelegging av nærmiljøet. Disse kunskapene 
kombinert med vitenskapelig kunskap er nød-

60 Altakraftverk ved energisparing, 20 mrd. 
årlig. Alternativ energiforskning utgjør 9% av 
den totale energiforskningen og er blitt redusert 
med 70% i løpet av 80-åra. · 
RV vil arbeide for: 
Å redusere energiforbruket med 50% innen år 

2020 slik Brundlandkommisjonen anbefaler for 
den rike verden. 

Lavenergiteknologi og kretsløpenergi blir et 
satsningsområde for norsk industri. 
Storsatsing på energiøkonomisering (ENØK) 
Overskuddskraft eksporteres til land som vil 

bygge ned atomkraftverkene r 

En omorganisering av samfunnet basert på 
mindre energiforbruk innen samferdesel. 
Uttaket og forbruket av fossilt brennstoff må 

reduseres kraftig. 
Oljeforbruket må ned med 80% innen år 2020, 

35% innen år 2000. 
Hindre bygging av A-kraftanlegg ·og gasskraf

tanlegg. 

Fra storstilt satsing på privatbilisme 
til kollektivtransport, og mindre 
transportbehov 

Dagens samferdselspolitikk øker miljøproble
mene. I de tre kommende år skal det satses nær-

. mere 46 mrd. på veinettet (1990-93). Både bil
veksten og investeringsnivået på veier er rekord
store. Samtidig reduseres kollektivtransporten 
(unntatt fly) i alle fylker. NSB legger ned side
spor over hele .landet. Folk må stadig reise leng
er fra bolig til arbeidsplass. 

RV vil arbeide for 
at: 

Samfunnsplanleg
gingen må tilrettel
egge for mindre 
transportbehov, 
bl.a. ved arbeid der 

MILJØMANIFEST 
vendig for å skape et samfunn i økologisk bal
lanse. Bare gjennom at folk sjøl har makt til å 
styre utviklinga, kan et samfunn fungere uten 
rovdrift og ødelegging av livsgrunnlaget. 

I flere tiår har stats- og industriledere hatt 
kunskap om at det er nødvendig med en drastisk 
omlegging av politikken og økonomien for å 
redde jorda. Men endringene må presses fram 
nedenfra. Det er press fra folk flest, fra miljøor
ganisasjoner, fagforeninger og aksjonsgrupper 
som har tvunget fram endringer. RV vil støtte og 
jobbe for å styrke aksjoner og press nedenfra for 
å tvinge gjennom en økologisk forsvarlig poli
tikk. 

Miljøtiltakene i Norge nå 

I dag satses det på miljøtiltak der det er lønn
somt og prisen som må betales for å «rydde 
opp» legges på «folk flest» (høyere avgifter, 
høyere priser). Det betyr at de med dårligst råd 
fra før rammes hardest enten det gjelder Norge 
isolert eller verden som helhet. RV vil arbeide 
for at miljøtiltakene ikke skal brukes til å øke 
forskjellen på fattig og rik i Norge eller fattige 
og rike nasjoner. RV mener snuoperasjonen må 
betales av profitten til storselskapene og organi
seres ved å omstille arbeidskraft fra miljøødel
eggende sektor (vannkraftutbyggiing, oljeutvin
ning, kjøpesenter- utbygging, veiutbygging) til 
miljøvennlige sektorer (energiøkonomisering, 
resirkulering av avfall, jernbanebygging, pro
duktutvikling av miljøvennligevarer og maski
ner, biodynamisk jordbruk ... ). En slik politikk 
vil føre til økt sysselsetting og produksjon av 
meningsfylte varer og tjenester. 

Fra energisløsersamf unn til lavener
gisamf unn 

Norge er rikt på energi (olje, vannkraft) og er 
blant verdens mest energiforbrukende/-sløsende 
land. Energiforbruket er blitt dobbelt på 20 år, 
og er over 70% over gjennomsnittet i Europa. 
Fremdeles investeres det store summer i ny 
energi (6 mrd. årlig), nesten dobbelt så mye som 
i helsevesenet. Det er potensiale for å spare inn 

folk bor som et overordnet mål, kortere avstand 
til butikk, barnehage osv. Ny teknologi gjør 
dette teknologisk mulig i langt større grad enn 
før. 

Kollektivtrafikken må gjøres til et godt og 
rimelig alternativ til privatbilismen. Milliardin
vesteringene i veianlegg må for en stor del 
anvendes til utbygging av tog, buss/drosjetjenes
te og trikk. Miljøvennlige biler (elektriske) må 
subsidieres og videreutvikles. 
Biltrafikken må også reduseres gjennom bilfrie 

soner i byene. Myke trafikkanter, gående og 
syklister, må danne premissene for biltrafikken i 
trafikk- og veiplanleggingen. 
Godstrafikken må i stor grad over fra vei til 

bane. 

Fra bruk-og- kast-samfunnet, til gjen
bruk og avfallsminimalisering 

Vårt samfunn og vår kapitalistiske økonbmi 
oppfordrer til engangsbruk og sløsing. Økt vare- · 
produksjon er et mål for kapitalismen som måler 
sin vellykkethet i brutto nasjonalprodukt. «Sosi
alismen» måler sine resultater i tonn, ikke i kva
litet. 

Resultatet er at søppelmengden øker enormt. 
Den har blitt fordobla siden 1973 og nærmer seg 
2 mill. tonn årlig. Samtidig blir søpla stadig mer 
farlig. 50% av spesialavfallet forsvinner i natu
ren, i alt 60000 tonn blir.offisielt ikke tatt hånd 
om. Enorme mengder av gift er forsvunnet på 
vanlige fyllinger, på fjordbunner eller spredd på 
fyllinger og i grunnvannet. Det er ingen plan for 
å redusere mengden av vanlig søpel eller spesia
lavfall. 

RV vil arbeide for: 
Å redusere avfallsmengden, både spesialavfall 
og vanlig søppel. Prinsippet om at produsenten 
sjøl må ta ansvaret for sitt eget avfall, skal være 
retningsgivnde. Virkemidlene må være både 
øknomiske (så som betydelige avgifter på emba
lasje fra produsent) og administrative (ved inn-
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føring av kildesortering, forbud mot produksjon 
av farlige stoffer, krav til produksjonskvalitet, 
pålegg· om resirkulering). Søppel er en «ressurs 
på avveier» som må utnyttes selv om det ikke er 
«profittabelt» etter dagens økonomiske måles
tokk. En rekke helseskadelige og unyttige pro
dukter må avskaffes. 

Fra «miljøutbytting» og «miljøimpe
rialisme» i den 3. verden,- til en soli
darisk verdensøkonomi 

Norge er med på utplyndringa av den fattige del 
av verden og bidrar til å forsterke de store mil
jøproblemene blant verdens fattigste. Norsk 
industri tillates å «flagge _ ut» forurensende 
industri til 3. verden land. Norge tjener milliar
der på å utbytte U-land, den såkalte «I-hjelp», 
som hensynsløst uttyner jordbruksressursene og 
regnskog for en billig penge. Vårt forbruk er 
blitt avhengig av varer som er sterkt subsidiert 
av de fattigste landa i verden, både mennesker ·· 
og natur. 

Fra spesialisering til mangfold,-fra 
rovdrift på naturen til samspill med 
naturen 

Dagens politikk legger opp til fortsatt rovdrift på 
naturressursene i havet og på land. Det stimule
res til fortsatt kapitalintensiv stordrift .på havet 
med storbruk av trålere, og et landbruk med 
høyt effektivitskrav, tunge maskiner med stort 
forbruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. 

Vi har fått økologiske flyktninger fra kystsam
funnene i Nord-Norge og fra landsbygda. 3000 
bruk legges ned hvert år. 
RV vil arbeide for: 
Statlig økonomisk stimulering til omlegging av 
landbruk og fiskeri. Redusert effektivitskrav og 
økt jordbruksoverføringer for å lønne og behol
de arbeidskrafta som er nødvendig for å bruke 
ressursene mer miljøvennlig. Premiering av 
nydyrking og økologisklandbrµk. 

Fra sentralisering og betongørken, til 
desentralisering og grønne byer 

Siste del av 80-åra økte sentraliseringsbølgen 
igjen. Byenes asfalt og betong -okkuperer i sta

dig økende grad og reduserer 
tilgjengeligheten ti\ varierte 
naturopplevelser. Næringsbygg 
og motorveier eter opp grøn
tområdene. Samtidig med at 
byene eser utover, blir de også 
mer transportkrevende. 

Den kunstige oppdelinga i 
storbyer og administrasjonssent

ra og forbrukermaskiner, og utkant-Norge som 
produserer mat- og industrivarer er både miljøø
deleggende og fremmedgjørende. 
RV vil arbeide for: -
En politikk som gjør slagordet «ut av trenselen» 
og «styrk bygdenorge» et reelt innhold. Vi 
trenger en nasjonal handlingsplan for å snu 
strømmen som i dag går inn til storbyene. 
Byutviklingen må gjenerobre grønne lunger og 
varierte naturområder må gjøres tilgjengelige. 
Miljøødeleggende veganlegg må saneres og 
gamle «miljøperler» rehabiliteres. Utbyggingen 
i byene må legge vekt på å få ned transportbeho
vet. 

Avslutning 

Norge markedsføres internasjonalt som mil
jøpådriver og foregangsland i miljøpolitikken. 
Sannheten er at Norge på mange områder er ei 
sinke. Myndighetene har stått for en vanvittig 
rovdrift på fiskeressursene i nord og ledet an i 
en helt unødvendig prestisjebygging av Alta
vassdraget på tvers av urbefolkningens interes
ser. Industrien ligger langt tilbake når det gjelder 
en rekke utslipp både til luft og vann. Samferd
selspolitikken er nærmest fri for miljøtenkning. 
Vi har et lovverk som er svært gunstig for miljø
syndere. Norsk industri forurenser og driver 
roivdrift i 3. verden-land. 

Den spesielle oppmerksomheten Norge har 
internasjonalt gjør det spesielt påkrevd å gå i 
spissen i miljøpolitikken ikke bare i ord. RV 
mener det er en stor oppgave å presse Stortinget 
og norsk industri til å ta Brundtland-rapporten 
på alvor. Forandringene vil ikke komme uten en 

. brei, aktiv og aksjonsretta bevegelse fra grasro
ta. Miljøprganisasjoner, fagforeninger, kvinne
organisasjoner, aksjonsgrupper og andre organi
sasjoner må gå sammen for å skape framtida. 

KNUT HENNING THYGESEN 
og AKSEL NÆRSTAD 
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Parlamentarisk og . 
revolusjonært arbeid 

B 
udsjettkampen er et svar på 
den nedskjæringspolitik
ken som har vært ført i 
Norge siden -79. I første 

omgang førte nedskjæringene fra sta
ten ( og økt overføring av oppgaver til 
kommunene uten økonomisk kom
pensasjon) til at kommunene finansi
erte flere og flere utbyggingsoppgaver 
ved låneopptak. I kjølevannet av låne
opptakene har en stadig større andel 
av kommunebudsjettene gått til å 
betale renter og avdrag. Innstram
minga i kommuneøkonomien har ført 
til at de kommunale tjenestene ikke 
har blitt utbygd i takt med økte behov 
(eldreomsorg, barnevern, økt pågang 
på sosialkontoret). Nå er vi kommet 
til en periode hvor felles goder blir 
angrepet og bygges ned. 

