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Fra Faglig utvalg - til innspurten på opp
gjøret. 

1. MAI I TØNSBERG 
I Tønsberg gikk det et opposisjonstog hvor 
ungdommen var drivkrafta. 
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BOKANMELDRSE 
Pål Steigans bok «Veiskille» blir omtalt i 

Opprør med bilag! 
Nytt forslag til prinsipp-program, 
nytt vedtektsforslag og et utkast til 
uttalelse om den internasjonale, kom
munistiske tradisjonen er bilag til dette 
nummeret av OPPRØR. 

Norheimsaken på Gjøvik, 
sett fra ei partiavdeling 

Harald Alm startet for 
40 år siden produksjon 
av skurekluter på små-
bruket Norheim på 
Toten. I 80-åra var det 
blitt til en hjørnesteins-
bedrift på Gjøvik, i nytt 
bygg og med over 100 
ansatte. 
Det er fortsatt en fami
liebedrift, som har vele
tablerte produkter 
innafor området fri-
tids/idrettsklær, med 
leveranser til landslag 
og OL-tropper. I det 
grunnleggeren sjøl 
trekker seg ut i -87, blir 

· · pørs1-,,ektiw...... 

40 prosent av aksjene 
sol til Swix S ort (eid 

----+~~p;,..,-:--::,r: av 1e emanngruppe Oversikt over Studietjenesters boktilbud, 
og forholdet kontingent/delegat til lands
møtet. 
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Et nytt forslag til vedtekter - og debatt om 
forslagene i forrige nr. 
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To sider med ferskt stoff fra RV's ekstraor
dinære landsmøte. 
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SJØLRADERm TIL SALGS? 
Vi trykker et utdrag av en artikkel av Eldar 
Myhre - nyttig lesning før sommerleiren. 
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DEBATTEN 
Fyller stadig tre sider. Om partiet, NKS, 1. 
mai,.m.m. 

SE SIDE 9,-10, 11 
0 

PA TAMPEN 
Mer om sommerskolen, i tillegg til våre 
faste spalter. 

for et ukjent antall mil
lioner. Tilsynelatende 
står bedriften sterkere 
enn noen gang. 

Sjokket 
Lørdag 17. mars er det et stort 
oppslag i lokalavisene: Norheim gir 
opp - 80 blir ledige. Ingen visste 
noe. Alle fikk sjokk (de ansatte fikk 
det dagen før): Lokalbefolkningen, 
lokalpolitikerne, Fellesforbundet/
Bekledning, Samorg og vi revolu
sjonære i partiet. Men i motsetning 
til de fleste andre ble vi også for
banna - her er det spill i kulissene, 
denne saken «tar» AKP. Entusias
men/aktivismen kom spontant og vi 
hadde raskt klart ei foreløpig analy
se, som ble rettesnor for arbeidet 
vårt. Her er punktene: 
1. Kan det offentlige gripe inn? 
2. Kommunens langtidsplan (som 

har vakre ord om industri). 
3. Samfunnsmessige ringvirkning 

er. 
4. Produktspekteret. 
5. Hva er virkningene på eiersiden? 
6. Eierinntektene. 
Oppgaven er definert: Alt skal utre
des, oppgaver fordeles. Vi skal 

markere AKP/RV, vise folk at vi er 
«vaktbikkje». 

Til handling 
Igang med oppgavene: Først 
komme i kontakt med klubben. Vi 
hadde umiddelbart klart å få ut par
tiets syn gjennom innlegg i lokala
visene, og regnet ikke med at en 
henvendelse skulle være så over
raskende. Joda, jentene var åpne, 
ønsket støtte fra alle og skulle ta 
kontakt med oss igjen for en avtale. 
Etter dette viste det seg imidlertid 
at AKP-spøkelset • var blitt hentet 
fram fra et eller annet loft - klubb
styret hadde bestemt at de ikke 
skulle ha kontakt med noen partier. 
Hva gjør vi da? Jentene fortjener 
all den støtten de kan få. Vi legger 
«press» gjennom folk vi kjenner 
der, og via andre, for å få et åpent 
klima. Vi skriver brev og forklarer 
hva vi mener, og sier hva slags 
erfaringer vi har fra tidligere saker 
og hva vi mener bør gjøres. Brevet 
overleveres på døra til klubblede
ren, sammen med en bukett 
blomster, av en Kvinnefronter og 

partisympatisør. Det blir en hygge
lig prat, god stemning, brevet refe
reres på bedriften og får god 
respons. 

Gjennomslag i Samorg. 
Vår mann der, Størk Hansen, reiser 
saken - og får gjennomslag. For 
første gang kan man si at Samorg i 
Gjøvik virkelig engasjerer seg i en 
bedriftsnedleggelse. Det blir stiftet 
et utvalg som skal jobbe sammen 
med jentene/Bekledning for å enten 
redde Norheim, eller jobbe fram en 
ny bedrift. Nå ruller ballen slik 
mange kjenner det fra liknende 
saker. Det offentlige trekkes inn, 
konsulenter, det diskuteres med alle 
mulige berørte parter, nedleggings
vedtaket kan ikke snus, det jobbes 
for å skaffe arbeid, kan det startes 
ny bedrift? Slike spørsmål stilles. 
Vi er med på dette gjennom Størk i 
Samorg-utvalget. Det må bli ny 
bedrift, spørsmålet er hvor mange 
som får arbeid. 

I et enhetlig 1. mai-tog i Samorg
regi dominerte Norheim: 60 stk. i 
seksjonen av totalt 270 deltakere. 

Strategi for Europa: 

Foto: Ola Sæther. 

Hvor står partiet nå? 
Hele saken har lært oss, og lokalbe
folkningen om slavelønninger i 
andre land og hvordan profitten tel
ler for kapitalen. Det er nemlig 
lønnsomt å drive for norsk teko
industri. Det er bare det at de tjener 
forferdelig mye mer på utflagging 
og import. Dette skal vi utnytte i 
valgforberedelsene til høsten. 
Lokal kunnskap må syes sammen 
med for ekesmpel RV's industripro
gram og ut i propagandaform. 

Men hvordan skal vi komme oss 
ut av skyggenes dal nå i dag? Vi 
har gjort to ting: Vi har tilbudt jen
tene bøllekurs. Jentene på Norheim 
har blitt kastet ut i kapitalismens 
virkelighet og lært mye. Dette kan 
styrkes gjennom kurs. Vår dyktige 
kursleder, Eli jobber for å overbevi
se dem om å ta et kurs. Dernest har 
vi - en skummel gjeng tøffe 
AKP'ere fra industrien - bedt om et 
møte med klubbstyret. Det går nok 
bra, fordi vi har erfaringer jentene 
vet de trenger. 

Situasjonen midt i mai, 
v/ FINN OLAV ROLUORDET 

Tromøya 8.-14. juli! 
Årets sommerleir starter med en 
duell mellom Reiulf Steen og Siri 
Jensen over hovedtemaet Strategi 
for Europa. De vil bl.a. gå inn på 
følgende spørsmål: 
Er sjølråderetten avlegs? Må mil-

jøspørsmålene løses av overnasjo
nale organer? EF - en del av kapi
talens internasjonale? 

Når denne duellen er avgjort, 
skal sommerleiren brukes til å 
analysere den faktiske utviklinga i 

Europa, og reise kampen mot EF. 
Andre spennende temaer: Kam

pen om Oslo - heldags seminar 
med Erling Folkvord. Filosofi og 
partiteori. Økologi og konsekven
sene for en revolusjonær strategi. 

Og ellers alt som hører til en 
sommerleir på Tromøya. 

Løpeseddel kommer - annonser 
med påmelding står i KK: Det er 
bare å melde seg på! 
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,Direkte valg 
Sentralstyret har vedtatt at lands
møtet avholdes som et hemmelig 
landsmøte med direkte valg av 
delegater. Det betyr at det denne 
gangen ikke vil bli avholdt 
distriktskonferanser. 

Når det gjelder delegatnøkkel 
og annen informasjon laga treng
er, viser v~ til retningslinjer som 
blir spredd til lag og distriktssty
rer på annen måte enn gjennom 
OPPRØR. 

Prinsipp-programkomite 
Sentralstyret vedtok et utkast til 
prinsipp-program. Det er vedlegg 
til dette nummeret av OPPRØR. 
ST nedsatte også en komite som 
skal foreslå nytt prinsipp-program 
for landsmøtet. Komiteen består 
av Sigurd Allern (Oslo,leder), 
Torill Mellum (Akershus), Per 
Overrein (Sør-Trøndelag), Jon 
Børge Hansen (Troms), Siri Jen
sen (Oslo), Pfl.l Steigan (Oslo), 
Anne-Kathrine Fuglem (Oslo), 
Ame Rolijordet (Oslo). 

Sigurd Allern er leder i prinsipp
programkomiteen. (Foto: Bernt 
Eide) 

Vedtektskomite 

På samme måte vedtok sentralsty
ret et utkast til vedtekter som også 
er et vedlegg til OPPRØR. Ved
tektskomiteen består blant annet 
av Gunnar Rutle (Møre og Roms
dal,leder), Marte Kristiansen 
(Oslo), Håvard Libæk (Oslo), Liv 
Bremer (Vestfold), Åge Blum
menfelt (Hordaland), Bibbi Bør
retsen (Østfold), Bente Moseng · 
(Oslo). 

Nominasjoner 
Nominasjonskomiteen ber om at 
laga foreslår kandidater til sentral
styret så raskt som mulig. 

KK-Iøssalg 
Det har vært en kraftig nedtur for 
løssalget av Klassekampen det 
siste året. Dette får økonomiske 
konsekvenser for KK i flere hund
retusen kroners klassen. Dessuten 
betyr det at et av de viktigste 
reklameinnslaga for KK og AKP -
«KK på hvert et torg» ~ er svekka. 
Det er bare en måte å svare dette 
på: Gjennerobre gata! 

POLITIKK 

Miljøkamp og strategi 
D 

en alternative miljøkonfe
ransen i Bergen, som gikk 
parallelt med · «Bergen 
meeting, talk and eating,» 

avspeilte den store bredden i miljøbe
vegelsen. Samtidig valgte konferan
sen klart side i spørsmålet om strategi 
for miljøkampen. Hovedinnledere og 
debatt understreket nødvendigheten 
av folkelig organisering på grunnpla
net opp rriot å sitte ansvarlig til bords 
med politikere og industriledere for å 
'påvirke. Og mange deltakere var på 
gata i aksjoner. 

Deltakerne fra 3. verden bidro sterkt 
til dette, både fra India, Kenya, Fillip
pinene og Nicaragua. Økologisk krise 
og folks liv henger nøye sammen, 
Både Chipkobevegelsen i India som 
slåss for å bevare trærne og Kystkvin
neaksjonen i Finmark dreier seg om 
kampen for råderett over ressurser 
som er avgjørende for at folk fortsatt 
skal kunne leve. Kampen for miljøet 
må ta utgangspunkt i at folk organise
rer seg for å forstå og forandre sine 
egne livsbetingelser. 

Det ble slått fast at gapet mellom 
Nord og Sør blir større. Mange var 

S igrid ovenok som lede, i Rød 
Ungdom midt i en periode, i en noe 

. turbulent situasjon og ble kjent i res
ten av bevegelsen. Det vil si, mange 
hadde nok stiftet bekjentskap med 
henne tidligere, da hun som 16-åring 
holdt innledninger om dialektisk 
materialisme og kurs i politisk økono
mi, som medlem i distriktsstyret i 
Trondheim Rød Ungdom, som 
sentralstyremedlem, eller som leder 
for Akershus RU. Men <<kjendis» blir 
man ikke så lett. 

I dag er hun fungerende leder for 
Rød Ungdom, og leder for Akershus 
RU, et distrikt som har hatt 150 pro
sent medlemsøkning siste tida. En 
ansvarsbevisst sliter, med fritida fylt 
opp av politikk, og eh arbeidsdag i 
administrasjonen på Duplotrykk. 

Det var ikke akkurat sånn jeg hadde 
tenkt det skulle bli, sier Sigrid. Det er 
litt slitsomt å være leder to steder 
samtidig. Jeg vil prioritere grunnorga
nisasjonen, og foretrekker nok jobben 
som leder i Akershus framover. Det er 
en kjempefin oppgave. Så mange 
tøffe, flotte unge folk. Folk med tro 
på framtida, og som er villig til å ta 
kampen. Folk med erfaringer fra 
forskjellige fronter, engasjert i poli
tikk og opptatt av livene til folk. Og 
som er villige til å gjøre noe. 

- Så Rød Ungdom er ikke et døds
bo bestående av frustrerte gamlinger 
som har nok med å slå hverandre i 
hodet og ta interne kamper? 

- Vel, tendensen er forskjellig. Vi 
har interne politiske kamper, og det 
kan nok fungere ganske lammende i 
perioder. Og det er riktig at vi er i til
bakegang noen steder. Men det er 
ikke bare sånn!! Vi får nye lag, noen 
steder · verver mye, mens andre har 
store problemer. Folk blir med i RU 

' . 

opptatt ·av at vi måtte gjøre noe, hjel
pe. I den diskusjonen ble det viktig at 
bl.a. vi fra AKP kunne bruke vår kun- · 
skap om imperialismen og trekke opp 
ansvaret vi har for å slåss mot hvor
dan makta og kapitalen i vårt eget 
land deltar i utplyndringa av 3.verden, 
både direkte og gjennom rolla i IMF 
og Verdensbanken. 

Innrettinga på organisering av V!lll
lige folk i kampen bidro til at det ikke 
var plass til moralisering over 
arbeidsfolk i diskusjonene jeg hørte. 
AKP tok i eget seminar opp spørsmå
let om arbeiderklassens rolle som 
pådriver eller bremsekloss.Innlederen, 
Terje Kolbotn, ga mange gode 
eksempler på hvilken rolle arbeiqer
klassen kan spille, og på fruktbart 
samarbeid på grunnplanet mellom 
klubber og foreninger og miljøbeve
gelsen. Puls-prosjektet - samarbeid 
om miljø på tvers mellom klubber i 
Groruddalen i Oslo deltok på en kon
feranse i Norsk Folkehjelps regi. . 