I Ålesund har det ført til nedlegging 
av støtte til telefon til eldre, fritid
sklubber for ungdom, skoler, steng
ning av avdelinger/senger på alders
og sjukehjem, nedlegging av kommu
nal svømmehall, bibliotekfilialer, salg 
av kommunale boliger, reduksjon av 
hjemmehjelpsbudsjettet. 
Vi ser stadig flere lovbrudd fra kom
munens side - mot folk og de rettighe
tene de har etter loven - lov om barne
vern brytes, lov om grunnskolen 
(funksjonshemmede og unger med 
spesielle behov får ikke den undervis
ninga de har krav på), lov om psykisk 
helsevern, lov om sosial omsorg, 
kommunehelseloven og lov om vok
senopplæring. 

I tillegg ser vi en økt privatisering -
delvis privatisering av renovasjonen, 
nedbygging av teknisk etat - sette 
oppdrag bort til private og privat bar
nehageutbygging. 
Kommunestyrene har lydig tatt på seg 
rollen som lokale bødler for statens 
rasering av fellesgoder og nettverket 
som skal fange opp dem som trenger 
noe hjelp. Kommunestyrene har heller 
ikke tatt alvorlig alle lovbruddene 
kommunen er ansvarlige for og som 
rammer folk. 

Budsjettkampen 
gir viktig kunnskap 
Kampen for fellesgodene peker mot et 
samfunn der folk sine behov styrer, 
der folk skal forvalte ressursene. 
Mange folk stiller spørsmål ved hva 
slags samfunn og hva slags demokrati 
vi har, når folk sine grunnleggende 
behov for trygghet og et verdig liv 
ikke er viktig, når makta bryter lovene 
som skal sikre folk rettigheter. Folk 
lærer mye av at makta lyver, holder 
tilbake informasjon, ikke bryr seg om 
fakta og dokumentasjon, lovbestemte 
rettigheter osv. Folk lærer hvordan 
media beskytter makta, og hva slags 
vilkår ytringsfriheten har. 
Vi kan bruke kampen til å vise folk at 
penger fins, hvorfor de ikke brukes og 
hvem som bestemmer at de ikke skal 
brukes til beste for folk. Vi kan bruke 
budsjettkampen til å snakke om hvem 
som burde hatt makt. 

Budsjettkampen kan være 
med på å organisere folk, gi 
folk sjøltillit til egne krefter, 
erfaringer og kunnskap 
Bystyret har til nå tatt ansvaret for å 
være statens forlenga arm i 
nedskjæringspolitikken. Hvis vi skal 
presse dem til å gjøre bra vedtak må 
vi jobbe sammen med folk, hvis vi 
skal avsløre partiene og parlamenta
rismen, må folk være tilstede og gjøre 
erfaringer, hvis vi skal gjøre en bra 
jobb, er vi avhengige av kunnskapen 
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Ved å se på 
budsjettkampen med 

hverdagslivsperspektiv/ 
demokratiperspektiv kan vi 

knytte sammen det 
parlamentariske arbeidet med 

·kampenfor et sosialistisk 
samfunn, skriver Bente Volder i 

denne artikkelen. 

og erfaringene til folk. (I saken om 
søppelforbrenningsanlegget var det 
Lerstad Vel som skaffet dokumenta
sjon i forhold til miljø, økonomi, 
alternativ søppelforbrenning osv. I 
forhold til skolenedlegging er det 
foreldre, lærere og elever som har 
jobbet fram argumenter og plukket fra 
hverandre de kommunale regnestyk
kene.) 

Kampen for en konkret sak fører til 
ny organisering, f.eks. samarbeid mel
lom foreldre, elever og lærere og dan
ning av f.eks. «Foreldre for skolen». 

Men det fins allerede mange organi
sasjoner/nettverk som folk bruker og 
som vi bør tenke mer bevisst på å 
knytte kontakt med, for å aktivisere 
dem til å delta i kampen, for å kunne 
diskutere og utvikle politikk sammen 
med dem, for å få del i kunnskaper og 
erfaringer de sitter inne med. 

Velforeninga Lerstad Vel organiser
te og ledet kampen mot søppelfor
brenningsanlegget på Lerstad. Fagfo
reningene, Sanitetsforeningene, Hel
selagene, Ungdomslaget, Skolekorp-

set med foreldreforening, idrettslag er 
eksempler på organ.isasjoner og nett
verk som finnes. 

Det er vanlige folk som er 
ekspertene på sine egne liv -
det må prege jobbinga vår og 
det må vi formidle til folk 
Vi jobber for et samfunn der vanlige 
folk (arbeiderklassen og det arbeiden
de folket) skal ha makta. Vi jobber for 
et samfunn der de som veit hvor 
skoen trykker er ekspertene. Når folk 
skal ha makta - eller bygge makta 
nedenfra- for å sitere Kjersti Ericsson, 
krever det en annen type organisering 
og andre typer beslutningsorganer enn 
idag. Men folk er organisert på ulike 
måter idag, og den organiseringa bør 
vi bygge videre på . . 

Idag har folk mye meninger om 
hvordan ting burde vært gjort, de har 
mye sinne og raseri over nedbygginga 
av skoler, rasering av miljøet, arbeids
løsheten osv. Men folk føler avmakt. 
Folk føler at det ikke betyr noe hva de 
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mener, hva de vil, hva de kan doku
mentere er fornuftig. Avmakten er 
knytta til virkelige erfaringer. Folk har 
lært gjennom skole, arbeidsliv og i 
lokalsamfunnet at det har lite betyd
ning hva de mener og vil, det er 
makta som rår. 

Likevel har det blomstret opp kam
per rundt omkring, for en bedre 
eldreomsorg, mot nedlegging av 
eldresentra, skoler, fritidsklubber osv. 
Folk bryter gjennom avmakten og 
bruker demokratiske rettigheter, det 
viser styrken til folk og mulighetene 
til å styre på en annen måte. 
«Antenne ti»-diskusjonen m('d politi
kerpanel og eldre folk i salen viste en 
sterk mistro til politikerne og motvilje 
mot å overlate saken til politikerne. 
SV og Frp sa de «riktige» tingene: <<vi 
i Sv vil foreslå, vi i Frp er villige til å 
forhandle om penger til de eldre uten 
å stille betingelser på forhånd,» osv. 
De ble stort sett avfeid med at det var 
det samme politikerpratet folk hadde 
hørt før. 

Folk har erfart at sakene kan ikke 
overlates til politikerne, folk må ha 
styring med «sin» sak, de må hele tida 
sette premissene for politikerne. For 
oss som parlamentarikere betyr det at 
vi hele tida må jobbe sammen med 
pressgruppene/interesseorganisasjone
ne for å fremme deres syn underveis. 

Hvem skal bestemme over 
eldreomsorgen og hvordan? 
Je tenk r me t en del av t in 
under sosialismen kanskje kan foregå 
på allmøter. Jeg tenker meg en kom
mune med 5 - 10 tusen innbyggere. 
Det skal vedtas hvordan utviklinga av 
eldreomsorgen skal være de nærmeste 
åra. En måte å gjøre det på, kan være 
at et allmøte i kommunen hvor alle 
over f.eks. 16 år har stemmerett, dis
kuterer og vedtar hva som skal gjøres 
framover. F.eks. å satse på dagtilbud 
til senil eldre, og at fagforeninga på 
ferdighusfabrikken skal stille tre faste 
sjåfører til transport av de eldre til det 
nye dagsenteret, samtidig som noen 
av dem som jobber med tekniske job
ber skal få opplæring til å gå inn i 
hjemmehjelpstjenesten for en periode. 

På et sånt møte vil de spesielt 
interesserte møte opp, sammen med 
Sanitetskvinnene, Helselaget, fagfore
ningene til dem som jobber innafor 
helse og sosialsektoren, fagforeninge
ne til dem som kan vare aktuelle å 
stille folk til transport, hjemmehjelp, 
pensjonistforeninger, eldre og pårø
rende til eldre. 

En sånn styringsform vil kanskje 
ikke være spesielt rask og effektiv. 
Men den vil ta i bruk veldig mye av 
den kunnskapen og interessen som 
folk og organisasjoner sitter med - og 
jeg tror løsningene de kommer fram 
til vil være bedre enn med de med 
«effektiv» byråkrat og politiker
styring. Kanskje vil et slikt møte også 
velge en styringsgruppe som skal 
sette vedtakene ut i livet. Og om folk 
ikke gjør jobben sin eller meler sin 
egen kake, vil allmøte kunne ta fra 
dem vervet. 

For RV og AKP er det en stor 
utfordring å utvikle bindeleddet mel
lom det parlamentariske arbeidet vi 
gjør i dag og kampen for et sosialis
tisk samfunn. Tankene vi gjør oss om 
hvordan samfunnet ser ut når vanlige 
folk har makta, må få praktiske kon
sekvenser for hvordan vi jobber i 
kommunestyrer og fylkesting idag. 

BENTE VOLDER, 
RV-representant i Ålesund og nest

leder i RV 

under
søkelse 
Etter nødropet i siste 
nummer av Opprør fikk vi en 
overveldende respons. Hele 
en person dukket opp med 
svar på undersøkelsen. Det 
var Stein Stugu, RV
representant fra Bærum. 
Masse godord til Stein, men 
hva med dere andre? Har 
dere ikke i det minste litt 
dårlig samvittighet? Vi håper 
på bedre respons denne 
gangen, og for de av dere som 
har rota bort spørsmålene 
trykkes de nå i siri helhet. 
Svar sendes til RV-kontoret 
så fort som mulig! 

S 
pørsmål til representantene: 
RV-sentralt vil gjeme bedre 
kontakten med representantene 

våre. Dessverre har vi ikke et fullsten
dig kartotek. Vi mangler opplysninger 
om hvem som sitter i utvalg, navn og 
adresse på vararepresentanter osv. Vi 
håper derfor at dere vil svare på de 
spørsmålene vi stiller. Det holder med 
et svar fra hver kommune, der hvor 
dere er flere representanter må dere 
bli enige om hvem som skal sende 
svar t . 
I. Navn og adresse på representan
ten( e) 
2. Navn og adresse på vare represen
tantene, med 1., 2. og 3. vara osv. 
3. Navn og adresse på alle som sitter i 
utvalg, hvilke utvalg og om de er faste 
representanter eller vararepresentan
ter. 
4. Hvordan arbeidet i RV-gruppa dri
ves. F.eks. hvem som deltar på gruppe 
møter, hvor ofte. Blir vararep. brukt 
osv. 
5. Hva er din (deres) vurdering av hva 
som er den (de) viktigste politiske 
sakene i kommunen. Hva trenger dere 
av samordning, støtte fra oss. Hvor
dan ønsker dere at en slik støtte kan 
legges opp. Vi vil ha en vurdering på 
hva som har vært det viktigste og hva 
dere tror blir det viktigste hvis det 
ikke er det samme. 
6. Hvordan mener du vi best kan 
benytte «Oppi.:ør» til å belyse/samord
ne arbeidet vårt. Både for å knytte 
landet sammen og for å spre kunn
skap om politiske spørsmål og viktige 
erfaringer. 
Spesielle områder. F.eks. privatiser
ing, kvinnespørsmål, skole, utdan
ning, helse og sosial osv. 
8. Har dere er RV-gruppe som funge
rer utenom i tillegg til kommunestyre
gruppa? 
I så fall hvordan er denne organisert, 
f.eks. med medlemskap og hvordan 
jobber en slik gruppe. 
9. Eksisterer det noe samarbeid mel
lom AKP og RV. Hvis ikke hva tror 
dere er grunnen og er det ønskeiig 
med et slik samarbeid. Hva skal til for 
å få det til å fungere. 
Hvis det er et slik samarbeid, er dere 
fornøyd, kan det bli bedre. 
10. Alle andre opplysninger som 
du/dere mener er nyttige og eventuel
le ønsker om hva vi kan gjøre. 