Samtidig hadde LO sin egen konfe
ranse, der det ble frisk debatt etter at 
innlederen lanserte at LO hadde job
bet med politikk for det ytre miljø i 15 

år. 
Oppsplittinga i ulike konferanser 

bidro til at faglig aktive spilte en rela
tivt liten roHe på SEED. Og under
streker AKPs strategiske oppgave 
med å forene arbeiderklassen og fag
bevegelsen på grunnplanet med miljø
bevegelsen. 

Kampen for å integrere kvinnenes 
situasjon og perspektiv foregår også i 
miljøbevegelsen. I Bergen blant annet 
uttrykt i forskjellen på K vinnesente
rets diskusjoner og SEED-konferan
sen. Slik jeg ser det er det umulig å 
analysere miljøproblemene og krefte
ne for forandring uten å se på plasser
inga av kvinner og menn i kapitalis
mens/imperialismens kjønnsystem. 

Kvinnene har over hele verden 
hovedansvaret for at familien overle
ver fra dag til dag og fra generasjon til 
generasjon. Miljøspørsmålet dreier 
seg i stor grad om nettopp dette, er vi 
i stand til å leve på jorda i 
samarbeid/samspill med naturen, slik 
at vi overleverer ressursene, ev. styr
ka, videre til neste generasjoner. 
Kvinnenes erfaringer er nærmere 
knytta til disse spørsmåla. Ikke på 

Med tro på 
Rød Ungdom 

når ·de ser at vi er et alternativ fordi 
det er vi som gjør noe. Vi står for akti
vitet. Og folk blir med når de trenger 
et politisk alternativ. Det teoretiske 
grunnlaget vårt er «svaret» for mange 
folk som jobber i forskjellige fronter. 
Erfaringa vår fra Akershus er nettopp 
at vi knytter til oss folk gjennom å 
jobbe i front, og at vi faktisk har en 
alternativ politikk å tilby. 
~ Ingen oppgjør med svarte tradi- . 

sjoner, altså? 
- Jeg er stolt av AKP sin historie. 

Og jeg er stolt av å tilhøre en tradisjon 
av folk som har ført klassekamp og 
kjempet mot reformisme og sosialim
perialisme. Selvfølgelig har det 
skjedd dumme ting, og selvfølgelig 
har det skjedd overgrep. Jeg er ikke 
uenig i det. Det er ting som vi må ta 
med oss og lære av. Men jeg er kom
munist, selv etter Kina og Øst-Euro-

grunn av biologi, men på grunn av 
plasseringa flertallet av kvinnene har i 
samfunnet. AKPs kvinnepolitikk har 
mye å tilføre miljøkampen. 

På våre ·egne seminarer, med \>åde 
norske og internasjonale innledere, 
forsøkte vi å bruke et økologisk per
spektiv til å drive diskusjonen om hva 
som idag er en revolusjonær strategi 
for et annet samfunn. Miljøspørsmålet 
er ikke først og fremst en ny sak for 
AKP i tillegg til alle de andre «gode 
sakeD>. Det er et nødvendig utgangs
punkt for diskusjonen om en helhetlig 
politikk for et annet samfunn der 
arbeidsfolk styrer sjøl og der mennes
kenes behov og naturens bæreevne er 
grunnlaget. 

Miljøbevegelsen er utålmodig og 
krever grunnleggende forandringer. 
Ungdommen på gata i Bergen er et 
varsel om nye militante demonstrasjo
ner framover. Partimedlemmene fra 
hele landet som på ulike måter deltok 
i Bergen, gjorde en viktig jobb og må 
dele sine erfaringer med resten av par
tiet. 

SIRI JENSEN 

Sigrid Jansen. 
Leder i Rød Ungdom, 
og Akershus RU. 

pa. Ja, kanskje mer enn noengang nå. 
Siste års hendelser forandrer ikke på 
det faktum at det finnes klasser, at vi 
lever i en imperialistisk verden, at et 
lite mindretall utbytter flertallet av 
jordas befolkning, og at folk vil og må 
gjøre opprør. Miljøkatastrofene 
forsterker dette faktum, og gjør beho
vet for et annet samfunn enda mer 
påtrengende. Jeg mener at det 
politiske grunnlaget vi står på er en 
vitenskap. Skal vi kvitte oss tned 
denne, må den motbevises. På sikt 
løser vi ingen ting med å kvitte oss 
med «ubehagelige» ord. Det er det vi 
står for, og det vi gjør, som er avgjø
rende. 

- Hva med framtida til Rød Ung
dom? 

- Jeg har sagt hele tida at vi må 
holde organisasjonen samlet. Den 
revolusjonære bevegelsen har ikke 
råd til åla seg splitte nå. Jeg tror på et 
stort og sterkt Rød Ungdom. Det 
forutsetter at vi kommer oss ut i vir
keligheta, og bryter med «tenkeloftt
radisjonen» som sier at>'i skal utvikle 
svar for massene. Problemet med den 
greia var at den politiske og økono
miske kampen ble sett på som uviktig. 
Samtidig må vi skolere folk teoretisk, 
og diskutere ideologi. Vi har blitt 
beskyldt for å være teorifiendtlige, 
men det er nå en gang løgn. 

Vi har masse flinke folk, og det fin
nes mye politisk interessert ungdom 
som vi må bli et alternativ for. Og da 
må vi være der de er. Blir v.i stående 
igjen som en «masseorganisasjon» 
uten andre politiske prinsipper enn at 
vi er mot markedsøkonomi, så tror jeg 
ikke det fins noe Rød Ungdom om 
noen år. 
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FAGLIG 

Hvorfor stemme nei? 
0 

ppgjøret er kvinnefiendt
lig. I tillegg til vanlig 
lønnsstige er det innført 
personlig avlønning. I 

systemer hvor personlig vurdering 
skal avgjøre lønna di vinner menn! 

Qppgjøret er lavtlønnsfiendtlig. 
Oppmerksomheten er tatt vekk fra 
sentrale oppgjør, det er i det person
lige systemet det blir mest å hente, 
for noen. De lavtlønnede forblir lav
tlønte og hver enkelt får nå ansvar 
for sin egen lavtlønn. Vi husker Cle
mets råd; det er bare å finne seg en 
ny jobb. Usolidariteten er nå innført 
med forbundstoppenes hjelp! 
Oppgjørsformen er distriktsfiendt

lig. Små og fattige kommuner taper 
i kampen om å kjøpe opp arbeid
skraft det er konkurranse om. 
Mange steder vil dette gå utover den 
sosiale tryggheten i tillegg til at det 
kan forsterke fraflytting og sentrali
sering. 

Oppgjørsformen er innført for å 
svekke motstanden mot nedbyg
ginga av offentlig sektor gjennom 
svekket samhold mellom profesjo
ner, mellom grupper og mellom fag
foreninger og medlemmer. 

Oppgjørsformen svekker fagfore
ninger og klubber som nå må bruke 
tid på enkeltpersoners lønnssøkna
der framfor andre faglige og fag
politiske saker. Fagforeningene får i 
tillegg oppgaven med å sile og vur
dere hvem som har fortjent lønnsøk
ning. Medfører dette at albuefolk får 
muligheten til å fremme egen sak 
direkte med arbeidsgiver dersom de 
ikke er fagforeningsorganisert får vi 
mange uuneJdinger og en svekket 
fagbevegelse. 

Oppgjørsformen er markedsbasert 
for å stimulere til fleksibilitet, for å 
kunne gjøre bruk av færre folk leng
er/mer, for å kunne bryte ned nor
malarbeidsdagen og for å kunne 
kjøpe opp grupper og enkeltperso
ner, allierte som borgerskapet treng
er i omstillinga av offentlig sektor. 
Ubekvemstillegget skal gå inn i et 
T-trinnsystem, sammen med all ver
dens andre former for tillegg, ube
grenset oppad. Bare fantasien setter 
grenser for hva som kan puttes inn i 
dette, for noen. Når begrepet ube
kvemstillegg fjernes, fjernes også 
det det knyttes an til, nemlig ube
kvem arbeidstid. Clemets store mål 

I 
Tønsberg har det stort sett gått 

· opposisjonstog i gatene 1. mai. 
I fjor gjorde det ikke det. Hva 

skulle de så gjøre i år? Med 
utgangspunkt i et aktivt ung
domsmiljø startet en diskusjon som 
endte med et litt annerledes tog enn 
1. mai tog flest. Der det finnes akti
ve ungdommer finnes det råd. I et 
hus i byen hvor bl.a. Radio RV hol
der til, er det noe som heter «Fre
dagscafe.» Annenhver fredag er det 
diskusjonskvelder. Det er et senter 
for ungdom som er organisert i 
forskjellig slags politisk virksomhet 
som Natur og Ungdom, SOS 
Rasisme, Palestinakomiteen og 
Radio RV. 

Her startet 1. mai diskusjonene. Et 
møte kom fram til 10-12 paroler og 
at det skulle være en appellant fra 
Natur og Ungdom. Det ble vedtatt å 
ta kontakt med Tønsberg Samorg 
for å prøve og få gjennom dette. Det 

~redag 1. juni 1990 

Prioriter oppgjøret i offentlig 

Mange ville stemme nei på 1. mai i Oslo. AKP (m-1) oppfordrer alle til også å gi sin 
nei-stemme I.juni. (Foto: Ola Sæther) 

er å oppløse normalarbeidsdagen 
slik at alle i prinsippet skal kunne 
jobbe døgnet rundt uten at det er 
unormalt og derfor ikke trengs å 
betales ekstra for. 
Rammen på oppgjøret er for liten. 

Dette betyr at store grupper ikke vil 
få noe, eller svært lite i lokale till
egg. Det hjelper lite at Liv Nilsson 
sikret 60 % av potten til folk på 
lønnstrinn 16 og under. Det er alt 
for mange til at alle disse kan få 
noe. I tillegg er virkningsdatoen satt 
til 1/10-90 noe som medfører et 

overheng til neste år som innebærer 
at neste års forhandlingsrett blir 
borte og det blir ingen ting å få til 
minioppgjøret. Det som måtte være 
av lavtlønnsprofil blir borte. 
Regjeringa sørga for avledning av 

oppgjøret med store nye angrep på 
bl.a. arbeidstida. KS, YS og AF 
krevde nytt tariffsystem. Resultatet 
er blitt splitt, hersk og kamp mellom 
grupper, individer og fagforeninger. 
LO og de store sammenslutningene 

har vært eneherskende i dette 
sentraldirigerte oppgjøret. De har 

Tariffoppgjøret i 1990 er en fort
settelse av moderasjonspolitik
ken til myndighetene. En mode
rasjonspolitikk som har skapt 
nærmere 200.000 arbeidsledige. 
Den har fratatt arbeidsfolk en 
betydelig del av kjøpekrafta, 
mens profittene stiger for 
næringslivet, kunstinnvesteringe
ne blomstrer, aksjene byttes og 
industrien bruker overskuddene 
til å rasjonalisere enda meir eller 
til å investere i utlandet. 

Partiet er ganske godt konsoli
dert mot moderasjon og mot 
Hågensens linje i tariffoppgjøret. 
Og vi begynner å få mange folk 
med. Alle de ulovlige aksjonene 
som har vært i oppgjøret under 
de lokale forhandlingene, er gode 
signaler om . en mer agressiv 
arbeiderklasse. Og våre _folk i 
privat sektor er rutinerte, selvs
tendige og dyktige ledere som 
folk hører på. Vi ser . tegn til at 
NHO spekulerer i hvordan dem 
skal knekke den lokale styrken. 
Så sjøl om ryggraden er god, er 
den utsatt. 

Allikevel er svakheten i tarif
foppgjøret akkurat nå, meir at 
oppgjøret i offentlig sektor er i 
ferd med å påføre arbeiderklas
sen et svært tilbakeslag. Tarif
foppgjøret i 1990 er for offentlig 
sektor meir enn et modera
sjonsoppgjør. Tariffoppgjøret i 
år angriper tidligere oppnådde 
resultat, angriper avtalesyste~et. 
og innfører nytt lønnssystem laga 
for å splitte opp arbeidsfolk. 
Kommunenes Sentralforbund 

godtatt den lave ramma, godtatt det 
nye tariffsystemet og godtatt parts
sammensatte utvalg som skal disku
tere spørsmålet om forlenga 
arbeidstid, og, når arbeidstida skal 
plasseres innen et år. De har heller 
ikke sørga for retten til uravstem
ming når disse tingene skal avgjø
res. Og fristen for avstemminga i 
dette oppgjøret er så kort at svært 
mange ikke har fått satt seg inn i 
konsekvensene av et så vanskelig og 
helt nytt lønnssystem. Norsk 
Sykepleier Forbund (AF) nekter til 

Annerledes 1. mai. 

SAMORG ville ikke gi romfor appelantfra Natur og Ungdom. Dermed ble det eget tog 
for ungdommen i Tønsberg I. mai. (Foto: Halvor Fjermeros) 

OPPRØR 

ble også vedtatt at det ikke skulle 
være noe forhandlingsmargin på 
appellanten. En av «faglig veterane
ne» skulle være med på ·forhand
lingene med Samorg. 

Møtet med Samorg gikk som slike 
møter ofte går - nå (or tida. 
Parolene ble godtatt uten særlig 
kamp, men da de kom til appell
spørsmålet stoppet det opp. Samorg 
hadde invitert en fra SU og en fra 
AUF til å holde ungdomsappeller -
og sånn var det. Et forslag fra våre 
venner om å ta kontakt med SU og 
høre om de kunne tenke seg å trek
ke seg til fordel for en appell fra 
Natur og Ungdom møtte bare veg
gen: Hvis SU trakk sin appell ble 
arrangementet bare desto kortere. 
Linjene var klare. Det måtte bli eget 
tog. 

Slik ble det 1. mai tog i Tønsberg 
i år under navnet «Solidaritet og 
miljø.» Det hadde paroler som for 

(KS) leder ann i angrepene mot 
offentlig ansatte og har med Cle
mets taktikk kjøpt opp grupper 
og individualisert hele lønnsopp
gjøret. Og arbeidstakerne er ikke 
klar over realitetene i . a·vtalen 
enda. Den er for omfattende til at 
media og medlemmene har klart 
å sette seg inn i den. 

Når situasjonen er slik, er det 
en av de største utfordringene til 
vårt parti, å sette seg inn i opp
gjøret i offentlig sektor for å ana
lysere og forklare arbeidstakerne 
innholdet av dette oppgjøret. Det 
rår full forvirring på grunnpla
net, også i våre rekker. Det gjør 
det vanskelig å bygge opp allian
ser mellom organisasjonene. Kla
rer ikke vi det, er det stor fare 
for at folk resignerer. Vi har 
knapp tid. Vi skal i tillegg til å 
avsløre oppgjøret, også bygge 
opp trua til grunnplanet om at 
de kan vinne en konfrontasjon 
mot Stateri og KS. Kampen fort
setter også etter tariffoppgjøret. 
Konkret er det verd å sette seg · 
inn i SAMAK- rapportene. Kam
pen om offentlig sektor er nå 
meir enn en lønnskamp. I tilJegg 
er det en kvinnekamp, det er en 
ve~ferdskamp, det er en solidari
tetskamp mellom arbeidsfolk, 
det er en EF-kamp m.m. Bruk 
derfor tariffoppgjøret til å heve 
den politiske kampen om offent
lig sektor. 
FRODE ~YGD'.NES , agl :g I 

og ANETTE GLENNE, faglig 
sekretær. 

og med å sende resultater ut til ura
vstemming. 
Demokratiet i fagbevegelsen er det 

smått med, makta ligger hos en 
håndfull folk, dersom vi tillater det. 
Ut av dette reiser det seg selvsagt 
også en opposisjon. Vi kan ikke 
være med på å støtte de gruppene 
som er med på å bygge ned offentlig 
sektor, fagbevegelsen og enkeltper
soner. Makt eliten må få klar besk
jed. STEM NEI ved dette oppgjøret, 
både i privat og offentlig sektor. 

ANETTE GLENNE 

eksempel Stem nei - Diktaturene i 
Øst-Europa er falt, hva med penge
makta i vest - Mot E18 utbygginga. 
Samorg-toget hadde på sin side en 
parole om veiutbygging, som sa noe 
om at det ikke bare var ille - det gir 
også godt nærmiljø. Opprørs 1. mai 
kilde i Tønsberg karakteriserte ellers 
Samorg-toget som et tog med mye 
motstridende paroler - for og mot/ja 
og nei - på mange saker. 

Sitt eget «eksperiment» er de godt 
fornøyd med. Et tog med lyd i, hvor 
både ungdommen og veteranene var 
i god stemning. Blant de 150 delta
kerne var det forøvrig også en del 
ungdom fra SU. Opprørs nysjerrig
het ble altså tent fordi dette var en 
litt annerled~s 1. mai, ved å la ung
dommen danne grunnlaget for og 
være drivkrafta i arrangementet. Det 
blir spennende å se hva dette fører 
til neste år. 

BIRGER THURN-PAULSEN 
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Skal 4 av 5 
delegater 
avvises? 
Sentralstyret har vedtatt at 
det ikke blir delegatkonferan
ser foran landsmøtet i høst. 
Alle delegater fra partiavde
lingene mø_ter direkte på 
landsmøtet. Men hvis lands
møtet hadde vært nå ville 4 
av 5 partiavdelinger mistet 
retten til delegat fordi de ikke 
har betalt kontingent. Det 
kan økonomiansvarlig i parti
et, Kåre Karlsen, fortelle i 
denne artikkelen. 

Betal heller kontingenten på forskudd, 
enn å vente til pengepungen er tom. 
Unna slipper du ikke uansett! (Foto: 
Klassekampen) 

G 
runnlaget for representasjon 
er medlemmer som er inn
meldt før 1.5 og som det er 

levert rapport og betalt kontingent for 
til og med 2. termin, dvs ut august. 
Og fristen for å betale inn til 
distriktsstyret er 28. september, altså 
omtrent en måned etter forfall. Alt for 
mange partiavdelinger ligger dårlig 
an! Et lite tanke eksperiment: Si at 
landsmøtet skulle være nå, og kravet 
var at kontingenten skulle være ajour 
til .og med 3. termin 1989. Pr. 1.5, 
altså 4 måneder etter at 3. termin 1989 
var ferdig, er det bare 20 % av laga 
som har betalt kontingent og levert 
rapport for 3. termin 1989. De øvrige 
ville ganske enkelt ikke ha rett til 
delegat. 

Avdelinger som ikke er ajour med 
kontingenten nå har dårlig tid på seg 
til å rydde opp. Det er ganske vanlig 
at problemene øker i løpet av som
meren, ikke la det skje iår. Hva er det 
som må ryddes opp? De siste åra har 
ØKU spesielt pekt på to problem i 
kontingentarbeidet: Det første er kon
tingentgjelda, det at folk betaler lenge 
etter fristen. Tanke eksperimentet 
over viser at det er et stort problem. 
Pr. 1.5. hadde partiet i gjennomsnitt 
betalt kontingent fram til 10. septem
ber 1989. 

Det andre er problemet med at 
mange fortsatt betaler under sats. Vi 
tror det har bedret seg noe etter at det 
nye kontingent- direktivet trådte i 
kraft i høst, men fortsatt viser stikk
prøver at mange medlemmer, og til og 
med hele lag, betaler under de satsene 
de skal. 
Utfordring til alle partiavdelinger: 
Sørg for å få betalt termin 1-90 sna

rest, hvis dere ikke har gjort det alle
rede. 
Gå gjennom medlemmenes satser, og 

reguler hvis noen betaler under sats. 
Betal på forskudd for ferien, istedet 

for å komme på etterskudd når som
meren er over og pungen er tom. 

BØKER 
Kanskje kommer du til å 
lese Veiskille fordi du 
befinner deg i en eksis
tensiell krise - «kan jeg 
fortsette å kalle meg 
kommunist når ordet har 
blitt så misbrukt, så dis
kreditert (jeg foretrekker 
en annen metafor - vold
tatt) av byråkrat-terro
ristene i Øst?» Kanskje 
kommer du til å lese den 
fordi du betrakter deg 
selv som «grønn». Eller 
kanskje bare fordi Pål 
Steigan har skrevet den? 

Veiskille 
vitenskapelig befengte spesialiserer 
seg og fokuserer på del-løsninger på 
del-problemer. Mens de anti-vitenska
pelige diskuterer helst GAIA's indre 
mekanismer, buddhisme (i lett fordøy
elige vestlige varianter) eller astrolo
gi. Imens kjemper de virkelige grøn
ne, de virkelige økologene en kamp 
bare for å overleve: Bondesoldatene i 
EPLF, TPLF, NPA, Rondas Campesi
nas, kvinnebøndene i CPA og over 
hele Afrika, Asia og Latin-Amerika. 
Småbrukere, gummitappere, kystfis
kere. Kun med deres overlevelse kan 
vi begynne å snakke om vår overle
velse.Sier de grønne dette til oss? Har 
du noengang hørt det fra en sosialde
mokrat? Neppe. 

H 
va slags bok venter deg? 
Er den enda et forsøk på å 
redde et lite, ubetydelig 
maoist-stalinist parti fra 

avgrunnen (historieI_l_s søppelhaug)? 
En rød ulv i grønt saueskinn? 

I boka lanserer Steigan et øko-kom
munistisk manifest: Øko- kommunis
men? Hva faen for noe misfoster av et 
begrep er dette! Steigan sjøl skriver at 
han har vært nødt til å ta et oppgjør 
med sine rosenrøde, gutteradikale 
forestillinger om Kina under Mao. 

Les: «Men Mao forfalt til stalinis
me i den praktiske gjennomføringa av 
den sosialistiske oppbygginga: Det 
store spranget var en økonomisk og 
økologisk katastrofe og mer stalinsk 
enn Stalin.» 

Stalin, den store djevelen. Udyret. 
Uhyret. Snart får vel Stalin skylda for 
Aids, herpes og ozon-hullet. Det nød
vendige oppgjøret med både Stalin og 
Mao og alle kommunismens guder lar 
fortsatt vente på seg. Veiskille er en 
portåpner til et slikt oppgjør. veiskille 
er et skritt på vei. 

Veiskille er et viktig · unntak fra 
ovennevntes unngåelses-atferd når det 
gjelder viktigheten av internasjonal 
solidaritet og opprøret mot kapitalis
men. Les boka og diskuter. Marx
ismen er tross alt en disiplin. Ikke en 
religion. Steigans bok er bare starten i 
en videre utvikling av kommunistisk; 
teori og praksis. Vi må legge bak oss 
ideen om at naturen er til for å tem
mes. Vi må være nådeløse i gjennom
gåelsen av vår egen praksis. Lever vi 
som kommunister? Hva vil det si å 
leve som kommunist? Kan vi peke på 
skoler, klinikker, restauranter, butik
ker som er drevet for og av oss - som 
aktivistene i AMULP(Uruguay)? Kan 
vi vise fram egne barnehager, jord
brukskollektiver og arbeidsplasser 
som CEPROlVIUP(Peru)? Hvorfor 
skulle en eneste sosialdemokrat høre 
på oss når vi lever på akkurat samme 
vis som dem? Er det virkelig så umu
lig å danne og bygge ut systemer som 
gjør oss litt mindre avhengig av kapi
talismen her i Norge? 

Veiskille sier lite om akkurat dette. 

Pål Steigan har skrevet en ærlig 
bok • . Den er skre.vc;t .i foxbaonclse. 
sjokk - i harme. Boka er folkelig og 
klarsynt i framstillingene av den øko
logiske krisa som rammer også oss 
her i Nord. Fordi Steigan er kommu
nist tør han (i motsetning til mange 
såkalte grønne ideologer) åta et opp
gjør med kapitalismens grunnleggen
de lover, og dens NØDVENDIGE 
destruksjon av både menneskene og 
jorda. Gammelt nytt? Nei. 

Pål Steigan gjenetablerer Marx og marxistisk tenkning innenfor en økologisk ramme, 
sier anmelderen om Steigans bok «Veisid/le». 

Jeg savner og en diskusjon om den 
materialistiske basen for øko-kommu
nisme, men Pål Steigan har gitt oss 
begrepet. Han plasserer, eller rettere 
sagt gjenetablerer Marx og marxistisk 
tenkning innafor en ø kolog isk rarnrne. 
Noen kommer til 11. ta avstand fra ·enb
ver bruk av ordet kommunisme. For 
meg har ordet alltid betydd kommu
ne-isme, kommune-ist. Fellesskap, 
ideologisk og økologisk fellesskap. 
Men hva jeg tror er ikke så viktig her 
og nå - viktig er det at Veiskille leses 
og diskuteres slik at vår felles kom
munistiske teori og praksis utvikles, 
forfriskes, utfordres - fornyes. Pål 
Steigan har gjort en viktig jobb, nå er 
det opp til hver og en av oss å sørge 
for at fornyelsesprosessen fortsetter. 
Alle har et bidrag. 

ren? De tømte Pnom Penh og millio
ner døde. De produserte dårlig stål i 
Kina og minst 18 millioner døde. De 
tvangskollektiviserte Ukraina og mil
lioner måtte flyttes, sulte og til slutt 
dø. 

«glemmen> sosialdemokratene, de 
grønne og dessverre de unge. 

Statssosialisme har ikke vært en 
smule bedre. Vi har begrepene - sosi
alimperialisme, byråkratkapitalisme, 
osv. Vi har eksemplene - Krakow, 
Katowitze, Most, Aral-sjøen, 
Shanghai. Hvor i hele verden kan vi 
peke på en sosialistisk suksess, en 
suksess i økologisk balanse med natu-

Vi må ha et perspektiv som gjør oss 
i stand til å kritisere utviklingen i øst 
og vest. Simpelthen fordi de er to 
sider av samme mynten. Statssosialis
me har blitt predikert på den vestlige 
kapitalismens frammarsj. Dette 

Jeg har vært i den grønne bevegel
sen i snart 15 år. Hver gang jeg har 
nevnt ordet kapitalisme, himler folk 
med øynene, eller gjesper. De sier 
ordet kapitalisme er avlegs. Ame 
Næss sa en gang til meg at diskusjo
nen om kapitalismen kanskje var nød
vendig i 60-årene, men er nå ikke 
lenger relevant. De «grønne» skriver 
heller dikt om «dypøkologi». De iner 

Oi, Oil For en spennende tid! 
ØKO-KOMMUNARDEN 

"Nå kommer delfra rogna, furubusken/og 
den hule bjørka,!de distingverte grå/de 
snertne blå og lysegule/som sneier nabo
bordet/sjølbevisst med stjerten/og de med 
røde skjortebryst.llngen nordisk prote
stantisk skrekk/for støy og kroppskontakt! 
og store følelser/vinger blafrer hissig/og 
det ropes ut rundt talg ogjulekake.!Brått 
er det slutt/og uterestauranten ligger 
Øde.!Serveringsdamen!samler tips: små 
blå/og rosenrøde dun." 
Fra Kjersti Ericssons diktsamling: «Å passe et 
fuglebrett» Pris kr. 98,-

LURT Å LESE 
Kjersti Ericssons innledning «Ut av det brennende 
huset» er utgitt som hefte, og kosfer kr. 30,-. 