Det er viktig for oss at vi får svar 
fra alle kommuner, svar på alle spørs
mål sjøl om det er opplysninger 
du/dere tror vi har fra før. 

Takkfor hjelpen 
hilsen Berit og Aksel 

11 www.pdf-arkivet.no (2020)



SOMMERLEIR 

sommerskolen 1990: 

Politisk økonomi og økologi 
0 

ppslutninga om fjorårets 
sommerskole var over all 
forventning. Folk ville ha 
tid på seg til å lære, til å 

fordype seg i et sentralt emne. Der
for var så mange villige til å bruke 
ei sommeruke på skole. Vi som 
hadde laget opplegget for skolen, la 
vekt på både å bruke fagfolk og å 
tenke pedagogisk. Kurset ~ar en 
kombinasjon av forelesninger, grup
pearbeid, diskusjoner og oppga
veløsning. I tillegg hadde vi også tid 
til bading og sosialt samvær. De 
entydig positive erfaringene gjør at 
vi i år våger oss på et opplegg over 
samme lesten, men utvidet. Årets 
tilbud er to kurs: Et i politisk økono
mi hvor gjennomgangen av norsk 
kapitalisme er den røde tråden.Det 
andre kurset,nytt fra i år, er økologi 
og marxisme. 

sosiale ordninger i Eµropa? Per
spektiver på framtidsstaten. Kan 
raseringspolitikken stanses? 

Økologikurset. 
Planlegginga av økologikurset er 
kommet kortere enn pol.øk.kurset. 
Vi tar derfor forbehold mot at nye 
ideer og forbedringer fortsatt kan 
«snu» kurset en del. Vekten av de 

· ulike temaene vil også kunne 
endres. Alle temaene blir satt inn i 
en samfunnsøkonomisk sammen
heng. Boka til Pål Steigan vil være 
ei viktig" grunnbok for kursdeltager
ne, 
Tirsdag. 
De store økologikatastrofene i den 
3.verden. Rovdriften på fiskeressur
sene. Den norske fiskerikrisa. 
Onsdag. 
Energiforbruket, forurensinger. 
Ozonlaget. Naturen ødelegges! 
Torsdag. 
Arbeidsmiljøet. Bymiljøet. 
f'.redag. 
Et samfunn i økologisk balanse. 
Erfaringer fra såkalte sosialistiske 
land blir trukket inn. 

Hvem kan delta? 

Også i år satser vi på fagfolk som 
forelesere.De fleste har også utdan
ningsmessig spesialkompetanse på 
området. Det betyr at deltagerne kan 
ha ei uke sammen med folk som 
ikke bare gjennom forelesninger 
kan gi litt av siri kunnskap. Men 
også utafor «skoletimene» har vi 
mulighet til å diskutere sentrale 
politiske problemstillinger med folk 
med mye kunnskap. Selve som
merskolen vil bli redusert med en 
dag i forhold til i fjor. Det henger 
sammen med at vi bruker hele den 
første helga til en konferanse om 
Sosialismens problem. (Se egen pre
sentasjon). Vi håper at så mange 
som mulig av skoledelJ:agerne også 
tar med seg denne konferansen. 

Suksessenfra ifjor gjentas, og det inviteres til sommersko/efor annen gangfra 2:-6.juli. (Foto: Marianne C. Brantsæt~r.) Det kan bli trangt om plassen så vi 
oppfordrer folk om å søke snarest 
mulig.Kurset er åpent for partimed
lemmer og sympatisører. Men der
som det blir for lite plasser, vil med
lemmer gå foran- sympatisører. I til
felle fulltegning, vil vi også ta 
kjønnsmessige og distriktsmessige 
hensyn. 

Kursplanen 
Den endelig~ timeplanen for uka 

med navn på forelesere,vil bli pre
sentert i mai. Men skissa til uka er 
nå klar: 
Mandag. 
Begge kursene kjører felles oppl
egg.En grunnleggende økologisk 
forståelse er nødvendig for å forstå 
utviklinga av økonomien. På samme 
måte trenger folk som først og 
fremst vil studere økologi, en grun
ninnføring i den politiske økonomi-

en. Første halvdel: Grunnkurs i 
pol.øk. Andre halvdel: Grunnkurs i 
økologi. Resten av uka følger kurse
ne hvert sitt opplegg. Men det planl
egge&. felles kveldsdiskusjoner m.m. _ 

Pol.øk.kurset. 
Tirsdag. 
100 år med norsk kapitalisme: Driv
krefter og utviklingsfaser. Kapitalis
men i krise. Finnes det utveier? 

SosialiSmekonferanse 

12 

S 
om et tilbud til somm½rsko
ledeltakere, og andre, lager 
Studieutvalget og Internasjo

nalt utvalg i år en konferanse over 
temaet sosialisme. Vi legger denne 
konferansen i helga før sommer
skolen starter (30.juni- l.juli), på 
samme sted. 

Sommerskoledeltakerne stiller 
først i køen når det gjelder plass. 
De av disse som også ønsker å få 
med seg sosialismekonferansen, 
melder seg derfor på for perioden 
30.juni til o.juli. Andre som ønsker 
å være med på bare helgekonferan
sen, bør melde seg på raskt. Slik 
det ser ut nå vil vi ha ca 20-40 
plasser ekstra, avhengig av hvor 
mange av sommerskoledeltakerne 
som vil bli med på begge deler. 

Hva er sosialisme -og hvor
dan komme dit? 
Konferansen vil ta for seg både 
sosialismens erfaringer og fram
tidsutsikter. Hvordan vi bedømmer · 
dette, henger sammen med sosia
lismeforståelsen vår. Det er ulike 
syn på om det vi har sett til nå 
egentlig bør kalles sosialisme eller 
et annet type overgangssamfunn. -

, Også om erfaringene i hovedsak 
har vært positive, eller de negative 
trekka har vært så sterke at det har 
satt kampen for sosialisme og 

Peder Martin Lysestøl, studieleder. 

kommunisme langt tilbake. Hvor
dan står de revolusjonære kreftene 
i verden idag? Hvilken revolu
sjonsstrategi trenger vi i de indust
rialiserte landa og i 3.verden? Hva 
slags samfunn skal den kommende 

bølga med anti-imperialistiske 
revolusjoner bygge? 

Foreløpig program 
Konferansen vil starte med en 

forelesning over temaet Situasjo- . 
nen for-:sosialismen i verden idag. 
Den vil både gå inn .på historia og 
de aktuelle problemstillingene av 
idag. 

Lørdagen vil 'konsentrere seg 
omkring framtida for den europeis
ke sosialismen. Hva slags samfunn 
skal vi slåss for? Hva lærer vi av 
Sovjet, Øst-Europa og den revolu
sjonære kampen i vest fram til nå? 
Søndagen vil ta for seg 3.verden 

og sosialismen. Erfaringene med å 
bygge sosialisme i tilbakeliggende 
land. Hvilken rolle vil 3. verden 
spille i kampen for sosialismen i 
tida framover? 

Innledere 
Hvordan konferansen skal legges 
opp, med veksling mellom fore
drag/innledninger, kortere innlegg 
fra panel med folk som har spesiel
le synspunkter, gruppe og ple
numsdebatter, er ikke klart ennå. 
Foreløpig er det klart at Benito 
Scocozza , Kjersti Ericsson , Ame 
Overrein , Jon Børge Hansen og 
Åsmund Egge stiller. Muligens 
også Tron Øgrim. Det jobbes med 
flere andre. 

OPPRØR 

Onsdag. 
Norsk kapitalisme i dag: «En vans
kelig tid» eller overflod? Den nye 
økonomiske politikken: Si:iuopera-
sjonen · 
Torsdag. 
Velferdstaten. Hva er «velferdsta
ten»? Farvel til velferdstaten? Bor
gerskapets nye «omsorgspolitikk». 
Fredag. 
EF og velferdstaten.Hva vet vi om 
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AKTUELT 
BLI ABONNENT! 
Et årsabonnement på OPPRØR 
koster 150 kroner. OPPRØR distri
bueres gratis til medlemmer av 
AKP(m-I) og medlemmer av støt-
teringen. ; 
Send et kort med navn og adres
se til: 
OPPRØR, Steingata 10, 3250 Lar
vik, postgiro: 08230311944, eller 
ring 02-38 42 50. 

Demokrati 
eller sirkus? 

P 
er Håkonsen» argumenterer for et 
åpent landsmøte i OPPRØR nr.2. 

(( Etter et i hovedsak formalargument 
svarfra Oskar Jørgensen, gjentar Per H. sitt for
svar for det åpne landsmøtet, «Sentralstyret 
avgjør!» i OPPRØR nr.3. Jeg skal komme tilba
ke til det formell_e, først vil jeg se på de politiske 
argumentene for et åpent landsmøte, noe jeg er 
sterkt uenig i. 

Per H. sier at landsmøtet kommer uten en stor 
samlende debatt i partiet. Landsmøtet er et vik
tig politisk verksted. «Jeg tror ikke ledelsen har 
medlemmenes' tillit til å stake ut veien framover 
ut av den brokete debatten som foregår.» Vide
re:«! en slik situasjon er det uhyre viktig at både 
medlemmene og alle våre venner får direkte inn
syn i den prosessen landsmøtet må bli». 
- Den første delen av argumentet er en god 
argumentasjon for direkte . valg av delegat fra 
avdelingene til landsmøtet. Det er jeg helt for. 
Men her sporer jeg av: Betyr det at landsmøtet 
må være åpent, eller tvert om at det må være 
lukket så alle tør si sin mening uten å være mes
ter-ta1ere? Dette er ikke et spørsmål om hvem 
som blir filmet eller site1t, men hva folk tør. Sik
rer et åpent landsmøte , i den forstand at pressa 
(Dagbla', VG?) slipper til, et direkte innsyn i 
prosessen? LO-kongressen er åpen for pressa, 
men jeg synes ikke jeg fikk noe særlig innsyn i 
alt som skjedde der i Dagbla' . Eller hva med 
DNAs landsmøte, veit vi hva som virkelig 
skjedde? Eller vil Per H. invitere alle medlem
mene til Landsmøtet? Rapportene fra FrP sitt 
landsmøte i pressa, ga de bedre innsyn i proses
sen på dette landsmøtet enn ordninga med direk
te rapport til alle avdelmgene (som ville ha det) 
fra en landsmøtedelegat, som sist landsmøte i 
AKP la opp til? Sammen med rapport i Klasse
kampen og utsendt referat til medlemmene. 
Dette var en ordning foreslått fra vårt distrikt, 
jeg veit ikke hvor godt den ble fulgt opp. Som 
jeg ser det, blir partiets landsmøte brukt til to 
ting: 
a) Presentere partiet utad, vise hvor flinke folk 
de har, vise enighet og entusiasme. (Jfr. DNA, 

SV, FrP) 
b) Konkludere en brei debatt i partiet, føre den 

videre på demokratisk vis uten prestisje. Der 
alle kan delta uten redsel for å si noe galt. En 
prosess for å bringe partiet framover politisk og 
evt. ideologisk. Et politisk verksted. 

Problemet er at disse to tingene står i motstrid 
til hverandre. Enten kan man velge det ene eller 
det andre. Ikke begge deler. Det er sagt at vi 
først kan arrangere et landsmøte og diskutere 
fritt, for så å lage et «lissom» landsmøte som vi 
presenterer for .pressa, men det gir vel lite reelt 
innsyn. Den samme funksjonen vil en få hvis en 
gjør deler av møtet åpent. Jeg kan ikke forstå 
annet enn at Per Håkonsen i realiteten leverer 
argumenter for et lukka landsmøte, og han argu
menterer godt. Det er viktigere å konkludere den 
politiske debatten på et demokratisk vis enn få 
eri brei (a' la NKP?) presentasjon i pressa. 