MIUØKRISA 
I « Veiskille» går Pål Steigan gjennom den voldsom
me ødeleggelsen av natur og miljø vi har vært vitne 
til de senere årene. Ved å fokusere på naturødeleg
gelsene og klimaforandringene mener han at vi nå 
står ved et veiskille og at veien vi velger å følge i 
årene fremover vil være avgjørende for om jorda og 
menneskeslekten skal overleve. 
Pål Steigan har også laget en video: «Om årsakene 
til miljøkrisa» 
Boka koster kr. 198,- og videoen kr. 200,-

fORSVAR DISTRIKTS..NORGE 
Den politiske utviklinga i Norge i 1980 -åra har 
bl.a. ført til et voldsomt angrep på distrikts-Norge 
og Nord -Norge spesielt. Gunvald Undset, Ragna 
Schwenke og Ole Gunnar Leirvaag har samarbeidet 
om et hefte med tittelen «Alternativ framtid for 
Nord -Norge», som er et viktig bidrag til å spre 
kunnskap om forholdene og nødvendigheten av en 
tverrpolitisk folkebevegelse for utbygging av lands
delen. 
Pris kr. 50,-

TID FOR STUDIER * LURT Å HA I 
ÆRIEKOFF'ERTEN 
«Det norske samfunnssystemet i slutten av 20. 
århundret» av Jon ivar Elstad. 

Denne boka gir en innføring i samfunnsøkonomi, 
klasseforhold og politisk system i det moderne 
Norge. Den analyserer motsetningene i samfunnet, 
beskriver de viktigste utviklingstrekk de siste tiåra, 

OPPRØR 

og gir perspektiver på hva slags samfunn som er i 
emning fremover mot århundreskiftet. 
Pris kr. 120,-

«Politisk økonomi, KAPITALISMEN» av Jon 
Ivar Elstad og Harald Minken 
Den politiske økonomien er et uunnværlig redskap 
for arbeidere og revolusjonære intellektuelle for å 
analysere bedriftsnedleggelser, lønnskamp, 
nedskjæringer på statsbudsjettet, utbytting av 3. 
verden o.s.v. Kvinneaktivister har hatt praktisk 
nytte av politisk økonomi til å forme en kvinnepoli
tisk linje. Denne boka prøver å bygge ei bru fra den 
grunnleggende teorien og frem til slike konkrete 
analyser. 
Pris kr. 90,-

«Marxistisk Filosofi» av Jørn Magdahl, Lars 
Johansen og Erik Plahte. 

Filosofien kan ikke erstatte konkrete undersøkel
ser av virkeligheten, men den hjelper deg til å inn
rette tenkingen din, til å stille de riktige spørsmål 
når du skal analysere et problem. For eksempel er 
studier i den historiske materialismen viktige for å 
forstå betydningen av den nye teknologiske revolu
sjonen. , 
Pris kr. ,80,-

Alt dette og mere til kan bestilles gjennom: 

KIS STUDIET JENESTER A/S 
Gøteborggt. 8, 0566 Oslo 5. 
Tlf: 02/384250. 
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1. Medlemskap 
Alle som er enig med partiets politikk, betaler 
kontingent og deltar aktivt i en grunn organisa
sjon kan være medlem av partiet. 
Medlemmer bør helst være fylt 18 år. 
Medlemmene tar del i partiets arbeid i den grad 
det er mulig. Kontingent innbetales på forskudd 
hver måned. Medlem som ligger mer enn tre 
mnd. etter i innbetaling skal få advarsel. Innbe
talt kontingent er alltid avgjørende ved valg av 
delegater. 

2. Grunnorganisasjon 
Partilaget er AKPs grunnorganisasjon. Alle plik
ter å være med i et parti lag. Partilaget velger 
leder, sekretær og kasserer. Partilag kan dannes 
der det er 5 medlemmer av AKP. Partilag dannes 
på arbeidsplasser, på steder, i boligområder eller 
der den aktuelle kampen krever det. Fylkestyret 
godkjenner opprettelse eller nedleggelse av par
tilag. 

Der det ikke er partilag, kan det være enkelt 
medlemmer. I kommuner der det er flere parti
lag, kan alle medlemmer samles for å gjøre 
vedtak i felles saker. 

3. Fylkesorganisasjon 
Det avholdes fylkes årsmøte innen utgangen av 
Februar. Fylkes årsmøte velger fylkets ledelse. 
Årsmøtet velger leder, nestleder og sekretær. 
Møtet diskutere årsmelding, regnskaper, bud
sjett, valg, samt innkomne forslag. 

Lagene velger delegater etter antall betalende 
medlemmer. Fylkesstyret og Fylkes årsmøtet 
avgjør delegat nøkkel. Alle lag skal ha mini
mum to delegater. Medlemmene i fylkesorgani
sasjonen kan overprøve et vedtak i Fylkesstyret. 

4. Fylkesstyre. 
Fylkesstyret er fylkets politiske ledelse i årsmø
te perioden. Fylkesstyret består av mellom 7 og 
11 medlemmer, samt vara-medlemmer i num
merert rekkefølge. Disse kalles inn ved forfall. 

5. Landsmøtet. 
Landsmøte avholdes innen utgangen av novem
ber annet hvert år. Innkalling med dagsorden 
skal være medlemmene i hende min. fire uker 
før møtet avholdes. 

Partilagene velger delegater til landsmøte, 
,ettel- antall betalende medlemmex.. 
Landsstyret avgjør delegat nøkkel. 
Landsmøtet er ikke åpent for pressen. 
Landsmøtet velger et sentralstyre og et landssty
re. 
Landsstyret utgjøres av et medlem fra hvert 

ORGANISASJON 
fylke. Oslo får to. 

Landsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, 
faglig leder og kvinneleder. 

Sentralstyret er den daglige ledelse. 
Landsstyret er den øverste ledelse i landsmøte 

perioden. 
Landsmøteperioden er to år. 
Til landsstyret velges en fra hvert fylke (med 

personlig vara). 
Landsmøtet behandler de foreskrevne saker. 

Ansatte tillitsvalgte har forslags- og talerett på 
landsmøtet. 

6. Landsstyret 
Landsstyret er partiets politiske ledelse i lands
møteperioden. Landsstyret kan gjøre vedtak som 
er bindende for hele partiet. Landsstyret vedtar 
regnskaper, budsjett og årsmelding. Landsstyret 
møtes minimum fire ganger i året. 

Medlem av landsstyret skal automatisk sitte i 
fylkesstyret. Landsstyret kan overprøve vedtak 
gjort i sentralstyret. 

7. Kvotering 
Ved alle valg skal det kvoteres etter følgende 
regler: 
Minimum 50 prosent av de valgte skal tilhøre 
arbeiderklassen. Minimum 50 prosent skal være 
kvinner. 
De valgte organer kan fravike fra dette ved ned
settelse av utvalg. 

8. Dispensasjon fra vedtektene. 
AKP er et revolusjonert parti. I en situasjon der 
klassekampen er ekstremt skjerpet (Fengsling, 
forfølgelse), kan landsstyret dispensere fra ved
tektene. Slike dispensasjoner skal opp på først
kommende landsmøte. 

9. Ekstraordinære møter. 
Dersom 1/3 av medlemmene i et av partiets 
forum krever det, skal det avholdes ekstraor
dinært møte. Det kan fremsettes mistillit mot et 
hvert valgt organ i partiet. Mistilliten skal enten 
behandles på førstkommende møte, eller det kan 

Vedtektsf orsl 
fra 
Hordaland 

kalles inn til ekstraordinert møte. 

10. Eksklusjoner. 
Medlemmer som ikke følger partiets vedtekter 
kan ekskluderes. Det er partilaget som kan 
ekskludere. Eksklusjon av et medlem kan ankes 
inn for laf!dsstyret og inn for landsmøtet. 

11. Partiets eiendom. 
Partiet har eiendom på det sentrale og det lokale 
plan. Eiendom i fylket tilhører flertall av med
lemmer i fylket. Eiendom på landsbasis tilhører . 
flertallet av medlemmene i landet. 

12. Overprøving av vedtak. 
Det er medlemmene som kan overprøve vedtak. 
Medlemmene i fylket kan overprøve vedtak i 
fylktrstyret. Medlemmene i partilaget kan over
prøve lagstyret. Landsstyret kan overprøve 
sentralstyret. Landsmøtet kan overprøve alle 
vedtak. 

13. 
Årsmøtet i et lag kan forlange at et tema blir tatt 
opp i fylkesorganisasjonen. Årsmøtet i fylket 
kan forlange at et tema blir tatt opp i landsstyret. 

Kommentar: 
Noen av paragrafene er etter min mening upro
blemutiske, andre bryter helt med de vi har hatt 
tidligere. De to første er i hovedsak forenklinger. 
De fire neste er helt nye og jeg skal forsøke å 
begrunne de noe. 

I en diskusjon om hvilket parti vi skal ha, vil 
vi måtte konkretisere en del av våre standpunk
ter ned i vedtektene. Slik at når jeg har skrevet 
revulosjonært parti i paragraf 8, så er det ikke 
tilfeldig. 

Når jeg ikke har med en fraksjonisme paragraf 
så sier det noe om at jeg vil ha et parti med kon
takt alle veier. 

Det mest radikale bruddet jeg gjør er landssty
re modellen. Det er 3 grunner til at jeg vil ha 
landstyre modellen: 
. Jeg vil vekk fra prinnsippet om «de mest lede
ne» .. De vil i en helt annen grad være ansvarlig 
ovenfor sitt eget fylke. Selv om de er valgt på 
landsmøte, vil de være valgt i samråd med det 
enkelte fylke. 

Eksklusjonsparagrafen er gjort veldig enkel. 
· amt at det er partilaget som kan e s uaere. 

Overprøvings-paragrafen har jeg forsøkt å 
legge slik at det er medlemmene som nedenfra 
skal øve kontroll. 

Bergen, 17 /5 -90, 
ÅGE BLUMMENFELDT. 

Gi grunnplanet i partiet en sjanse 
S 

entralstyret har vedtatt å legge GR sitt 
vedtektsforslag til grunn for den videre 
behandlinga. Det uttrykker at ST ikke 

ønsker å fortsette med de gamle vedtektene selv 
i fornyet form. Deler av den dogmatiske tradi
sjonen blir dermed forkasta. 

GRs vedteksforslag representerer mye nytt. 
De er enkle og konkrete. De går inn for å løsne 
på informasjonsmonopolet til ledelsen ved å 
åpne og oppfordre til kontakt på tvers av med
lemmer, lag og DSer i mellom. Fraksjonspara
grafen er svært forenkla, og GR har også trukket 
formuleringen om at høyere organer skal ha rett 
til å overprøve vedtak fatta av lavere organer. 
ST går dessuten inn for,i tråd med undertegne
des vedtektsforslag, å oppheve kandidatmedlem
skapet. Sentralstyrene i ungdomsforbunda skal 
ikke lenger være underordna sentralstyret i AKP. 
Det som står igjen av vesentlige forskjeller mel
lom vedtektsforslagene er en del konkrete tiltak 
på å flytte makta nedover i organisasjonen: 

I.Hvilke disiplinærtiltak 
skal vi ha i partiet? 
Partiet må ha muligheten til å utelukke folk som 
åpenbart skader oss. Men jeg vil redusere mulig
hetene til displinærtiltak overfor medlemmene 
til et minimum. Jeg tror det fungerer svært ska
delig for partikulturen at vi har et helt register av 
muligheter til å straffe medlemmene for «forse
elser». Dette legitimerer en vaktmesterholdning 
som overvåker kameratene. Problemer med 
disiplinen i organisasjonen må løses med politis
ke diskusjoner, ikke med trusler om straffetiltak. 

2. Hvem skal ha retten til å utelukke 
medlemmer? 
Det lokale partilaget som tar inn folk bør også 
ha retten til å hive dem ut. Det er partilaget som 
kjenner kameratene best. STs utelukkingsrett er i 

~dag 1. juni l990 

dag en overprøvingsrett .i forhold til laget. Rik
tignok kan dette føre til at partilaget kan dekke 
over et medlem som burde vært utelukka. Men 
DS kan trekke tilbake godkjenninga av laget (jfr. 
pkt. 3) dersom grunnlaget for partilaget har 
endra seg i forhold til vedtektene. 

3. Hvem skal ha rett til å godkjenne 
lag, ST eller DS? 
Denne retten virker som en formalitet. I dag har 
ST denne retten, selv om det er DS som kjenner 
laget, folka og oppgavene. Men denne retten 
innebærer kontrollen over grunnlaget for dele
gatvalg til LM. I skjerpa situasjon er en slik 
makt viktig. Beskyldninger om manipulering 
med delegatvalget ved 1980-landsmøtet viser 
tydelig at dette er et spørsmål om makt. 

Denne makta mener jeg bør flyttes nedover i 
hierarkiet. De ulike distriktsorganisasjonene må 
gis større mulighet til å styre i eget hus uten at 
alt skal kontrolleres av ST i Oslo. Retningslinje
ne for godkjenning og tilbaketrekking av godk
jenning vil være de samme som i dag og dermed 
sikre tilnærmet lik behandlingsmåte i ulike deler 
av landet. 

4. Skal høyere organer ha rett til 
å pålegge lavere organer oppgaver? 
GR har erstatta overpøvingsretten med at høyere 
organer kan fatte vedtak som er bindende for 
lavere organer. Dette uttrykker vilje til å innføre 
vanlig organisasjonspraksis. Men direktivretten 
er beholdt. Det betyr at han ser det nødvendig at 
høyere organer skal ha rett til å tvinge et mind
retall til å utføre oppgaver mot deres vilje. Dette 
vil bidra til å opprettholde underordnings- og 
undertrykkingskulturen i partiet. Enheten i 
handling må bygge på politisk overbevisning, 
diskusjon, enhet og kamp. 