Så til det formelle og sikkerheten. Jeg mener 
Per H. har rett m.h.p. hvem som vedtar hvordan 
landsmøtene skal være, men han gjør det nok litt 
lett for seg. Vi må huske at landsmøtet har 
behandlet og vedtatt beretninger, gjennom dette 
blant annet godkjent den sikkerhetspolitikken -
m.m. som SK har lagt opp. Hemmelige lands
møter har vi hatt hele tida. Endre denne praksi
sen vi si å gjøre en drastisk endring av en linje 
flere Jandsmøt har ._go4kjent. Sis.t __ d!,wøte 
la riktignok opp til endel endringer som angår 
sikkerheten, men dette vil være mye mer drastis- · 
ke enn disse endringene. M.h.p. såkalte hemme
lige medlemmer må Per H. ikke glemme at disse 
er en ekstra god grunn til å opprettholde deres 
demokratiske rettigheter. Vi kan ikke endre det 
nå, heller ikke ved en uravstemning som noen 
har foreslått. Partiet bør ikke nekte noen å kunne 
bli valgt som delegat. Hva vi gjør i framtida, må 
vi se på, men forutsetningene bØr legges klart 
først, i svært god tid før et landsmøte. Forøvrig 
har tidligere landsmøte, ved å ikke ta opp disse 
spørsmåla, også godkjent denne praksisen. 

OLVE ANDERSEN 

Neste OPPRØR: 

1 . . ' . ]Ulll. 
(spør etter kommisjonærpost) 

Svar til 
Per Håkonsen 

J 
A» PH og jeg er uenige om behov for 

~~ sikkerhetspolitikk og dermed om det 
' ' skal være et åpent landsmøte (LM) 
eller ikke. 

Et åpent LM kan gjerne avholdes i Folkets 
Hus i Oslo, forbredelsespapirer sendes i posten, 
og innkalling stå på trykk i Klassekampen. Det 
innebærer isåfall en stor sikkerhetsrisiko for 
landsmøtedeltakerne. Overvåking og grundig 
registrering er en ting som sikkert vil forekom
me. Og hvem av oss våger påstå at mulighetene 
for terror fra nynazistiske og rasistiske grupper 
mot LM er helt utelukket?! 

«Det er vanskelig å spå, spesielt om framti
da», heter det. Noe ikke minst det siste årets 
hendinger i Øst-Europa har vist oss. Derfor vil 
ikke jeg, som PH, vedde hue mitt ( eller partiets 
framtid) på at skjerpingen av klassekampen i 
Norge vil skje gradvis. Sånn at vi får god tid til 
både å utvikle en brukbar sikkerhets-politikk og 
få fram nye ledere «som går langt utapå dagens 
lederkjerne i politisk og taktisk kløkt». Hoved
poenget med sikkerheten er ikke å beskytte 
dagens lederkjerne. Men å beskytte viktige deler 
av partiapparatet. Er det forøvrig så utenkelig at 
noen av framtidas ledere vil være delegater på 
det kommende LM ... ? 

, Til spørsmålet om å jobbe «under falsk flagg» 
i fronter _og _organisasjoner-: Det finnes- direkte · 
reaksjonære organisasjoner hvor 'vi som kom
munister bør eller må jobbe, og det finnes orga
nisasjoner med rigide sikkerhetsbestemmelser. 
Navn kan ikke nevnes i et blad som Opprør. Det 
kan være kamerater som pga sin stilling/jobb 
ikke bør eksponeres i f.eks. fagforeninger, fordi 
partiet vurderer jobben i seg sjøl som strategisk 
viktig. Jeg oppfatter ikke dette som konspirativt 
overfor folket. Snarere tvert om. Jeg forutsetter 
da at partiet hele tida står åpent fram med sine 
analyser og sin politikk. 

Naturligvis kan Sentralstyret (ST) avgjøre om 
det skal være et åpent LM eller ikke. Men jeg 
tror det ville være uheldig om ST vedtok åpent 
LM i den situasjonen partiet nå er oppe i. Sik
kerhetspolitikken er en ikke uvesentlig del av 

det politiske og organisatoriske grunnlaget til 
partiet som nå debatteres ivrig. Vi veit at det 
kommende LM vil bli viktig, kanskje helt avgjø
rende for partiets framtid. Dersom flertallet vil 
ha sikkerhetspolitikken radikalt endret eller fjer
net, ønsker jeg at dette skjer gjennom grundig 
debatt og vedtak i partiets høyeste organ; lands
møtet. Ikke ved at ST fjerner sikkerheten på for
hånd ! Dersom flertallet ønsker fortsatt sikker
hetspolitikk, vil et vedtak om åpent LM gjøre 
stor skade for det videre arbeidet. 

Det kommende LM, som blant annet skal dis
kutere partimodell og sikkerhet, må også være 
tilgjengelig for kamerater som kanskje har båret 
den største byrden når det gjelder partiets sik
kerhetspolitikk; de hemmelige. Kamerater som ' 
har mye erfaringer og mange viktige synspunk
ter å tilføre debatten. Disse medlemmene har 
aldri tidligere blitt forespeilet at de skulle miste 
den demokratiske retten å bli valgt til landsmø
tedelegater. Deres mulighet til deltakelse er der
for også et spørsmål om demokrati! 

Jeg ønsker et LM med direkte valg av delega
ter. Det vil sikre behovene for innsyn og «legiti
mitet». Men det løser ingen problemer å gjøre 
landsmøtet åpent. Snarere tvert om. 

OSKAR JØRGENSEN 

VedtaK , 
om lands~ 
møtet 
A 

KP's landsmøte 1990 må avholdast med 
delegatar direkte valgt fra lag/avdelinga 
er. Landsmøtet må holdast som eit 

offentleg arrangement. 
Einst, vedtak, partiavd, Aust-Agder, 

AKP og kampen mot rasismen 
F 

agbevegelsen i · Norge har en lite stolt 
historie når det gjelder kampen mot 
rasismen. Et eksempel er LO' s rolle da 

Innvandringsstoppen ble innført i 1975. 
Arbeiderklassen .står ikke i spissen for den anti
rasistiske kampen i Norge i dag. 
Denne kampen drives av de svarte sjøl, med 
støtte fra i hovedsak intellektuelle småborgere. 
AKP slåss ikke for å vinne arbeiderklassen til 
kamp mot rasismen. Partiet har problemer med å 
mobilisere sine egne medlemmer til å delta i 
denne kampen, og den faglige delen av AKP er 
tilsynelatende uten initiativer. 

I valgkampen mobiliserte FMS på nestekjær
lighet, på å få folk til å åpne hjertedøra på gløtt 
for mennesker på flukt. 

Samtidig kjørte FRP og andre partier sin øko
nomiske argumentasjon mot flyktninger spesielt 
og innvandrere generelt. Argumentasjonen om 
at de koster så mye og det er klart vi må bremse 
for å få penger til sjukehus, vinner gehør. Særlig 
vinner den gehør hos folk som har en jævlig 
materiell situasjon, og som er offer for raseringa 
av offentlige budsjetter og velferdsgoder. På den 
måten kan herskerene sikre at de som rammes 
av neskjæringene retter sin misnøye mot inn
vandrerene istedet for mot dem som er årsaken 
til nedskjæringene. FMS brukte ikke valgkam-
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pen til å kjempe mot de økonomiske argumente
ne, men til å be folk vise" hjertvarme ". 

I AKP er det ikke enighet for parola " åpne 
grenser ", og motstanderene av denne parola 
skyver arbeiderklassen foran seg. Det blir hevda 
at det er arbeiderklassen som taper dersom det 
blir større kamp om arbeidsplassene, at den inn
vandra arbeidskrafta ofte er uten erfaring med 
fagorganisering og derfor vil presse lønna og 
organi_sasjonsprosenten nedover osv. osv. Mange 
av disse argumentene ligner til forveksling dem 
som bie brukt. for å forsvare AKP sitt standpunkt 
for innvandringsstopp på begynnelsen av 70 -
tallet - sjøl om det ble tatt gundig oppgjør med 
dette standpunktet. 

Hvorfor reiser ikke AKP en kamp mot diskri
miriering av svarte på arbeidsmarkedet, mot lov-

. brudd, underbetaling og reine slavekontrakter. 
Hvorfor går ikke AKP i spissen for å kartlegge 
arbeidsforholda for flyktninger? Hvorfor deltar 
så få AKP' ere i den antirasistiske kampen uto
ver " vær snill med en flyktning " nivået? Kan 
årsaken være at man anser antirasisme som ren 
humanitær virksomhet som ikke har med klasse
kamp å gjøre? 

Rasisme er et undertrykkelsessystem som 
trygger borgerskapets makt over arbeiderklas
sen. 

For det første fordi rasistisk undertrykking inne
bærer at den svarte del av arbeiderklassen blir 
undertrykt både som arbeider og som svart, 
Resultatet er en ekstra hard undertrykking, 
utbytting og fornedring av svarte arbeidere. 
Den rasistiske ideologien tjener til å legitimere 
denne undertrykkinga. 

For det andre fordi rasismen splitter hvite og 
svarte arbeidere. Ved at rasismen gir den hvite 
del av arbeiderklassen materielle fordeler, som 
bedre lønn og arbeidsvilkår, ser den hvite del av 
arbeiderklassen tilsynelatende ut til å ha fordeler 
av det økonomiske systemet. Dermed blir 
arbeiderklassen som sådan en mindre farlig fien
de for borgerskapet. Og ved at den hvite del av 
arbeiderklassen godtar rasismen får-borgerska
pet" hjelp" av de hvite arbeiderne til å holde de 
svarte arbeiderne nede. 

"Når tjeneren har en slave å slåp~ kan herren 
sove trygt " heter det i et -gammelt ordtak. 
Rasismen gjør at det blir vanskeligere for den 
svarte delen av arbeiderklassen å reise seg, og 
samtidig vanskeligere for den hvite del av 
arbeiderklassen å reise seg fordi denne bruker 
krefter på å holde sine klassefeller nede. 

Og - ikke minst: Rasismen bidrar til å få den 
norske arbeiderklassen til å tro på ideen om at vi 
er en nasjon med felles interesser - og at våre 
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interesser står i motsetning til interessene til " de 
fremmede ". Motsetningen mellom " oss " og " 
de fremmede " blir satt istedet for motsetningen 
mellom arbeiderklassen og borgerskapet. Ideen 
om at alle i Norge er i samme båt, enten vi er 
fattig eller rik, arbeidsløs eller adm.dir, får leve 
når " de fremmede " fra sør kan være trusselen 
som som truer " vår " velferd. Arbeiderklassens 
bevisthet om internasjonale felles klasseinteres
ser kan dermed ødelegges. 

På denne måten trygger rasismen makta til 
borgerskapet. 

Derfor er kampen mot rasismen en viktig del 
av klassekampen. 
· Den hvite del av arbeiderklassen må bekjempe 
rasismen om arbeiderklassen noen gang skal 
kunne frigjøre seg sjøl. 

Kampen om synet på innvandrere er kampen 
om valg av side. Enten støtter man arbeiderklas
sens kamp over hele verden, og bygger allianser 
mellom svarte og hvite arbeidere. Eller så støtter 
man sitt eget borgerskap i jakta på profitt. 

Spørsmålet er om AKP skal stå på parola " 
arbeidere i alle land - foren dere " eller om .vi 
skal slåss for de snevre interessene til den hvite 
arbeiderklassen i nord, og overlate den store 
kampen til " de andre ". 