Men vi må ha en strategi for 90-åra med 

målsetting å bli et helhetlig alternativ for beviss
te, opprørske og revolusjonære ungdommer og 
arbeidere. Oppbruddsbevegelsene er kjenneteg
na ved stor grad av sjølbestemmelsesrett, grunn
plansaktivisme og utstrakt demokrati. Vi må 
møte disse bevegelsene og gi folka rom og 
muligheter innafor partiet. 
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Marte Kristiansen kom
menterer her Gunnar 
Rutles forslag til vedtek
ter. Både Martes og 
Gunnars forslag stod i for
rige nummer av OPPRØR. 

5. ·Fraksjonisme 
Både GR og jeg er for fraksjoner i betydninga 
av at folk kommer sammen for å diskutere poli
tikk ut fra egne premisser, kvinnefraksjoner, 
arbeiderfraksjoner osv. Forholda bør legges til 
rette for at dette skal utvikles videre og dermed 
gjøre partiet mer politisk levende. Jeg er imot 
fraksjoner som har til hensikt å skade partiet, 
både hemmelige og åpne. Slik fraksjonisme 
mener jeg vil rammes av eksklusjonsparagrafen. 
Det er unødvendig med egen fraksjonsparagraf 
som fokuserer på faren for fraksjonisme fordi 
det medfører mistenkeliggjøring av medlemme-

OPPRØR.. 

nes uformelle kontakt med hverandre. 

6. Skal landsstyret være et 
representativt organ? 
Ledelsen i distriktene bør være representert i 
den sentrale ledelsen på landsplan. De som skal 
sette politikken ut i livet bør også være de sorri 
fatter de poltiske vedtaka. Nærheten og kunn
skapen om de lokale forholda vil ofte være 
avgjørende for karakteren av vedtak. Ledelsen 
vil være nødt til å forholde seg til organisasjo
nen. Denne ordninga vil også fungere til å fjerne 
noe av elitepreget og «bedre-viter»-holdninga 
som dagens vedtekter gir grunnlag for. 

Jeg tror ikke det er fare for at et slikt valgt 
landsstyre vil reduseres til et administrativt 
organ. DS-lederne velges blant de medlemmene 
i distriktet som har lang erfaring, er godt skolert 
og er orientert i forhold til helheten både politisk 
og organisatorisk. Disse er/har selv ofte vært 
blant de fremste aktivistene i sitt distrikt. LM vil 
ikke bli fratatt makt ved dette tiltaket. Det er 
LM som vedtar å delegere valget av represen
tanter til distriktsorganisasjonen og dermed er 
med på å flytte makt lenger ned i organisasjo
nen. 

Avslutning 
Tida bør nå være moden for å flytte makta litt 
lenger ned i organisasjonen. Det vil styrke arbei
dernes og kvinnenes makt i partiet. Partiledelsen 
vil riktignok miste mer av kontrollen med med
lemmene. Men dette er et politisk valg. På 1984 
landsmøtet vedtok vi å fjerne ettpartistaten og 
dermed kontrollen over massene rundt oss. 
Dette standpunktet har vist seg å være svært 
gunstig. Kanskje vi tør våge enda et skritt? 

MARTE KRISTIANSEN 
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RV-LANDSMØTET 

TILTAK MOT KORRUPSJON 
VEDTAK FRA LANDSMØTET 

«RV skal ha en samla offensiv mot korrupsjon, vanstyre og offentlige 
innstramminger til høsten. Denne offensiven knyttes til agitasjon for 

at folk må ta makta sjøl / systemkritikk, og føres i form av bl.a. felles 
interpellasjoner, konferanser, løpesedler, plakater og aksjoner.» 

K 
orrupsjonen i stat og 
kommune gjør at noen 

( ( få nøkkelpersoner kan 
berike seg på folkets 

penger. RV's arbeide de siste åra har 
avdekka at korrupsjonen særlig gror 
fram der toppolitikere og byråkrater 
får «styre» i fred, uten innblanding fra 
vanlige folk. 
Fleire kommuner planlegger endring
er i styringssystemet som vil gi makt
konsentrasjon til toppolitikere og 
mindre innsynsrett og mulighet til å 
påvirke vedtak for folket. Dette vil 
legge forholda bedre til rette for kor
rupsjon og annen maktmisbruk. RV 
vil gå motsatt vei. Foruten å bekjem
pe forslagene om enda mer maktkon
sentrasjon i kommuner og fylker, vil 
RV fremme en del enkle og lett gjen
nomførbare forslag for å bekjempe 
korrupsjonen: 
1. Utvida innsynsrett i kommunale 
saker. 
Enhver skal ha rett til å se alle doku
menter i en sak som er eller har vært 
til behandling, med unntak på grunn 

av personvernhensyn i helse- og sosi
alsaker. Offentlighetsloven og forvalt- . 
ningsloven må forbedres. 
2. En ny lov om arbeiderkontroll i 
bedriftene. 
Ansatte og deres tillitsvalgte skal ha 
rett til å kontrollere kontrakter, time
lister, regninger og regnskap i sitt eget 
firma. Det skal gjøres straffbart for 
arbeidsgiveren å hindre dette eller 
mobbe de som bruker retten til 
arbeiderkontroll. 
3. Nye regler om «korrupsjons-karan
tene» for folkevalgte. 
En jury av lekfolk skal vurdere politi
kere som forsømmer seg eller forbry
ter seg i korrupsjonssaker. Juryen skal 
kunne fradømme dem retten til å ha 
folkevalgte verv i en tidsbegrensa 
periode, på omtrent samme vis som 
Skifteretten idag kan sette næringsdri
vende i konkurskarantene. 
4. Kontroll med kommunens leveran
dører. 
Kommunestyrene bør endre sine 
innkjøps- og anbudsbestemmelser og 
bl.a. kreve at firmaer dokumenterer 

følgende forhold før de får inngå kon
trakter med kommunen: 
at firmaet er registrert i Brønnøy
sundregistrene 
at regnskapene er sendt inn til regist

rene til lovbestemt tid 
at firmaet er ajour med betaling av 

skatter og avgifter 
at eier, styremedlemmer og daglig 

leder ikke er straffa for økonomisk 
kriminalitet de siste fem åra. 
5. Tvungen registrering av kommune
styre- og fylkestingsmedlemmers 
økonomisk interesser. 
Registrene - som skal være lett tilg
jengelige og gebyrfrie - skal innehol
de opplysninger om alle slags inntek
ter, formueforhold, styreverv, aksje
poster o.l. RV vil for sin del lage slike 
registre over sine egne kandidater til 
neste års kommunevalg. 
6. Offentlige lister over alle pa_rtis
ponsorer. 
Partiene må pålegges å føre offentlig 
tilgjengelige lister over foreninger og 
firma som gir gaver eller økonomiske 
tilskudd til partiets virksomhet.» 

MIUØSATSING 
D 

iskusjonene om økologi gjen
nomsyra landsmøtet. Alle 
gruppene på det politiske 

verkstedet hadde økologi som en av 
innfallsvinklene på temaene Nord
Norge, budsjetter og offentlig økono
mi, det nye Europa, og ei gruppe dis
kuterte med utgangspunkt i forslaget 
til miljømanifest som sto i forrige 
Opprør. 

Et økologisk perspektiv må være en 
del av RVs politikk på alle områder, 
ikke et spesielt felt. I tillegg må det 
jobbes særskilt med enkeltsaker og 
aksjoner. 

Landsmøtet vedtok at «RV skal i 
alle kommuner det drives arbeid 
utvikle et miljøprogram. Det skal job
bes for aksjoner i tilknytning til de 
viktigste miljøsakene.» Det er en 

Vedtak om RVs 
utvikling og for
holdet mellom 

RV og AKP 
1. Landsmøtet går inn for at lands
møtet til RV i 1991 skal realitetsbe
handle om RV skal bli en sjølstendig 
medlemsorganisasjon uten organisa
torisk tilknytning til AKP, om det 
bør settes i gang en prosess med 
sikte på en sammenslåing mellom 
RV og AKP, eller om RV bør fort
sette som en allianse mellom AKP 
og uavhengige sosialister. 
2. Landsmøtet foretok en avstem
ning over ulike modeller for RVs 
utvikling for å se hvilken oppslut
ning de ulike synene har på det 
nåværende tidspunktet. 
a) RV bør opprettholdes som en alli-

anse mellom AKP og uavhengige 
sosialister. (19 stemmer) 
b) RV bør bli en sjølstendig med
lemsorganisasjon. (27 stemmer) 
c) Det bør settes i gang en prosess 
med sikte på å slå sammen RV og 
AKP til ett revolusjonært parti. (27 
stemmer) 
4 stemmer var avholdne. 

stram forpliktelse som vil bli fulgt 
opp utover høsten. 

Landsmøtet påla landsstyret å jobbe 
videre med forslaget til miljømani
fest, og vedta et manifest som så fer
digbehandles på landsmøtet i 1991. 

Nytt RV-program: 
Landsmøtet i 1991 skal også vedta et 
nytt program for RV. Forslag skal sen
des ut i løpet av høsten. 

Liste
jobbing 
fra høs
ten 

Aldri før har RV vært så tidlig ute 
med å diskutere valget og listes
tillinga, og landsmøtet fattet føl
gende vedtak om arbeidet: 
Arbeidet med å lage RV-lister må 
starte rett over sommeren. Mange 
folk som i dag ikke støttet RV må 
spørres. I løpet av høsten skal det 
alle steder vi satser på lister, være 
spurt nok folk til å stå på listene. 

Det lages lokale/regionale sko
leringopplegg så tidlig som mulig 
for folk som skal stå på listene. 

Aktuelle toppkandidater bør 
være klar i alle kommuner før jul. 

Det ekstraordinære RV-landsmøtet som ble avholdt i Oslo 25-27 mai vedtok enstmmig å sat. 

E 
t enstemmig landsmøte vedtok 
å lage flest mulig lister, og 
minst i 115 kommuner og alle 

fylker som ved forrige lokalvalg. Men 
spørsmålet om breiere lokallister i ste
det for RV ble mye diskutert. RV har 
hatt framgang ved alle lokalvalg, og 
fikk i 1987 valgt inn 56 representanter 
og fikk 27 929 stemmer (i fylkes
tings- valget). Landsmøtet var innstilt 
på å oppnå ny framgang i 1991, og så 
både muligheter for dette,- og proble
mer. 
Det var ulike syn på landsmøtet om 
det hadde vært riktig av RV i 1989 å 
jobbe med Fylkeslistene for miljø og 

NYF 
solidaritet, men full enighet om at det 
ikke var noe alternativ for valget i 
1991. Alle som hadde ordet argumen~ 
terte for at det måtte satses på RV-lis
ter. Likevel var det en rekke talere 
som tok opp om det ville være riktig 
en del steder å jobbe i breiere lokallis
ter enn å stille RV. To hovedargument 
ble ført i marka mot dette synet. 

Erfaringene fra slike breie lokallis
ter er at de fleste dør i løpet av perio
den. De går i oppløsning på grunn av 
indre motsetninger, ramler fra hve
randre eller blir snevre fordi de ikke 
er tilknyttet noe landsomfattende 
parti. 

Landsmøte
vedtak om RVs 
valglinje i 1991 

1. Rød Valgallianse vil stille flest 
mulig lister ved kommune og fyl
kestingsvalget i 1991. RV ønsker å 
stille i alle fylker og i de 115 kom
munene det ble stilt lister 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 dekning 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 
solidaritet, lokale lister og 

aksjonsgrupper. Vi vil tilby disse 
plass på RVs lister. 
2. I de tilfellene der det er aktuelt 
for RV å gå inn i andre typer listesa
marbeid, skal det drøftes med RV 
sentralt. Drøftelsene må ta ugangs
punkt i de lokale forholdene på den 
ene siden og på den andre siden RV 
sitt behov for å oppnå NRK-dek
ning. 
3. RVs landsmøte henstiller til 
AKP(m-1) om å slutte opp om 
denne valgstrategien og å prioritere 
krefter ut fra ei målsetting om å stil
le flest mulig RV-lister. 

Fredag 20.april 1990 
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ti 1991. (Foto: Klassekampen) 

GFORRV 
RV klarte med et nødskrik å komme 

over den udemokratiske sperregrensa 
il NRK på 112 lister ved siste valg. 
ver eneste liste teller for å klare det i 

1991, og lokallister vil komme i mot
strid til det. NRK- dekninga er viktig 
or å være et landsomfattende a1tema

tiv og for å bli sett på som et alterna
tiv for mange velgere. Hvis RV stiller 
med 40 færre lister enn sist, vil mange 
se på RV som et parti på vei ned. 

Svaret på det positive ønsket bak 
mange av lokallistene om brei sam
ling av progressive lokalt, må være å 
gjøre RV-listene breiere. Når RV nå 
går ut å gjør det helt klart at vi vil stil-

forhåpentligvis noen steder til, så må 
vi samtidig si at vi ønsker andre på 
listene. Bli med på anti-korrupsjons
listene. 

I mange kommuner blir det likevel 
en hard oppgave å klare og stille liste. 
I 1987 var det 16 av RVs lister som 
fikk 25 stemmer eller mindre (Men 
Gamvik med sine 25 stemmer mangla 
bare 2 på kommunestyrerepresen
tant!) Klarer dere det på Ørland med 
11 stemmer. 

AKSEL NÆRSTAD 

Fastere bånd til 
dem som støtter 

RV 
Mange av de 3500 personene som 
sto på RVs lister i 1987 er ikke med 
i aktivt arbeid i RV eller AKP, og 
mange er heller ikke i noen kontakt 
med RV-miljøer. Få av RVs 27 200 
stemmer (kommunevalget i 1987) 
støtter RV på andre måter enn gjen
nom stemmesedlen. Det er opp til 
RV lokalt om det opprettes med
lemsorganisasjon, selges støttemed
lemsskap el.I. Det er som kjent 
ulike syn på hvordan RV bør orga
niseres framover. Men landsmøtet 
var enstemmig i at det var viktig i 
tida framover å knytte mye tettere 
bånd til dem som støtter RV. 

Ole Dyrkom fortalte at Bamle RV 
hadde som målsetting å få 35 med
lemmer. Det tilsvarer ca 1200 i 

Fredag 20.april 1990 

Oslo, sa han, og utfordra RV i 
hovedstaden. Flere steder forta1te 
om medlemsorganisering, mens 
andre hadde bestemt seg for, og del
vis allerede var i gang med å holde 
jevnlig kontakt med dem som det 
var mulig å få på RV-lista. Gjøvik 
hadde som målsetting å få 70 perso
ner til å si ja til å stå på lista, og var 
godt i gang med å snakke med folk. 
Landsmøtet fattet flølgende vedtak: 

RV ska1 arbeide for å knytte alle 
dem som sto på RVs lister ved forri
ge lokalvalg, og mange andre, tette
re til RV gjennom å holde kontakt 
med dem, få dem med i RV-aktivitet 
før valget, eventuelt også ved lokale 
støttemedlemskap eller medlems
kap. 

RV-LANDSMØTET 

POLITISK VERI\STED 
Av Berit Jagmann 

E 
n viktig og stor del av lands
møtet til RV var lagt opp 
rundt prosjektet «Ut av det 
brennende huset» med hove

dinnledning av Kjersti Ericsson, et 
panel med korte innledninger, et poli
tisk verksted med emnegrupper og 
plenumsdiskusjon. Dette er ikke en 
fullstendig oppsummering, men et 
forsøk på å formidle noen av inntryk
kene så langt. 

Kjersti Ericsson startet sin innled
ning slik: 
«For ikke så lenge siden hadde jorda 
to milliarder innbyggere - 500 milf io
ner mennesker og 1500 millioner inn
fødte». Slik åpner Jean Paul Sartres 
forord til «Jordas fordømte», Franz 
Fanons berømte bok om den algeriske 
frihetskrigen. 
Nå har jorda 5 milliarder innbyggere, 
og sett fra den rike verden er det 
fremdeles slik at de egentlige mennes
ker er i mindretall. Resten, flertallet, 
«de andre» teller ikke som mennesker 
på samme vis. 

Hun fortsatte med å fortelle fra 
kvinnekonferansen på Sørøya og det 
raseriet kvinnene der følte over å bli 
betraktet som annen rangs mennesker 
som ikke kan klare seg sjøl, men må 
mottau-hjelp på linje med den fattige 
3. verden. Hun uttrykte det slik: 
Får du u-hjelp er du blitt flytta til den 
andre siden av den skjebnesvangre 
skillelinja, du tilhører «de andre». 
Hun beskrev videre den vestlige arro
gansen og slo fast at: 
Problemet er ikke at de fattige landa 
er underutvikla. Problemet er at de er 
utb tta o undertrykt, at u e 
deres suges ut, at deres egen kunn
skap og egne verdier ikke teller for 
den hvite verdens maktelite. «Slik det 
blir framstilt, er ikke hovedproblemet 
i Nord-Norge at en har ødelagt res
sursgrunnlaget» ble det sagt på 
Sørøya konferansen. «Hovedproble- ~ 

met er at en har ei befolkning som 
syter» 

Dette var noen smakebiter fra 
begynnelsen av innledninga. Det vil 
ta alt for stor plass å ta med alt. Inn
ledninga vil ble trykket opp og kan 
kjøpes på RV-kontoret. Jeg skal like
vel ta med noen «teser» hun satt fram 
i innledninga. 
«En politikk for framtida må se at det 
bare finnes en redningsvei ut av det 
brennende huset: Sammen med fler
tallet på jorda, mot vårt eget borger
skap.» 

«En politikk for framtida må se 
økologi som et spørsmål om klasse, 
og som et spørsmål om å erobre makt 
over egne livsbetingelser og eget liv
smiljø.» 
«La oss lage politikken for 
framtida:La oss lage programmet for 
hvordan arbeidsfolk vil styre kommu
nen.» 
«For å lage en politikk for framtida, 
må vi skape et politisk program, en 
politisk motlogikk, bygd på kvinners 
konsekvensekspertise og hverdagsliv
sperspektiv.» 
«En politikk for framtida gjør flere og 
flere til ledere i miljøet, som skaper 
forandringer rundt seg, og i seg sjøl. 
«En politikk for framtida må gi ver
dighet til folks liv. 

Etter Kjerstis innledning var det et 
panel bestående folk fra ulike områ
der (Funkjsonshemmedes Fellesorga
nisasjon, storindustri, en miljøorgani
sasjon i Colombia, Natur og Ungdom 
og Nord-Norge) som holdt korte inn
ledninger før Landsmøtet delte seg i 
grupper. Det var fire grupper; 
Nord-Norge/distriktspolitikk, det nye 
Europa, Miljø og lokalpolitikk/bud
sjettkamp. Gruppene delte seg igjen 

I 
[(jersi Ericsson holdt innledning om prosjektet «Ut av det brennende huset», som bak
grunnfor de ulike politiske verkstedene på landsmøtet. (Foto: Hanna H. Hansen) 

opp i mindre grupper som diskuterte 
miljø, økonomi og demokrati/hver
dagsliv. Oppsummering fra gruppene 
kommer seinere når vi får inn alle 
referater og oppsummeringer. Det 
som er helt sikkert er at landsmøtet 
bestod av folk med utrolig mye kunn
skaper og erfaringer og det kom fram 
mange konkrete forslag og ideer om 
videre arbeid. 

Jeg skal her prøve å ta med noe av 
det som kom fram i plenumsdiskusjo
nen. 

Gruppa som hadde jobba med 
lokalpolitikk framsatte et klart ønske 
om at vi må bli flinkere til å utarbeide 
positive forslag og krav om reformer. 
Som eksempel ble nevnt kollektivpla
nen i Oslo. Vi må også utvikle meto
der for å kunne bruke de ressurser og 
kunnskaper som vanlige folk har. 
F.eks. gjennom å la renholdsarbeider
ne lage forslag til en fornuftig politikk 
for renovasjonen og så legge den fram 
som forslag i kommune/bystyret, eller 
ved å ta dem med seg opp på talersto
len. Vi må drive en aktiv systemkri
tikk og avsløre at kommunestyrene i 
dag ikke er folkelige organer slik som 
vi vil ha dem. Vi må jobbe for at de 
skal bli det, og det grunnlaget må vi 
legge idag. 

Nord-Norge gruppa la fram flere 
konkrete krav og en del forslag til mer 
langsiktig satsing. Det kom bl.a. opp 
krav om at alt fiske i Barentshavet må 
stoppes for en lengre periode ca.10 år 

og at det må være et fritt kystfiske 
med ulike redskaper. Vi må stille krav 
om full gjeldsanering i de nordlige 
kommunene i landet, og at RV og 

- AKP må satse mer på distriktspolitik
ken. Det kom ønsker om en egen 
distriktspolitisk side i Klassekampen, 
og om at vi må kartlegge pengestrøm
men som går fra nord til sør. 
Europa-gruppa la bl.a. fram en uttalel
se om EF. Der det ble slått fast at EF
medlemskap er uforenlig med vår 
nasjonale sjølråderett og at en innmel
ding i EF vil frata folkevalgte organer 
retten til å fatte avgjørelser på sentrale 
politiske områder. De tok også opp 
mulige utviklingsveier for Europa 
etter sammenbruddet for diktaturene i 
Øst-Europa. 

Miljøgruppa jobba ut fra et forslag 
til miljømanifest som har stått i sin 
helhet i Opprør nr.4/90 og la fram 
forslag til en del uttalelser. (Se et 
annet sted på sida.) 

Dette er bare noe av det som kom 
fram i plenum og som gruppene har 
jobba med. Både på grunn av plassen 
og den korte tidsfristen før Opprør går 
i trykken er det ikke mulig å få med 
mer her. Det er mye arbeid igjen før 
vi kan trekke sammen erfaringene og 
oppsummere det politiske verkstedet. 
Men det vi kan slå fast allerede nå er 
at det var en svært vellykka del av 
landsmøte. 

..., 
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N 
asjonalstaten har 
utspilt sin rolle» 

~~ «N~jonal sjøl~de-
' ' rett 1 dag er en illu-
sjon.» Disse utsagnene er noen av et 
helt knippe som stadig dukker opp i 
den politiske debatten. Utgangspunk
tet kan være ganske forskjellig. 

Tidligere EF-motstandere støtter nå 
EF-medlemskap fordi utviklinga i 
Norge etter 1972 ikke ble som de 
hadde håpet. Men Nei-flertallet endra 
ikke de grunnleggende maktforholda i 
Norge. Det var ikke begynnelsen «på 
det gode samfunn». Nei-flertallet og 
den nasjonale sjølråderetten var og er 
en viktig betingelse for de som ønsker 
å sloss for et bedre samfunn. 

Andre legger vekt på at store pro
blemer som massearbeidsløsheten og 
de store miljøødeleggelsene krever 
internasjonale svar. Den nasjonale 
sjølråderetten må overføres til interna
sjonale forsamlinger. Det er sjølsagt 
rett at miljøproblemene krever inter
nasjonalt samarbeid, men er EF sva
ret? 

Er Norge som nasjon 
konkurransedyktig? 
Våren 1989 la Næringslivets Hove
dorganisasjon fram en pressemelding 
med overskrift: Norge sparer 40 milli
arder på å produsere i utlandet. Vi 
hadde altså tjent 40 milliarder kroner 
årlig på sende all produksjon ut av 
lander. Men hvem er vi som skulle 
tjent på dette? Påstanden er, sett fra 
det norske folk, aldeles meningslaus. 
Med produksjon i utlandet ville det 
ikke vært noen norsk bosetning, eller 
nok norske folk tilbake. 

Med Norge som en del av en euro
peisk superstat får overskrifta en 
ganske annen betydning. Sett fra et 
hovedkvarter i et europeisk konsern 
ville konklusjonen da blitt at Norge 
ikke var en region der kapital og inve
steringer skulle strømme inn. Tvert 
imot skulle kapitalen og menne:,kene 
strømme ut, over til de konkurranse
dyktige regionene i Europa. 

Saken satt på spissen, javel. Men 
debatten for EF er en debatt med slike 
begreper som konkurransedyktighet 
og bedriftenes muligheter. Nasjonal 
styring og nasjonale særforhold er 
EFs viktigste hinder for å nå målene 
om en økonomisk og politisk union -
en statenes overstat. Alle vedtak i EF 
er retta mot å fjerne enkeltstatenes 
styringsrett i ulike store såvel som 
små spørsmål for å overføre dem .til 
EF-organer, EF-lover, EF- regler. 

«Nasjonalstaten har utspilt 
sin rolle» 
Nasjonalstaten har utspilt sin rolle. 
Dette hevdes blant annet av dagens 
markedsøkonomer og er et ynda 
utsagn av statssekretærer som prøver 
seg på statsmannsord og EF-medlem
skapet. Underforstått var nasjonal 
sjølråderett bra i 1814, 1905, 1940-
45, men idag er det avleggs. Dette 
synet applauderes sjølsagt av kon
sernlederne og trendy mediajournalis
ter. Akkurat når nasjonalstaten utspil
te sin rolle er ikke klarlagt. For AP
regjeringa må dette ha vært forholds
vis tidlig siden de prøvde å Norge inn 
I EF både i 1963 og 1972. Det samme 
for Høyre og storkapitalen i Norge. 
For enkelte andre som har kommet til 
makten i de seinere åra og som var 
aktive motstandere i 1972 slik som 
Jan Balstad, tidligere handelsminister, 
og Torbjørn Berntsen, 2.(?)nestleder i 
AP, må nasjonalstaten ha utspilt sin 
rolle en gang mellom 1972 og 1989. 

Tidspunktet er altså uklart, men la 
oss si at påstanden lyder slik: En gang 
mellom 1945 og 1989 utspilte nasjo
nalstaten sin rolle i Norge. Engels og 
Lenin påpekte at for de multinasjona
le konserner sitter nasjonalfølelsen i 
pengetaska. For dem ble nasjonal 
sjølråderett et hinder i kampen om 
profitten, om sikkerhet for investering 
rundt om i verden. Men samtidig 
skulle sikkerheten for profitt ikke 
gjelde konkurrerende storkonsern. 
Atskillige kriger er kjempet over heile 

landet lllstr~ 
er vart! . Nct · --

vivil , 
styresel~. 

EF 

Allerede Lenin påpekte at i imperialismens epoke forråder bor
gerskapet den nasjonale sjølråderetten. Bare det arbeidende fol
ket har interesse av å forsvare sjølråderetten i en imperialistisk 
økonomi. (Foto: Paal Audestad) 

Nasjonalstaten har utspilt sin rolle for Norsk Hydro. Og regjer
ingas EF politikk følger slagordet: Hva som er godt for Norsk 
Hydro er godtfor Norge. (Foto .Klassekampen) 

Sjølråderett til salgs? 
'' Hvis konkurranseevnen er det eneste målet å vurdere etter, så er det tvil
somt om Norge har livets rett. Dette er ingen ny diskusjon. Vi feiret i fjor 175 års 
jubileum for Norges gjenreising. Men datidas ledende økonomiske krefter sloss 
hardnakka mot å innføre norsk sjølstendighet. På Eidsvoll stod motsetningene 
om dette så sterkt i 1814 at jernverkseierne og trelastbaronene i lange perioder 
boikottet møtene. Hovedargument: Norge hadde ikke økonomisk styrke til å 
bestå som egen stat. I virkeligheten fryktet de for at deres blomstrende eksport 
ville lide av en egen norsk stat. På stortingets talerstol i 1814 truet de med at de 
økonomisk bemidlede familier i Norge ville flytte ut av landet om grunnlovs
forslaget blei vedtatt. Den gang svarte delegaten Jonas Rein fra Bergen dem slik: 
«Her gives mænd iblant os der true med at forlade fædrelandet såfremt det bli
ver frit. Bort med dem. Lad dem længe nok fly det land hvis uægte sønner de 
ere.» I 1989 feiret vi at Jonas Reln sitt syn vant over eksportindustrien i 1814. Vi 
feiret dette samtidig med at dagens norske storkonsern truer med å flagge ut vår 
industri dersom vi ikke blir en del av EFs indre marked. ' ' 

verden om retten til nasjonal råderett. 
For den europeiske storkapital sto og 
står det to målsetninger: Sikre tilgang 
til et større marked i Europa uten 
stengsler, samtidig som de vil stenge 
ute sterkere amerikanske og japanske 
konsern fra dette hjemmemarkedet. 
EF - en europeisk økonomisk union 
og i neste omgang en europeisk poli
tisk overstat, var deres svar. Og slik er 
EF blitt utviklet. 