Antirasistisk utvalg 

13 www.pdf-arkivet.no (2020)
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Vallina til AKP 
V 

allina til AKP er ein viktig del av den 
partidiskusjonen som førast no. På 80-
talet har valarbeidet vt5rte opprioritert 

som politisk oppgåve. RV har spelt ei meir 
sjølvstendig rolle samstundes som AKP i større 
grad enn på 70-talet har innretta arbeidet sitt 
mot vaia til kommunestyre, fylkesting og Stor
tinget. Etter FMS-fadesen i haust, er det påkrevd 
å diskutera valarbeidet. Denne diskusjonen har 
likevel vore for snever. ·spørsmålet står ikkje 
berre på om ein skal halda på RV, slå saman RV 
og AKP eller byggja ut FMS. I staden handlar 
det om å definera kva plass valarbeidet skal ha i 
den langsiktige strategien til partiet. 

Trøndelag NKS meiner det å stilla til val er eit 
taktisk spørsmål. På 80-talet har AKP gjort val
kamp til ein overordna lekk i revolusjonr strate
gi. Dette strir i røynda mot prinsippet om at det 
er den utanomparlamentariske kampen som er 

Vedtak om 
partidebattens 
framdrift 

D 
et er lagt fram forskjellige modeller for 
partibygginga. Alle forslaga må gi et 
svar på valglinja. Fra sentralstyrets fler

tall hevdes det at å samle valgfronten og AKP i 
et parti vil snevre inn valgfronten. Fra Sør
Trøndelag hevdes det at et nytt parti ikke vil bli 
snevrere. Problemet er at dette til nå bare er pås
tander. Hva de uavhengige mener og vil vet vi 
ikke. 

Nå er situasjonen sånn at en sammenslåing 
uansett ikke kan gjennomføres før etter kommu
nevalget i 1991. Dersom vi skal greie å stille RV 
til valg i 1991, må vi uansett satse mye på RV, 
spesielt på å bygge RV-grupper ute i kommune
ne, gjerne med lokalt medlemskap. Etter valget i 
1991 blir det gjennomført en debatt med uav
hengige, spesielt RV-gruppene, med sikte på 
sammenslåing. Men forutsetninga er at dette 
faktisk får med folk. Grunnlaget for at et slikt 
kompromiss skal være mulig, er at det ikke sat
ses på et landsomfattende, sjølstendig RV. 

Vedtatt medflertall, 
partikonferanse i Sør-Trøndelag. 

avgjerande. Etter vår meining må valarbeidet 
drivast etter fylgjande prinsipp: Ein må ikkje ha 
illusjonar om det borgarlege demokratiet. Om 
ein skal sitta i kommunestyre, fylkesting eller på 
Stortinget, må føremålet vera å avsløra at ein 
deltek i eit skinndemokratisk spel. Taktiske 
omsyn bak valdeltakinga, som å knytta kontak
ter med andre, skapa blest, få tillit o.s.fr. er vik
tig, men ein kan aldri basera organisasjonsbyg
ging på valarbeid og valfrontar. M.o.t. den dis
kusjonen som vert ført no meiner Trøndelag 
NKS fylgjande om valarbeidet i framtida: 

1. Det er naudsynt å redusera vekta på valar
beid. Det må gjerast til ei underordna oppgåve i 
høve til den utanomparlamentariske kampen. 

2. Valarbeidet må kanaliserast gjennom RV, 
ikkje gjennom alternative valfrontar a la FMS, 
eller via eit samanslått AKP/RV. 

3. RV må verta ein medlemsorganisasjon for å 
sikra dei demokratiske rettane til 
medlemmer/aktivistar utanfor AKP. Dette vil og 
gjera RV meir uavhengig av AKP. 

4. Vi tilrår at RV i framtida satsar på fylkes
og komrnuneval og boikottar stortingsvalet om 3 
år. 

NOREGS KOMMUNISTISKE 
STUDENTFORBUND, Trøndelag. 

S 
ituasjonen i verden i dag krever en styr
king av den revolusjonære bevegelsen. Vi 
trenger et AKP i Norge som fører den 

samme kampen som de undertrykte folkene i 
den 3. verden fører. Et slikt parti må stå solid 
plantet på det som i dag er vår marxist-leninis
tiske plattform. Dette betyr ikke at vi mener par
tiet i dag ikke trenger korrigering av sin parti
teori og praksis. Vi vil kort oppsummere de 
områder der vi mener dette er påkrevet: 

Partiet må styrke sin klasseinnretting med et 
kvinne- og internasjonalistisk perspektiv. 

Leninismen/demokratisk sentralisme: Deler 
av den leninistiske partiteorien, som for eksem
pel teorien om partiet som det statsbærende ele
ment, må revideres. Partiet må ha en åpen hold-

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

Om enhet i .ledelsen 
J 

eg har fått endel spørsmål om dette, disku
tert det videre og vil legge fram hvor jeg 
står nå. 

Jeg er for en praksis der ulike syn i ledelsen i 
vesentlige spørsmål legges fram for partiet slik 
at medlemmene, slik Olve skriver, kan få disku
tere motsigelsene sjøl og ta standpunkt. Dette 
henger sammen med en partimodell som i større 
grad legger viktige avgjørelser ut til diskusjon i 
laga. En_ strategi for sosialismen som i større 
grad legger vekt på demokrati og desentralisert 
makt, må også innebære en partimodell som ser 
demokrati og medlemmenes mulighet til å bruke 
sine erfaringer som en helt avgjørende forutset
ning for å komme fram til en politikk som kan 
forandre verden. 

Jeg er for å holde fast ved at når vedtak er 
fatta, er den samla ledelsen ansvarlig for å sette 
vedtaket ut i livet. Det betyr ikke at mindretallet 
skal tvinges til å skifte syn, eller til å si til parti
kamerater at de har gjort det, men at de er for
plikta til å sette vedtaket ut i livet i praksis. Å 
sette vedtak ut i livet inkluderer også å føre fram 
argumentene for vedtaket og mobilisere partiet. 
Samtidig må det normalt være fullt lovlig å si 
innad at man sjøl ikke er enig. Her har jeg endra 
syn. 

Når det er sagt, mener jeg det er viktig å ha en 
partikultur som kombinerer respekt for et mind-

retall med lojalitet til det som blir vedtatt. Jeg 
mener at et mindretall i ledelsen skal kunne fort
sette å jobbe for sitt syn og for å få et vedtak 
omgjort. Men de må samtidig ta ansvar for at 
vedtaket blir satt ut i livet, eventuelt ved å gå i 
spissen for at andre som er uenige likevel setter 
vedtaket ut i livet på mest mulig effektfull måte. 
Og det er faser da holdninga bør være at 
hovedsaka er å sette vedtak ut i livet og la 
uenigheten vente til oppsummeringa, f.eks. i 
valgkampen eller i støtte til en streik. Det kan 
også oppstå situasjoner der flertallet vil oppford
re mindretallet til å tone uenigheten ned. 

I en situasjon der partiet ·spriker og det er .en 
egen oppgave for partiet å skape enhet i 
arbeiderklassen og mellom arbeiderklassen og 
bevegelsene er det viktig at ledelsen er innstilt 
på å jobbe aktivt for å finne en linje som kan 
forene partiet. Da vil det nettopp være viktig at 
folk med ulike syn i utgangspunktet argumente
rer for en slik enhetslinje og ikke legger hoved
vekt på å kjøre fram egne syn. 

Etter mitt syn kan det fortsatt tenkes unn
takstilfelle, der f.eks. store økonomiske interes
ser står på spill, da det kan være nødvendig at 
mindretallet midlertidig blir pålagt å holde helt 
kjeft. Slike tilfelle må i så fall kontrolleres av 
landsmøtet. SIRI JENSEN 

• art1mo ellen 
ning til senere marxistiske teoretikere. Om mer
kelappen (m-1) bør henge ved navnet bør derfor 
diskuteres. Som prinsipp må den demokratiske 
sentralismen opprettholdes. Motsigelsen mellom 
demokrati og sentralisme må løses på en bedre 
måte enn hittil. 

Sikkerhetspolitikk/fraksjonisme: Et parti av 
AKP's type må holde deler av sin organisasjon 
og aktivitet skjult, og sikre seg mot at fraksjoner 
river partiet i filler. Det er påkrevd med en fulls
tendig oppsummering av den sikkerhetspolitik
ken som er blitt drevet. Deretter må vi frigjøre 
os_s fra sikkerhetstiltak som mer er tilpasset et 
parti i krigssituasjon, og ta vare på tiltak vi fin
ner nødvendige. Det samme gjelder praktiser
ingen av fraksjonsforbudet. Valgtaktikken: 

Hvordan partiet stiller seg til valgallianser er et 
taktisk spørsmål. I dag ser det ut som RV er det 
beste alternativet. På sikt bør vi jobbe for breie 
valgallianser. Uten en styrking av partiet vil vi 
ikke greie å få gjennomslag for våre linjer i en 
valgkamp. 
Det er i dag for lite storm rundt AKP og våre 

linjer i masseorganisasjonene. «Å bli angrepet 
av fienden er en god ting ... » (fritt etter Mao). Vi 
vil til slutt distansere oss fra de kameratene som 
vil gjøre om AKP til et mer «vanlig» parti. 
Disse står for ei linje som vil føre til likvidering 
av AKP som et revolusjonært parti, og vil bare 
gjøre det til et nytt parti av SV-typen. 

PARTILAG I STAVANGER 

Bygningsarbeidere om partidiskusjon~n 
B 

ygningslaget i Oslo har diskutert «parti
diskusjonen» med utgangspunkt i de 13 
spørsmålå fra sentralstyret. (Se OPPRØR 

nr.2/90). 
Vi vedtok følgende som lagets foreløpige syn: 

Fraksjoner: 
Vi gikk inn for retten til å opprette landsomfat
tende fraksjoner, f.eks. faglig landsfraksjon. En 
del av kontingenten stilles til disposisjon for 
fraksjonen. 

Uravstemning: 
I denne spesielle saken (omdanninga av partiet) 
mener vi at uravstemning kan brukes. Men det 
skal ikke være en arbeidsform for partiet. 

Hvordan sentralstyret settes sammen: 
Partiets ledelse skal være sammensatt slik at 
både de viktigste distriktene og kampområdene 
(fraksjonene blir representert). I tillegg kommer 
de vanlige kriteriene som aktiv i klassekampen, 
klasse, kjønn og få partiansatte. 

Svare på henvendelser: 
Vi vil innskjerpe sentralens plikt til å svare på 
henvendelser. ' · 

1. Kommunisme: 
Vi mener at målet bør være et klasseløst sam
funn, men er i tvil om vi skal bruke ordet kom
munisme. Det er avhengig av hva slags parti 
partiet blir omdanna til. · 

2. Marxismen: 
Marxismen er en kritisk teori. 

3.Klarere brudd med den stalinistiske «sosia
lismemodellen»? 
Ja. 

4. Proletariatets diktatur? 
Vi støtter forslaget Vidar Våde har kommet med 
i samme nummer av OPPRØR. 

5,6 og 7.Hvordan skal arbeiderklassen og 
kvinnene få reell makt under sosialismen? 
Kan planøkonomien gjøres miljøvennlig/desent
ralisert? 
Vi mener disse tre spørsmålene er så svære, at 
det kreves lengre debatt, og antakelig finnes det 
ikke ett svar, men mange. 

8. Hvordan unngå at den daglige klassekam
pen og kampen for sosialismen framstår som 

to helt forskjellige verdener? 