Internasjonal sekretær i Fellesfor
bundet, Knut Sanden uttrykte det nye 
syn på nasjonal sjølråderett på EF
konferansen i Bergen der han hevdet 
at nasjonal sjølråderett idag er en illu
sjon. Norges sjølråderett blir avgjort 
av sjeikene OPEC og i Wall Street. 
Andre ledende sosialdemokrater sup
plerer dette med å vise til dagens mil
jøproblem og sysselsettingsproblem 
bare kan løses ved å avgi sjølråderett 
til internasjonale forsamlinger. Og 
med dette mener de EF. 

Men EF tar ikke sikte på å være 
noen internasjonal forsamling. EF tar 
sikte på å oppheve de enkelte med
lemslands nasjonale sjølråderett og 
innføre en europeisk union som kan 
tvinge gjennom ens lover for heile 
området og i neste omgang bygge opp 
et apparat som kan tvinge igjennom at 
disse lovene og vedtaka blir fulgt fra 
Berlin til Belfast, fra Sicilia til Ham
merfest(?). 

Fra enkelte hold påstås det at vi må 
inn i EF for å få kontroll med de inter
nasjonale konsern fordi det ikke nyt
ter å få en økonomisk styring i de 
enkelte land. Men EF har så langt 
ikke tatt sikte på å kontrollere stor
konsernene. Tvert imot har EF satt 
opp et regelverk som skal sikre at 
nasjonalstatene ikke kan gripe inn 
med en økonomisk styring av ~onser
nene. Når grunntesen for EFs indre 
marked er at kapital og investeringer 
skal kunne strømme fritt til de mest 

OPPR~ 

attraktive områder innen EF - da leg
ger man opp til for Norges del å si fra 
seg de kontrollmuligheter man idag 
tross alt har. Kan vi løse krisa i Nor
Norge idag uten en sterk styring av 
økonomien? Norge som et indre mar
ked løser den åpenbart ikke. Ingenting 
er til hinder for at norsk kapital kan 
flyte fritt til region Nord-Norge. I ste
det flyter den bort. 

EF motstanden er ikke imot interna
sjonalt samarbeid, heller ikke forplik
tende internasjonalt samarbeid. Men 
dette må skje utfra hva det norske folk 
er tjent med. Vi må sjøl kunne 
bestemme virkningen og målsetning
en for samarbeide. EF er ikke et slikt 
samarbeid. Forutsetningen for EF, er 
og blir nasjonal underkastelse - det er 
å avstå fra retten til sjøl å avgjøre 
målsetninger og konsekvenser. 

Gro Harlem Brundtland har utv~ 
somt rett i at miljøproblemene i Euro
pa bare kan løses ved internasjonalt 

samarbeid og regler. Men når hun 
bruker dette som argument for EF, så 
betyr dette at EFs manglende restrik
sjoner på industriutslipp, jordbrukspo
litikk osv. også skal være våre. Da 
snakker vi ikke om annet en nasjonal 
underkastelse. 

Etter at olja begynte å strømme ut 
av Nordsjøen har norsk storkapital 
gjort enorme byks i ambisjoner og har 
overskuddskapital å investere som 
man bare kunne drømme om før 80-
åra. I hele århundret har det stått 
kamp om å bygge opp en nasjonal 
industri - ifra striden om konse
sjonslovene som skulle hindre at uten
landske storkonsern fikk hånd om vår 
fossekraft. Kampen for å gjøre Norsk 
Hydro til et norskeid selskap. Oppkjø
pene rundt 1970 av smelteverkene til 
Alcoa og Union Carbide i Norge. 
Stortingsvedtaket om norsk oljepoli
tikk i 1972 som slår fast faren for å 
komme i lommene på verdens gigan
ter - de internasjonale oljeselskapene. 

Bakgrunnen for dette er åpenbar: I 
Norge som et lite land som forsvarer 
seg mot den imperialistiske storkapi
talen for å overleve. Ap-regjeringer 
markedsførte faktisk kampen for en 
nasjonal industri som en merkesak i 
mange år. Nå har Arbeiderpartiet 
snudd som følge av at de beskyttede 
norske industriselskap gjennom olje
milliardene sjøl er i stand til å opptre 
som imperialistiske- spekkhoggere 
utenfor landets grenser. Spesielt har 
statsgigantene Statoil og Hydro stor 
appetitt på oppkjøp av større selskap i 
andre europeiske land. Norsk Hydro 
er idag et etablert europeisk selskap, 
ikke bare på oljesida, men også gjen
nom oppkjøp av for eksempel store 
kunstgjødselkonsern i Frankrike og 
Storbritannia. Det er langt fra tilfeldig 
når Torvild Aakvaag, sjef for Hydro, 
sitter i den eksklusive forsamlingen 
«The Round Table of European 
Industrialists» sammen med general
direktørene i Philips, Fiat, Daimler
Benz, Olivetti og -Volvo. Rundebor
dets formål er å påvirke EF-kommi
sjonen og legge premissene for EFs 
indre marked. 

For det ny-rike aggressive Norsk 
Hydro er Norge blitt for lite. For dem 
har nasjonalstaten utspilt sin rolle, de 
trenger ikke lenger dens beskyttelse. 
Ved utbyggingen av Oseberg Nord -
feltet som pågår nå satte Hydro rekord 
i å sende utbyggingsoppdrag ut av 
landet. Resultat: Omfattende ledighet 
i norsk verkstedsindustri. Men regjer
inga forsvarer også dette. Regjeringas 
EF-politikk følger slagordet: Hva som 
er godt for Norsk Hydro er godt for 
Norge. 

Vi har et valg 
EF kan ikke selges i 1989 som et nytt 
skritt framover for det norske folk. 
Tilhengerne kan ikke spille på entusi
asme for Europa, til det er situasjonen 
for folk i EF for bedrøvelig. EF vil bli 
solgt som: Vi har ikke noe valg. 

Vi har et valg. Vi hadde det i 1972 
og vi har det idag. EF er et spørsmål 
om hvilken utvikling vi ønsker på en 
lang rekke samfunnsområder. Men 
kjernen i alle disse er likefullt 
spørsmålet om .sjølråderetten. Om 
muligheten til å fastlegge politikken 
for Norge av folk som lever her og vil 
leve her. 

Allerede Lenin pekte på at i imperi
alismens epoke forråder borgerskapet 
den nasjonale sjølråderett. Bare det 
arbeidende folket har interesse i å for
svare sjølråderetten i en imperialistisk 
økonomi. EF-kampen 1972 viste at 
Lenins analyse fortsatt gjelder. 

Vi kan like eller ikke like den poli
tikk som føres i Norge idag, igår eller 
i morgen. Men det fins faktisk en 
mulighet for innflytelse. Kjerneparo
lene fra 1972 står like fullt fast idag: 
Forsvar norsk sjølråderett - nei til 
salg av Norge 

ELDAR MYHRE 
(Utdrag fra en lengre artikkel, red.) 
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Den nye arbeiderbe
vegelsen og EF 

Reformer i NKS· 

S 
iri Jensen skriver 9. mars at «det trengs en 
ny internasjonal arbeiderbevegelse, basert 
på kontakt og støtte på grunnplanet og nært 

samarbeid mellom kampvillige deler av fagbeve
gelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen· og pro
gressive intellektuelle. Som også diskuterer alter
nativer til utviklinga. Et samarbeid i Europa må 
bygge på solidaritet med arbeiderklassen og folke
ne i den 3. verden og bevisst bryte med Euro-sjåvi
nismen». 

5. febr. slo Jensen/Allem fast at det ikke lenger 
finnes noen samlet «internasjonal kommunistisk 
bevegelse» og at «i samband med utforminga av et 
nytt prinsipprogram får vi drøfte hvilke deler av 
den marxistiske, teoretiske arven som holder». 
AKP ville ha spart seg selv for mye bortkasta tid 
om en nå hadde satt diskusjonen om dette nye 
prinsipprogrammet i fokus. En kan også uttrykke 
det slik at AKP's krise også er partiprogrammets 
krise. Det finnes ikke et politisk program som sva
rer til den nye historiske situasjonen. Vi lever i en 
helt annen virkelighet nå enn den programmet fra 
1988 uttrykker. 

Det er kjent fra den russiske sosialismens histo
rie at mensjevikene og bolsjevikene kunne bruke 
mangfoldige timer på å diskutere ordlyden og ter
minologien av enkelte setninger i parti- program
met. Og dette kunne overfladisk sett fortone seg 
som hårkløveri, senere skulle det vise seg som det 
var: trykket fra ulike klasseinteresser, forskjellige 
oppfatninger av i hvilken retning partiet skulle 
bevege seg. 

Det jeg har sitert av Siri Jensen innledningsvis 
gir en smakebit av hennes politiske credo for 90-
årene. Det ser både velment og velformulert ut, 
men jeg er redd at hvis det nye programmet til 
AKP blir skrevet i en slik ånd og terminologi, 
knytter en seg til den sosialdemokratiske og men
sjevistiske arbeiderbevegelses tradisjonen. Det 
kan, for alt det jeg vet, være slik at flertallet av 
AKP's medlemmer nå vil dit, men det er iallfall 
viktig at en nå vet hva en gjør. 

«Internasjonal solidaritet» inneholder ikke det 
samme som «Proletær internasjonalisme». Begre
pene uttrykker - selv om de ligner hverandre - to 
forskjellige klasselinjer. Når Marx i 1848 skrev 
manifestet ble det umiddelbart oversatt til engelsk, 
fransk, italiensk, flamsk og dansk. Den mest 
berømte Marx setning: Proletarer i alle land, foren 
dere! uttrykker hele det strategiske grunnlaget 
marxismen hviler på: arbeiderklassens internasjo
nale enhet, «den internasjonale forbrødring av 
arbeiderklassene i felles kamp mot de herskende 
og deres regjeringer». 

I og med at hele det nye Europa, fra Ural til 
Atlanterhavet, nå balkaniseres på grunnlag av 
nasjonalistiske og religiøse forestillinger, må den 
nye arbeiderbevegelsen sette øverst på sitt pro
gram: For arbeiderklassens internasjonale enhet 
mot Stalinisme og Kapitalisme. Det betyr i praksis 
ikke noe annet enn intensivert samarbeid partiene 
og fagforeningene imellom, og over kontinentene. 
Som kjent er både Høyre og Sosialdemokratene 
medlemmer av mektige internasjonale organisasjo
ner med store ressurser. De har en langt mer 
framskreden forståelse av Marx enn de aller fleste 
selvutnevnte «marxister». De er både nasjonale og 
internasjonalister på samme tid. 

Jeg synes det er et godt tiltak å samle inn penger 
til Patria Roja i Peru og skal gi min skjerv, men 
skal vi lære noe av denne handlingen av proletær 
internasjonalisme, må også Patria Roja's program 
og internasjonale politiske posisjoner presenteres. 
Uten en internasjonal debatt kommer aldri Siri Jen
sen til å få noen ny «internasjonal arbeiderbevegel
se». Og skal AKP framskaffe framskreden kunn
skap om EF og alt det merkelige som skjer, må 
dette gjøres i et aktivt samarbeid med italienske, 
spanske, franske, engelske og tyske partier og 
grupper. Vi trenger ikke være enige om alt, men la 
oss for EF-kampens skyld ikke minst, starte med å 
snakke med våre naboer. EF-striden krever langt 
mer nå enn i 1972. 

JANHÅRSTAD 

N 
orges Kommunistiske Studentforbund 
(NKS), studentforbundet til AKP, er en 
organisasjon de fleste studenter ikke har 

peiling på. Få vet om det og få vet hva det er. Dette 
er et problem for NKS og det er et problem for 
AKP. Hvorfor er ikke studentene organisert? 

Å organisere ungdom er vanskelig. Og det er 
enda vanskeligere å organisere studenter. Det er 
viktig å huske på to ting: (1) Studenter i dag er fullt 
opptatt med studier, de har dårlig økonomi og der
for har de ofte en jobb på sida. Det er ikke så 
mange ressurser igjen til å drive politisk aktivitet. 
(2) De fleste studenter kommer fra den type vide
regående skoler som ble kalt gymnas. Her har de 
opplevd skolepolitikken gjennom NGS, og den 
skolepolitikken er råtten. Gjennomsyra av pamper 
fra diverse ungdomspolitiske organisasjqner. Og 
hele tida har elevene hørt de store og fine orda om 
å forandre NGS. Disse orda har kommet fra AUF 
og SU. Og AUF og SU har ikke klart å forandre 
NGS hittil. Derfor har studenter i dag en likegyldig 
holdning til skolepolitikk. Dette er mitt utgangs
punkt for reformforslaga. 

NKS er i dag en liten organisasjon. Men til tross 
for dette får NKS til mye aktivitet. NKS'ere finnes 
i studentråd, fakultetsråd og studentting. NKS' ere 
er drivkraft bak aksjoner og solidaritetsinnsamling
er. NKS har kunnskapsrike og dyktige medlemmer 
som er beryktet langt inn i borgerlig leir. Problemet 
er at dette ikke er kjent utafor det organiserte poli
tiske miljøet. Og jeg mener det er de utafor det 
politiske miljøet som NKS burde være kjent for. 
Det er studentene utafor det politiske miljøet som 
NKS burde få verva. Det er de som er de virkelige 
heltene. 