Det er to adskilte verdener. Revolusjonen er 
ikke på dagsorden idag. 
Vi mener det foregår en skjerpa klassekamp 
idag, som gjør at partiet må engasjere seg på alle 
områder. 
Utviklinga i kapitalismen gjør et «kvalitativt 
nytt samfunn» nødvendig. 
Problemet med et «kvalitativt nytt samfunn» 
slik vi har tenkt det før, er at det finnes ikke. Vi 
klarer ikke å komme med et nytt alternativ nå. 
Det er et arbeid vi må ta på lengre sikt. 
Det er tvingende nødvendig å utvikle kampen 
mot borgerskapet. 

9.Demokratisk sentralisme: 
Vi avviser den demokratiske sentralismen slik 
den har vært praktisert i AKP(m-1). Vi er for dis
kusjon innad, og normal fagforeningsdisiplin 
ellers. 

. 10. Sikkerhet/åpent parti: 
Ja, vi stryker den delen av sikkerhetspolitikken 
vår som er begrunna utfra SIPO. Men beholder 
alle partimøter kun for medlemmer som nå. Det 
viktigste i sikkerhetspolitikken er nærhet til 

OPPRØR 

massene. 

11.Arbeiderparti i 90-åra? 
Vi mener spørsmålet er så svært at det kreves 
lengre debatt. Som et skritt på veien trenger vi 
en landsfraksjon for å styrke arbeidernes innfly
telse i partiet. 

12. Resultater av kvinneopprøret: 
Vi er ikke istand til å vurdere det fullt ut. Men 
utfra det vi kjenner til, vurderer vi det som posi
tivt. Men vi mener også at deres erfaringer 
burde være mulig å bruke for arbeidere i partiet. 

13.Hva må til? 
Vi mener den viktigste kampen som foregår nå, 
er kampen om penga. Velferdsstaten rives ned. 
Det kreves en generalstab i kampen mot dette. 
Ledelsen i AKP(m-1) burde vært det, men er det 
ikke. 

Overrein? 
Vi har fått diskutert forslaget for lite, og forelø
pig er det uenighet i laget om forslaget. 

BYGNINGSLAGET I OSLO AKP(m-1) 
(Mellomtitlene er forkortet. Vi oppfordrer andre par

tilag til åfølge Oslo Bygnings eksempel. Red.) 
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Arbeider-romantikk? Svar til Finn Olav 
Rolijordet I 

januarnummeret av Opprør har Erik Ness 
en artikkel som heter «Et kommunistisk 
parti.» Du sier mye bra der, Erik, men jeg 

lurer på om noe av det allikevel bare er tomme 
ord. Jeg tar utgangspunkt i noe du sier innled
ningsvis: «Den første hovedoppgava mener jeg 
må inneholde følgende - partiets medlemmer må 
jobbe politisk i arbeiderklassen, først og fremst i 
fagbevegelsen. Møte angrepene fra borgerskapet 
med kamp. Det betyr å slåss for og styrke klas
sebevisstheten og bygge opp en solidaritet i 
arbeiderklassen, bygd på kamperfaringer.» Sitat 
slutt. Dette er jeg helt enig i. Men hvordan er 
vår praksis som parti? Skal partiet fylle en slik 
oppgave, må det være innrettet mot arbeider
klassen. Det er det ikke i dag. Vi er ikke innretta 
mot noen klasse i det hele tatt. Vi er innretta mot 
å gripe fatt i alle radikale folk innafor arbeider
klassen, småborgerskapet og borgerskapet, inna
for de «virkelige bevegelsene,» folk som vi kan 
utvikle til revolusjonære. 

At vi ikke er innretta mot arbeiderklassen 
mener jeg vi best kan se ved å studere partiets 
propaganda, først og fremst Klassekampen. KK 
er innretta mot ei nisje i markedet som ikke er 
arbeiderklassen, det er alle enig i. Dette skaper 

roblemer for oss som faktisk prøver å jobbe 
politisk i arbeiderklassen. For å bedre på dette 
har jeg prøvd å reise en debatt om KK og KK's 
· nnhold. Jeg har konkret reist følgende: 

Vedtak om 
partiets sikker

hetspolitikk 
. Partiet er i dag organisert for politisk arbeid 
å 2 ulike nivå: a) En legal situasjon. b) En ille
al situasjon. Dersom vi forutsetter at den tids
essige avstanden mellom a og b er liten, for 

ksempel 5-10 år, vil dette være en løsbar motsi
else. Men om avstanden mellom a og b dreier 
eg om 1-2 generasjoner, vil organiseringa for to 
ivåer være svært vanskelig. Erfaringa fra parti
ts 17 år tyder på at vi ikke greier denne 2-nivå 
rganiseringa. 
2. I hvilken grad vi skal opprettholde et bety

elig illegalt apparat avhenger av vår vurdering 
v den politiske situasjonen. Det kapitalistiske 
ystemet i imperialismens «kjerneområder» er i 
ag fortsatt preget av stabilitet. Det er lite som 
yder på at en revolusjonær situasjon er under 
tvikling de første 10-åra. 
3. Ut fra en slik vurdering av den politiske 

ituasjonen må vi i dag legge maksimal vekt på 
utnytte den legale situasjonen og tone ned vek

en på det illegale. 
4. Dersom klassekampen skjerpes betydelig, 
å organisasjonen igjen ta tiltak for å beskytte 

eg mot overvåking og kriminalisering. 
Vedtatt med flertall, partikonferanse 

i Sør-Trøndelag. 

Rettelse! 
innlegget «Porno og ansvar, Asgeir Bell?» 

av G. Trøhaug - s.4 i forrige nummer var 
det falt ut et ord som snudde opp ned på 

eningen i setningen: Siste setning, annet avs
itt skal være: 
g vil IKKE at noen skal se de bildene av meg, 
rdi det at noen ser dem er et overgrep mot meg 

g bildene i seg selv. 
rdet - ikke - var altså falt ut. Vi beklager. 

Red. 

ag 20. april 1990 

- Lørdagsutgaven endres slik at den kan gjøre 
at KK får bedre innpass i arbeiderklassen. Det 
ansettes en person for å jobbe fram samarbeidet 
mellom partiet, FU og KK med vekt på 
arbeiderkorrespondanse. KK må spille en viktig 
rolle innafor sjiktet av tillitsvalgte. Hvordan er 
stoffvalget for å oppnå dette? 

Jeg har også i flere sammenhenger reist kri
tikk av treneringa av KK's «arbeiderråd» som 
ble vedtatt på AKP's landsmøte. Debatten om 
dette har uteblitt. Jeg vet at mange er enig i 
denne typen kritikk, men det finnes også opp
slutning i partiet om hvordan KK er i dag. Ingen 
sentrale folk, unntatt Allern, har sagt noe om 
dette. Jeg mener dette er en klassemotsigelse 
som står i partiet. Diskusjonen, eller mangelen 
på den, fører oss ingen steder. Det er derfor nær
liggende å oppgi mitt forsøk på å reise debatten, 
da jeg innser at i denne sammenhengen bestem
mer småborgerskapet i partiet. Men problemet 
mitt er ikke løst, nemlig hvordan utvikle par
tipropaganda innretta mot arbeidsfolk. Når ga 
partiet sist ut en løpeseddel for landsomfattende 
utdeling? 

Jeg vil derfor foreslå at partiet utgir en faglig 
bulletin, noe i likhet med Opprør, som kan deles 
ut gratis blant tillitsvalgte på arbeidsplassene. 
Det må bygges opp et økonomisk støttenettverk 
for denne bulletinen, da jeg regner med at par
tiøkonomien ikke tåler slike utskeielser. Hvis 
partiet kan oppnå enighet på dette, eller en 
annen måte å styrke propagandaen overfor 
arbeiderklassen å. vil «KK - partiet» ~in inje 
for utviklinga av KK også oppnå enhet: Hvis 
«faglig - partiet» får sin propaganda er nemlig 
grunnlaget for motsigelsen opphørt. 

Nå er jeg spent på kommentaren din, Erik. Jeg 
mener det er umulig for oss å jobbe politisk i 
arbeiderklassen uten å ha noe og gi som bringer 
hverdagen opp over nivået til «kampen om 
tevannet.» Hvordan skal partiet løse dette? 

FINN OLAV ROLUORDET 

F inn Olav spør om jeg i OPPRØR nr.1/90 
bare prater, om det bare er tomme ord, når 
jeg skriver om hvilken rolle jeg mener 

arbeiderklassen skal ha i pårtiet. Et viktig spørsmål 
fordi det er lett å bli fraseradikal og snakke om 
arbeiderklassen, foreslå ordet arbeider innskrevet i 
programmer og vedtak i alle sammenhenger, uten 
at det har noen som helst praktiske konsekvenser. 

Det er alltid vanskelig å prioritere den mest 
usynlige klassen, ikke minst den kvinnelige delen 
av arbeiderklassen. Det er mot vinden i et samfunn 
der makta lever av å holde arbeidsfolk nede. 

Finn Olav nevner propagandJien, spesielt KK. 
Jeg er enig i at avisa vår i perioder blir mannlig 
intellektuell. Men ikke glem den kjempejobben 
den underbemanna kvinne-redaksjonen gjør som 
skiller Klassekampen fra resten av avisfloraen. Jeg 
tenker på dekninga av streikekamper, reportasjene 
fra landsmøtene, «Fra arbeidsplass»-skriveriene til 
arbeidsfolk i bevegelsen, intervjuene med Kjell 
Gunnar Larsen og Atle Hiller. Om det finnes res
surser for flere ansettelser i KK tviler jeg på. 

Det går an å vurdere om AKP er et arbeiderparti 
eller ikke ut fra propagandaen vår. Det er en svak
het at vi sjeldnere sprer løpesedler, og at vi ikke 
har et bevisst opplegg for å spre våre meninger i 
portene på de største kvinnerabeidsplassene; de 
store sjukehusene. Det er en styrke at Faglig 
Utvalg og KK har laget et flak om tariffoppgjøret 
som nå spres i 30 tusen eksemplarer. 

Propagandaen vår kan ikke være eneste måles
tokk. Den innsatsen AKPere gjør i klassekampen 
må være den viktigste målestokken. Når Torill 
Nustad er valgt som sekretær i Nord Norges største 
avdeling av NNN, Atle Hiller som leder av Jern
verkskluben på Mo kan det ikke sees isolert fra 
hva det betyr å være medlem av AKP. Da jeg var 
nestleder i klubben på Kaldnes, var det en styrke å 
ha et parti og et lag som var mot sosialdemokrati 
og klassesamarbeid og som prøvde å løfte det fag
lige arbeidet utover fagforeningstaktikken. Ikke 
minst arbeiderjentene i laget bidro til at Skytøen og 
jeg framsto som representanter for to ulike verde-

ner. 
Det er et problem at kulturen i AKP er mest 

egna for mannlige intellektuelle. Med bøker som 
prinnsipp-program, side opp og side ned med ved
tekter er tonen slått an. Mulig det er sammenheng 
mellom klassebakgrunnen i partiledelsen og at det 
nå jobbes fram forslag som ikke er bøker? 

I organisasjonen er den største utfordringa å få 
laga til å bli der det spennende skjer, der de viktige 
avgjørelsene tas. Det er ikke gitt at dette blir på 
arbeiderne i partiets premisser. Selv om Siri var 
grafiskarbeider, Aksel snekker og jeg platearbei
der. Men det hjelper når vi får støtte på det bra vi 
gjør, for eksempel arbeidersynliggjøringa i 
OPPRØR, den nettopp avholdte kvinnearbeider
konferansen, og forslag fra arbeiderne i partiet om 
hva som trengs. Det vil hjelpe ledelsen til å bli en 
kraft for å styrke laga og arbeiderinnrettinga. 

Finn Olav kritiserer med god grunn at KK-komi
teen kom seint igang. Det er bra at vi har funnet 
folk som nå holder på med en større spørreun
dersøkelse. Til spørsmålet om faglige bulletiner 
synes jeg det er en god ide som Faglig Utvalg bør 
vurdere. Erfaringene med bulletiner tidligere var 
svært gode. Det styrka det faglige sjiktet i partiet, 
ga dem kunnskap og viktig materiale å spre/selge 
til folk på jobben. 

Jeg savner også de faglige kursene som FU 
arrangerte tidligere - tror det var hvert halvår. Det 
var for partimedlemmer og uorganiserte. Fo\k kom 
langveis fra, det var stort sett innledere fra egne 
rekker, men også folk som Scocozza som innledet 
om refonnisme. 

Partiet er i forandring. Det gir muligheter til bed
ring, og muligheter for tilbakeslag for AKP som et 
arbeiderparti. Hva får en sammenslåing av AKP og 
RV å si for arbeiderinnrettinga? 

Miljøkampen må stå sentralt for et parti som 
skal være på parti med framtida. Betyr det noe for 
vårt faglige arbeid? Eller betyr det bare at vi satser 
kreftene i Naturvernforbundet? 

ERIK NESS 

Feil svar på viktige spørsmål 
S 

olveig Mikkelsen og Trond Andresen 
gikk i Opprør nr. 2, sterkt imot sikker
hetspolitikken og la nærmest skylda for 

alt ondt på denne. Dette kan jeg ikke si meg enig 
i. Men jeg er helt enig med dere i at et åpent 
parti vil kunne skape problemer for oss i framti
da. Videre er jeg enig i at vi har et problem med 
demokratiet og medlemmenes innflytelse. Ja jeg 
er faktisk enig i at vi kanskje må gå temmelig 
langt på den veien dere vil, men jeg mener det i 
tilfelle er en tvangsløsning pga de feil som er 
gjort bl.a. i sikkerhetspolitikken, og ikke en rik
tig politisk linje i dagens demokratiske Norge. Å 
fjerne sikkerhetspolitikken vil ikke løse våre 
problem m.h.p. de spørsmåla Solveig og Trond 
reiser. 

Jeg er uenig med dere i at det først og fremst 
er sikkerhetspolitikken som har ødelagt det 
indre livet og demokratiet i partiet. Det er i 
hovedsak feil i praktiseringa av partimodellen 
som må ta skylda her. Dette gjelder bl.a. frak
sjonsparagrafens utforming og praktisering. Det 
har også vært gjort overdrivelser på sikkerhetens 
område, som at folk som hadde kjent hverandre 
i årevis såkalt ikke skulle kjenne hverandre, 
offentlig. Årsaken til at de ikke skulle diskutere 
politiske spørsmål var fraksjonsparagraf, ikke 
sikkerhet. Ledelsen kan forsinke eller holde til
bake informasjon og underslå uenigheter også i 
partier ·uten noen form for sikkerhetspolitikk, 
f.eks DNA, det er et spørsmål om ideologi, ikke 
sikkerhet. Tilsvarende har det ingenting med 
sikkerhet å gjøre om oppslutning om alternative 
strømninger holdes skjult for medlemmene. Det 
var redselen for fraksjonisme og ønsket om en 

«monolittisk» ledelse som var bakgrunnen for at 
dette skjedde. Det må også ha bunnet i et feilak
tig syn på hvordan vi utvikles politisk, ikke 
gjennom å få servert en riktig linje, men av 
kampen mellom forskjellige politiske linjer. 

M.h.p. vurdering av hva ledere har gjort har 
det klart vært vanskeligere enn i et åpent parti, 
men det virker litt idealistisk på meg å tro at alle 
skal kunne kontrollere alle i partiledelsen - uan
sett åpenhet. Stort sett vil det være de som job
ber sammen med kameratene i samme del av 
landet , på samme frontområde o.l. som vil være 
i stand til å vurdere hva den enkelte gjør. Det 
betyr at vi i stor grad må bygge på enkeltperso
ners vurdering av endel ledere. Slik har det også 
vært til nå. 

Når det gjelder å lansere alternative kandida
ter til Sentralstyret har ikke det vært noe pro
blem i vårt distrikt i alle fall. 

I følge partiets sikkerhetspolitikk skal det 
store flertallet av medlemmene stå fram som 
kommunister, ikke motsatt som Solveig og 
Trond synes å mene. I den grad dere har rett i at 
mange partimedlemmer «slipper» å stå fram, 
kommer dette ikke av sikkerhets politikken, men 
av et brudd på <ifenne. Forøvrig mener jeg at 
politisk arbeid blant folk, som kommunist, 
består av mye mer enn bare å «stå fram». Jeg er 
dypt uenig i at kamerater som har vært «relativt 
skjult» automatisk har vært passive som kom
munister. 

Hva er så mitt alternativ spør Solveig og 
Trond. Jeg ønsker å beholde en del av sikker
hetspolitikken, noe av det gjøres reelt i dag, noe 
er bare papirvedtak. Jeg er enig i at det vil være 

OPPRØR 

svært vanskelig å få til dette. Bakgrunnen for det 
er bl.a. vedtak fra sist LM, som faktisk endra 
endel av sikkerhetspolitikken. Og at ST virker 
uvillig til å diskutere spørsmålet, f.eks om pro
blemene med dette arbeidet, bl.a. har jeg fått 
innlegg om dette refusert. Videre virker det som 
endel ikke er villig til åta utgangspunkt i de fak
tiske problemene vi har i partiet i dag, men bare 
vil se «behovene» Ufr. Jørgen Aalebro). Da blir 
snakk om sikkerhet lett ritualer for meg. F.eks 
mener jeg som sagt at sikkerhetspolitikken i seg 
sjøl ikke er grunnen til problemene, men vi kan 
ikke komme bort fra at feil, overdrivelser etc, 
har skapt et psykologisk klima der endel tror at 
gjeldende sikkerhetsregler hindrer folk i å stå 
fram. Må vi fjerne alt for å komme over denne 
«kneika» ? På den annen side har forsøk på å 
reise debatt om sikkerhet lokalt blitt møtt med 
en øredøvende taushet, stille endring av praksis 
ser ut til å ha vært «anti-sikkerhets»-forkjemper
nes favorittmetode. Effektivt kanskje, men det 
har vel ikke vært særlig demokratisk. Hva vil 
jeg beholde? Lukkede landsmøter (det er det 
eneste demokratiske), deler av ledelsen skal 
være skjult (gjeme mindre enn i dag), deler av 
kontaktnettet bør kunne skjules, det må gies 
konkrete muligheter for enkelte til å være skjulte 
medlemmer, (de rriå kunne gies rettigheter i par
tiet), det må settes ned utvalg som jobber med 
sikkerhetsrelaterte spørsmål. Det må også i 
framtida være diskusjoner om dette i partiet, vi 
må studere erfaringer fra andre land. 

OLVE ANDERSEN 
(Forkortet av red.) 
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RØDT KORT· 

Jordbruks
døder! 
Gunhild Øyangen og AP's 
landbrukspolitiske utvalg 
har kommet med et utspill 
med sjeldent klar EF-pro
fil. De går inn for å senke 
norsk matproduksjon og 
fjerne overføringene til 

jordbruket i sentrale strøk 
av landet. Kornproduk
sjonen bør inn i store, 
rasjonelle enheter, mener 
de. Satt ui i livet, kan en 
slik politikk bety dødsstøtet 
for minst 10.000 bruk. Det 

vil dessuten være et alvor
lig støt mot norsk sjølfor
syning og mot miljøarbei
det i landbruket. Øyangen 
er ikke landbruksminister 
lenger, men farlig nok -
dette kan nok AP lett få 
med seg Frp på. 

RØD ROSE 

__ /li( ' ' 

Rolf 
Rolf Utgård, hovedtillit
svalgt i Kværner-konsernet, 
får rose denne gangen. 
Fordi han har dratt med seg 
en stor gruppe andre tillit-

svalgte for å reise kamp 
mot tariff-oppgjøret i LO. 
Det dreier seg ikke om 
lokale forhandlinger eller -
egen lønn - de oppfordrer 
til å ta kamp for kvinneløn
na og alle lavtlønte, ut fra 
at det er der det generelt 
dårlige tariff-forslaget er 
aller dårligst. Dette er et 
uttrykk for solidarisk tenk
ning som fortjener en 
blomst; at gutta i Jern- og 
Metall blåser til kamp med 
det utgangspunktet. 

At Rolf får rose har 
egentlig også en annen 
grunn, i disse kampanjeti
der for KK. Han er nemlig 

en av de mest trofaste løs
salgsaktivistene KK har, og 
har hatt i mange år. Han 
selger antakelig ganske bra. 
Han er så lett å få øye på! 

Rasismen på 
dagsorden! 
I 

flesteparten av de 36 åra jeg har levd, 
har rasismen for meg vært et abstrakt 
problem. Til og med den ufattelige 

undertrykkinga av vår egen urbefolkning 
· . har vært så langt unna min hverdag at jeg 

har holdt det på teoriplanet. Ikke fordi jeg 
ikke har visst at det fantes rasisme, men 
fordi problemet for meg heller har vært 
usynlig. 

I de senere år har dette forandra seg til å 
bli veld_ig konkret- og synlig. Jeg opplever 
at åpne, lovlige organisasjoner frir til 
rasistiske organisasjoner og tendenser. 
Som beboer på Oslo østkant hører jeg at 
innvandrere får ukvemsord slengt etter 
seg. At ethvert hærverk i nabolaget blir til
lagt pakistanske barn i området. En venn i 
omgangskretsen ble nylig nesten sendt ut 
av landet på tross av at kona hans er gra
vid. Jeg leser i avisene om åpne attentater 
mot innvandrere. Jeg ser nynazistiske 
organisasjoner etablere seg, Jeg leser at 
Alfredo Olsen danner et nytt parti, han bor 
i etasjen under meg. 

FMI sine årlige landsmøter er i 
ferd med å bli en politisk begivenhet 
så god som noen. Tre år på rad har 
demonstrasjoner i Haugesund og 
Arendal satt rasismen på dagsorden 
på en markant måte. Antirasistene 
har klart å mobilisere og forhindre at 
FMI får ha folkemøte i Arendal 
21.april i år. 

Jeg har lest min Mao og funnet ut 
at hvis en bare finner hovedmotsigel
sen, så løser ALLE andre problemer 
seg lett.... Når det gjelder Arendal
kampene har det vist seg å ikke være 
så lett. Hovedmotsigelsen i det anti
rasistiske arbeidet går mellom impe
rialismen, som den statlige rasismen 
er en del av, og den 3.verden. Og 
hovedmotsigelsen i Arendal er kamp mel
lom den organiserte rasismen og folket. 
Hovedmotsigelsen har jeg altså funnet, 

men det er ganske mange andre problemer 
som ikke løser seg så lett. Er f.eks. lands
møtet til FMI et landsomfattende eller 
lokalt anliggende? Hvor går den antirasis
tiske fronten i Arendal? Lokalt er kjente 
FrPere erklærte antirasister på liberalistisk 
grunnlag. Får de være med å markere seg 
mot FMI? Er det politiet eller formannska
pet som er skurken, når SOS-rasisme sin 
søknad om arrangement den 21.april er 
avslått av politiet? 

Min oppfatning er, at alle som mener at 
det skal være lov å gå på gatene i Norge, 
også med svart hud, bør 
markere seg mot FMI sitt 
landsmøte. Dette er ikke 
uproblematisk. Å nekte 
FMI å avholde sitt 
landsmøte, kommer i 
konflikt med demokra
tiske rettigheter som er 
hevdvunnet i det norske 
folk. Og siden vi slåss for 
oppslutning mot 

rasismen, så kan vi ikke ta lett på det pro
blemet. For det er en motsigelse her og det 
er bare tåpelig å late som om den ikke 
fins. Den motsigelsen har bl.a. gjort at 
antirasister i Arendal har hatt vanskelighe
ter å forsvare blokade mot FMI. Jeg mis
unner ikke antirasistene i Arendal den job
ben. Men den er helt nødvendig. Vi ønsker 
å få oppslutning i Norge for å forby nazis
tiske og rasistiske organisasjoner. 

Så lenge Arne Myrdal var en uorgani
sert bygdetulling, kunne han si og mene 
hva han ville for oss, bruke ytringsfriheten 
sin. Når rasismen blir organisert, for å 
sette dette synet ut i livet, blir det en helt 
annen sak. Vi må bekjempe slike organi-

sasjoner, fordi de krenker grunnleggen
de menneskerettigheter, som er vikti

gere som ytringsfriheten. Jeg 
håper at jeg ser mange av dere 

utafor FMI sitt landsmøte. I 
Arendal, Haugesund eller 

hvor det nå måtte bli. 
JANE NORDLUND 

Ny bok - Veiskille! 
Pål Steigan har skrevet 
miljøpolitisk bok: Veiskil
le - finnes det noen vei ut 
av miljøkrisa? 

Steigan: «Slik jeg ser 
det, peker alt det forelig
gende materialet på at det 
er nødvendig med en nær 
sagt fullstendig omlegging 
av hele den måten verdens 
økonomi og politikk er 
organisert på.» Hva betyr 
dette for revolusjonært 
arbeid? 

Blir noen overrasket over 
følgende ord fra Engels? 

«La oss imidlertid ikke 
rose oss sjøl for mye på 
grunnlag av våre seire 
over naturen. For hver slik 
seier tar naturen hevn over 
oss.» Og: «Den nåværende 
forgiftinga av luft, vann og 
jord kan bare stoppes gjen
nom en sammensmelting 
av by og land.» 

Bestill boka hos: Studie
tjenester, Gøteborggt. 8, 
0566, Oslo 5. 
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lsagt diskusjonene og stem
tet kunne bli viktig for det 

, enten avgjørelser blir tatt på 
1991 eller seinere. 
i ikke kunne ta noen endelig 

's framtid på landsmøtet i vår 
r å gi større plass til det poli-

1 denne gangen gå over 3 
f t vi får bedre tid enn det vi 
;dag den 24.mai er Kristi Him
regner derfor med at de fleste 

Spasere fredag 25. Landsmøtet 
fredag formiddag og avsluttes 

g. 
usjonene på landsmøtet vil bli 

plitisk verksted, men i motset
al vi denne gangen ikke satse 
e papir. Det viktigste blir dis

tvi klarer å utvikle av politikk. 
mye mer om folk drar hjem 

,ntusiastiske og fulle av nye 
bdtar mye som kansje blir lagt 
kan tillate oss å gjøre dette nå 
aordinært landsmøte. 
skal holde hovedinnledninga 

snakket med henne for å høre 
n har om landsmøtet og hvor

kusjonene fra «Ut av det bren
ktet» videre. 

rennende huset er et prosjekt 
F,_1ål å diskutere forskjellige 
f framtida. Det er også mange 
~usjonære bevegelsen som , er 
jEtter min mening er dette så 
~e være et politisk hovedtema i 

~tor konferanse i desember. De 
lingene herfra vil komme på 
og Materialisten. 
idag, og hva de tanker vi har 
for dagskampen er en tråd fra 

"nde huset -konferansen» som 
le på landsmøtet. 
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må tenke; hva slags økologiske konsekvenser vil 
dette budsjettet få? 

- Vi ønsker oss en annen type demokrati enn 
vi har i dag, vi vil skape et annet samfunn. 

- I dag blir alt gjort til varer - et salgspro
dukt. Det gjelder også politikk som blir en vare 
som skal selges til konsumentene. 

RV har stått for noe annet. Det å ha nær kon
takt med folk og bruke vanlige folk har vært og 
er viktig. Vi ønsker å gjøre vanlige folk store. Vi 
tenker at i framtida vil samfunnet definere 
behov, ut fra folks behov - hverdag. Kunnskap 
om folks hverdag blir derfor veldig viktig. 
Kunnskap er ikke bare noe som finnes i doku
menter og skrifter. Vi må ha en annen referanse
ramme for arbeidet vårt (folks hverdag) og ikke 
som de andre partiene som har budsjetter og 
skjemaer. Vi må kunne snakke om dette på en 
vanlig måte. Kvinnelige RV-representanter er 
ofte flinkere til å snakke om dette på en vanlig 
måte enn menn, som lettere glir inn i de vanlige 
kommunale rammene. 

- Vi må også ta med det globale perspektivet, 
solidaritet og 3. verden. RV er det eneste partiet 
som har trukket dette inn i kommunepolitikken 
med bevilgninger osv. 

- Det globale perspektivet kommer nå også 
mer direkte inn i politikken på kommune- og 
fylkesplan. RV's fylkesrepresentant i Nordland, 
Geir Johnsen, uttalte fra et felles møte mellom 
de nordligste fylkene, på Dagsrevyen at vi ikke 
kunne la den norske trålerflåten flagge ut til Peru 
for å fiske havet tomt der også. Da var det bedre 
og sende dem til opphugging. Det finnes flere 
slike eksempler på at verden kommer nærmere. 

- Når vi skal ha et politisk verksted på RV 
landsmøtet betyr det at folk skal ha med seg 
verktøyet sjøl. Det vil si; politisk kunnskap og 
erfaring for å lage noe sammen som ikke var der 
før. Noe av grunnene til denne formen er at de 
som kommer dit sitter inne med mye kunnskap 
og tanker. 
BERIT JAGMANN 
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om for å svare på NRKs diskriminering. 
listene ble en suksess. Den magiske grensa 
lister. 

RV-offensiv 
ninga i antall stemmer er det umulig å spå 

Den politiske situasjonen skulle gi oss minst 
muligheter som tidligere. Men vi får konkur-

:!t større SV, og av De Grønne i flere kommu
vlker. RV fikk 27 929 stemmer Vyd fylkes
et i 1987. Ved Stortingsvalget i 1985 fikk vi 
{esultatet i 1991 vil ligge mellom 15 000 og 
temmer. Det vi gjør nå framover og i valg
tvgjør mye. 
ed et like godt valgresultat i antall stemmer 
forrige valg, kan RV miste mange represen

c:t vil bli færre representanter i mange kom
·er og fylkesting. I Akershus er det snakk om 
·e fylkestinget fra 85 til 63 representanter. I 
· mange av RV mandater utsatt. I Ålesund 
te Volder inn med 6-7 stemmers overvekt ved 
g av slengerne. Bortimot halvparten av RVs 

kan gå tapt uten vesentlig nedgang i stem
otalt! Valgnatten vil bli spennende. Bra vi har 
ler på å bygge opp til et godt resultat. 

AKSEL NÆRSTAD 

D 
et er stor enighet i RV og AKP om å stille flest 
mulig RV-lister i 1991, og minst like mange som 
ved forrige valg. På tvers av ulike syn om for

holdet mellom RV og AKP i framtida og på hvordan RV 
bør organiseres, er det også brei enighet om at det nå må 
knyttes.tettere bånd til alle dem som støtter RV. 
De fleste av de 3500 personene som sto på RVs lister ved 
forrige valg har ikke vært knyttet orgnisatorisk til RV 
etterpå. I mange av de 115 kommunene RV stilte i er det 
hverken noen fast aktivitet fra RV eller AKP. Støtten til 
RV har økt med korrupsjonsavsløringene, men det gjøres 
lite for å «høste inn» noe av den. Skal RV gjøre et godt 
valg i 1991, må RV-arbeidet systematisk bygges opp fra 
nå. 

I en god del nye kommuner bygges nå RV opp som en 
form for medlemsorganisasjon. De fleste stedene er 
AKP-lagene drivkrafta i dette arbeidet, men det finnes 
også kommuner der det ikke finnes AKP-lag. Det tegnes 
medlemsskap eller støttemedlemsskap for 100 - 200 kro
ner i året, det utgis informasjonsskriv til dem som blir 
med, og det arrangereres ·noen møter. I en kommune med 

150 RV-stemmer burde det være mulig å få 30-40 til å bli 
tilknyttet RV mer fast og ytt\{loe økonomisk. Det vil bety 
økt støtte til RV i dag, størrJmuligheter til å få gjort mer 
med de sakene RV jobber iped, og økte muligheter for 
valget i 1991. ~ 

Bortsett fra dem som eventuelt jobber i ei kommune
styregruppe, tas det ikke sikte på et høyt aktivitetsnivå i 
disse RV-gruppene utenom i valgkampen. De fleste som 
støtter RV er enten aktive på ulike andre felt enn parla
mentarisk arbeid, eller de ønsker ikke å være aktive. Men 
de kan tenke seg å støtte RV, og kanskje gjøre en innsats 
i valgkamper. 

En del steder der det ikke bygges opp noen form for 
RV-organisasjon, tar AKP-lag sikte på å knytte tettere 
kontakt med dem som har stått eller kan tenke seg å stå 
på ei RV-liste. 

Det er ikke noe som kommer av seg sjøl. Gjøres det 
noe i den kommunen du bor? 

AKSEL NÆRSTAD 

/ 
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Forslagtil 
,Vedtak på 
lands 
møtet 
0 

m valget 1991: 
1. Hovedlinja i 1991 må være at RV 
stiller lister i flest mulig kommuner og i 

alle fylker. En sentral målsetning må være å nå 
det antall lister som er nødvendig for å oppnå 
full representasjon i NRK's valgsendinger. 
2. I de tilfellene der det er aktuelt for RV å gå 
inn i andre typer listesamarbeid, skal dette god
kjennes av RV sentralt. Slik godkjenning bør 
jkke gis hvis like lister truer RV's rett til full 
NRK dekning. 
3. RV's landsmøte henstiller til AKP(m-1) om å 
slutte opp om denne valstrategien og å priorite
re krefter ut fra ei målsetning om å stille flest 
mulig RV-lister. 
FORSLAGSSTILLER: KRISTIANSAND RV 

Forslagtil 
på lands· 

0 
m kommune- og fylkestingsvalget i 1991: 
Rød Valgallianse vil stille flest mulig lister ved 
kommune- og fylkestingsvalget i 1991. RV øns

ker å stille i alle fylker og i de 115 kommunene det ble 
stilt lister i ved valget i 1987. RV ser det som viktig å 
stille i alle fylker og i så mange kommuner for å være et 
rikspolitisk alternativ 

NRKs udemokratiske regler gjør det nødvendig å stille 
i minst 1/4 av kommunene (112 kommuner) for full dek
ning i NRKs valgsendinger. RV skal også ved valget i 
1991 klare denne sperregrensen. 

RV ønsker et samarbeid med folk som i dag ikke er 
med i RV, bl.a. folk fra Fylkeslistene for miljø og solida
ritet, lokale lister og aksjonsgrupper. Vi vil tilby disse 
plass på RVs lister. 
Om RVs organisasjonsform: 
Det er nødvendig med en offensiv for RV i alle fylker og 
kommuner der RV har stilt lister før for å klare å stille· 
minst 112 lister og for å legge grunnlaget for et bra val
gresultat. 

Alle de 3500 personene som sto på RVs lister i 1987 
og mange andre som støtter RV, må diskuteres med nå i 

måned 
og kor 
kampe 
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