NKS har organisert seg på en måte som stenger 
de fleste studentene utafor. Sekterisme kalles det 
med et fint ord. Jeg mener det er galt av NKS å 
være organisert som et parti, NKS er et studentfor
bund (og har helt andre oppgaver enn AKP) og 
burde derfor være organisert som en massebeve
gelse. Derfor mener jeg det er noen ting NKS 
burde endre på. 
a) Ikke vær ensidig i arbeidsoppgaver. 
Det å bare legge vekt på studentpolitikk, eller bare 
EF snevrer inn miljøet i NKS. Hva med antira
sisme? Hva med miljø? Jeg mener NKS burde 
legge vekt på mange oppgaver, ta utgangspunkt i 

medlemmene, se hva de har interesse av. Ta opp 
ting som interesserer studentene, ting som ligger i 
dagen. Og ikke la NKS bli hengt opp i altfor detal
jerte planer. 
b) Ikke vær ensidig i arbeidsområder. 
Hvorfor skal NKS bare jobbe i studentpolitiske 
fora som fakultetsråd, studentråd osv. Hva med 
Studentsamfunnet? 
c) Ledende? 
Hvilke oppgaver har NKS som et kommunistisk 
studentforbund? Jeg mener at NKS skal være en 
bevegelse som fanger opp opprørske studenter, 
uten at de nødvendigvis må bekjenne seg til marx
ismen-leninismen. NKS skal selvfølgelig skolere 
medlemmene i kommunistisk teori og praksis, men 
vi må huske på at NKS også må fungere som det 
stedet hvor studenter for første gang kommer i 
kontakt med kommunisme. 
d) Demokratisk sentralisme? 
Er demokratisk sentralisme misplassert i NKS? 
Bør den liberaliseres? Dette er viktige spørsmål jeg 
gjeme vil høre synspunkter på. Jeg mener at NKS 
må liberalisere sine krav til medlemmene, det er 
nok å respektere vedtektene og betale kontingent 
for å være medlem. Siden NKS er et studentfor
bund er det ikke nødvendig å ha den samme 
strenge disiplin som AKP. 
e) Tillat åpning på tvers! 
Det må være tillatt å ha kontakt på tvers av laga. 
Det er viktig for å utveksle informasjoner og erfar
inger. Jeg mener at NKS sine vedtekter må revur
deres her. Det holder ikke med å stemple dette som 
fraksjonisme og dermed gjøre det «ulovlig». Kon
takt mellom laga må ikke forbys, det må tvert imot 
oppmuntres. NKS må være en levende bevegelse. 

En forutsetning for å reformere NKS fra et stu
dentparti til en studentbevegelse er nye medlem
mer. Rutiner som er selvsagte og nødvendige i de 
gamle medlemmenes øyne, er unødvendige og lat
terlige i nye medlemmers øyne. Det er mye unød
vendig, latterlig, tungvint og fantasiløst i NKS -
slik det er i alle organisasjoner. NKS'ere må ta på 
seg nye briller og se en gang til på organisasjonen. 
Slik oppdager man nye løsninger. 

KJETIL R. KVIST 

Valkamp: Salsmesse 
eller politikk? 

H 
eilt sidan fiaskoen med FMS-prosjektet 
hausten -89 har partiet ordskiftest om val, 
valkamp, strategi og alliansar. Etter val

nederlaget i 1989 vert det reist ein del spørsmål 
kring det breide konkursboet FMS: «Kvifor gjekk 
det gale?» 

1. Meiner AKP-leiinga at det framleis er rett å 
alliera seg med personar/parti som stør imperialis
me? (jmf. FMS, alliansen med NKP). 

2. Er målet med å stilla til val å avsløra den bor
garlege staten? Om ja: 

Om NKS og parti
ordskiftet 

Andre og viktigare spørsmål vart ikkje stilte -
nemleg: Kvifor gjeklc partiet ut med FMS? Johan 
T. Jensen spurde ein av dei fremste agitatorane for 
FMS, Tron Øgrim dette spørsmålet, men fekk ikkje 
noko svar! Utan å stilla just det spørsmålet vert det 
uråd å diskutera AKP og parlamentarisk arbeid fra
metter (det er ein klår tendens i partiet ikkje å reisa 
spørsmål om det politiske grunnlaget for handling
ar i parti-soga). Skal me greida sjå utyver enkel 
meiningsmålingspolitikk, lyt me stilla desse 
spørsmåla: 

3. Er det rett å stilla til val med eit kommunistisk 
program? 
4. Kan ein brei «radikal» allianse stilla til val med 
eit kommunistisk program? 
5. Skal det parlamentariske arbeidet vera ein strate
gi for arbeidet mot kommunismen? Om ja: 
6. Skal me då lempa politikken/agitasjonen vår 
etter dei tankane og ideane som finst ute i rørslene, 
for ikkje å støyta desse frå oss - samstundes som 
dei tankane folk har, er forma av, og eit resultat av 
den borgarlege politikken partiet ynskjer bryta?? 

WERNER HAUGE 

S 
entralstyret i NKS har gjort vedtak om den 
politiske debatten i AKP. Vedtaket: «Nei til 
likvidering av det kommunistiske partiet» 

grenser til det tragikomiske, men er tydelegvis 
alvorlig meint, og fortjener difor ein kommentar. 
Sentralstyret i NKS er truleg dei einaste i «rørsla» 
som ikkje ynsker ein debatt om endringer i AKP's 
politiske grunnlag og organisasjonsform, og 
stempler debattantar ved å hevde at deira stand
punkt vil «gjera partiet til eit reint venstre-sosialde
mokratisk parti». 

Vedtaket til Sentralstyret i NKS er ei avsporing 

av den viktige, breie debatten som går om AKP's 
framtid. I vedtaket «Om parti- ordskiftet» hevdar 
dei at leiinga i AKP har legalisert nedleggingsper
spektivet, men sjølv ynskjer dei å legalisere ein 
debatt om brot med AKP (m-1). 

Dersom denne linja skal vere NKS sitt bidrag i 
debatten, er vi redde NKS stiller seg utanfor utfor
minga av partiet si framtid, og gjer på den måten 
lite for «å holde oppe eit kommunistisk parti her i 
landet». 
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OPPRØR SOM LYDAVIS! 

Gjøvik-partiet leser inn Opprør 
på kassett. Er det behov for et 
slikt tiltak andre steder? I så 
fall kan disse kassettene kopie
res og formidles. Interessert? 
Kontakt Opprør-redaksjonen. 
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Sluttreplikk 
i sladdedebatten 

J 
eg skal kort kommentere innleggene til Nina 
Kristiansen og Gubbie Trøhaug i «Opprør» 
nr. 3. Innleggene var svar på min artikkel 

«Porno og ansvar» i nr. 2. Dette blir min sluttre
plikk. Så får tida vise. Andre kan kanskje utvikle 
debatten og overkomme vår uenighet. 

Først til Trøhaug. Jeg mener det går an å hevde 
at modellenes rolle i pornokampen er viktig samti
dig som de ikke kan være hovedkrafta i kampen. 
Du reagerer på dette standpunktet. Jeg tenkeromt
rent slik: Modellenes organiserte kamp kan bare 
utvikles i kontakt med en aktiv opinion mot porno 
i samfunnet. Det er i de folkelige organisa~onene 
krafta ligger. (Har modellene pressmidler? A slutte 
betyr at pornoindustrien rekrutterer en ny.) 

Du reagerer også på at jeg plasserer skyldfølelse 
hos modellene ved å si at «(de), med viten og vilje, . 
har vært med å bidra til andres kvinneundertryk
kelse for å tjene penger.» Vel, dette er ikke min set
ning. La det være klart at grunnlaget for å bryte 
med modellyrket først og fremst ligger i overgrepet 
som dette representerer for modellen. Så unngår vi 
å moralisere spørsmålet. Men når det er sagt, så 
kan hverken du eller jeg trylle vekk ansvaret og 
utfordringa for hver enkelt til å bryte fordi dette 
også går ut over andre. Det er dette ansvaret jeg 
drøfta i min artikkel og som både du og Kristian-
sen ikke går inn i. · 

Til Kristiansen; først noen uklarheter og spørs
mål i teksten. Jenta på gjørmeshow i Stavanger 

som ikke fikk sladda ansiktet sitt, deltok fra salen i 
et mannlig strippeshow. Det var uenighet i 
utstillingsledelsen som først førte til avvisning og 
seinere ble kravet imøtekommet. Ellers er jeg glad 
for at eksemplene dine på brutt personvern er få, 
og stort sett viser at det finnes praktiske løsninger. 
Du spør om prostitusjon er en «betinga tvangssitu
asjon». Ja, det synes jeg er et typisk eksempel på 
det. 

Jeg skal kort klargjøre hva slags rammer jeg 
mener sladdespørsmålet befinner seg i: 

1. Anti-pornofronten har i utgangspunktet full 
rett til å synliggjøre pornoen slik den til enhver tid 
framtrer (pornoen endrer seg som alt annet) og i 
den hensikt å nedkjempe pornoindustrien. 

2. Det er ikke et prinsipp at bilder skal vises 
usladda. I politiske termer er sladding et taktisk 
spørsmål. 

Etter mitt skjønn er det fullt mulig å lage kjøre
regler for bruk av usladda bilder både i planleg
gingen og i det å imøtekomme krav om sladding. 
Jeg deler ikke Kristiansens uro her. Jeg synes Nina 
Kristiansen drøfter overgrepsaspektet ved å være 
pornomodell på en slik måte at det «blir umoralsk» 
å ha blikket for andre forhold innafor pornokam
pen. Kanskje jeg tar feil? Takk for debatten. 
Sandnes 19.05.90 

ASGEIRBELL 
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MEDLEMMER OG VENNER! 

GIGAVEABONNEMENT 

TIL KLASSEKAMPEN 
0 0 

IAR OGSA! 

FØLG MED! 

Forslag til vedtak på 
AKP's landsmøte 

I. Partiet skal arbeide for sammenslåing av RV og 
AKP innen vinteren 1991-92. 
2. Det nye partiet bør ha et navn som kan forkortes 
«RV» (jeg ber leserne tygge på forslaget «Rettfer
dig Verden», som jeg synes er et av de bedre. 
Andre forslag mottas med takk). 
3. Partinavnet skal ikke inneholde ordet «kommu
nisme». 
4. Det nye partiet skal ikke lenger bruke følgende 
begreper for å beskrive sitt grunnlag: «Proletaria
tets diktatur», «leninistisk parti», «demokratisk 
sentralisme». Disse begrepene er i dag fullstendig 
ødelagt p.g.a. 60 års misbruk. At en del av innhol
det i begrepene fortsatt er riktig rokker ikke ved 
dette. En del av innholdet er feil, og en grenseopp
gang trengs. Dette må skje før det nye sammenslåt
te partiet stiftes. 
5. Partiet tar avstand fra Stalin som sosialistisk 
leder og teoretiker. At han har gjort og skrevet noe 
fornuftig rokker ikke ved dette. Partiet vil fra nå av 
bl.a. bruke begrepet «Stalinisme» for å karakterise
re den despotiske og perverterte utgaven av sosia
lismen. 
6. Partiet skal ikke lenger være et konspirasjon
sparti. Ingen innskrenkninger i partiets indre 
demokrati skal forekomme under henvisning til 
«sikkerhetsbehov». Bare slike ting som er rimelig 
å holde internt også i andre organisasjoner, skal 
være konfidensielt. Dette gjelder slikt som med
lemslister, noen personers ønske om anonymt med-

lemsskap. Hvis deler av et landsmøte skal lukkes, 
skal dette skje med begrunnelsen at man ønsker fri 
debatt uten ytre press, og ikke at landsmøtet som 
sådant er hemmelig. 
7. Alle medlemmer i partiet skal ha rett til å kon
takte og diskutere med alle andre medlemmer i 
partiet, uansett bosted og posisjon i partiet. 
8. Partiet skal ha følgende kjennetegn: 
Kjempe for at vanlige arbeidende mennesker skal 

ta makta i samfunnet. 
En revolusjonær omdanning av samfunnet er nød

vendig for å få til dette. 
Samfunnet skal bringes i økologisk balanse sjøl 

om det betyr en kraftig endring av folks levemåte. 
Langsiktig mål er et samfunn uten klasser hvor 

folk får etter behov og yter etter evne. 
Ingen illusjoner om sosialdemokratiet og refor

mismen. 
Innbitt kamp og avsløringsvirksomhet mot privile
gier og maktmisbruk hos politikere og byråkrater. 
Mot all imperialisme og storkapital. 
Mot rasisme og for internasjonal solidaritet. 
9. Det nye partiet skal henvende seg til ungdom
men med et program som kombinerer det beste fra 
den sosialistiske tradisjonen og det mest anti-auto
ritære og aksjonsvillige fra den grønne tradisjonen. 
«Røde» dogmatikere og autoritære og «grønne» 
pratmakere og karrierejegere har ingen plass i dette 
partiet. 

TROND ANDRESEN 

Flat eller anarkistisk organisasjonsmodell? 
J 

eg har noen innvendinger mot vedtekts
forslaget til Marte Kritsiansen (MK) i siste 
Opprør. På mange punkt er vi enige om hva 

som bør endres eller forbedres i de gjeldende ved
tektene. 

På ihvertfall ett viktig punkt skiller vi lag: Vi 
ønsker begge å styrke demokratiet, medlemmenes 
og grunnplanets makt i partiet. Men MK ender i 
sitt forslag med å fjerne sentralismen heller enn å 
styrke demokratiet. Og det blir ikke det samme. 
Etter min mening trenger partiet både å styrke 
sentralismen og å styrke demokratiet. 

Satt på spissen vil MKs forslag sikre det enkelte 
medlem eller partilag retten til å bestemme hva de 
sjøl skal gjøre. Men ingen partiorgan får retten til å 
bestemme hva partiet som helhet skal gjøre (eller 
være). MKs forslag går langt i retning av en tradi
sjonell flat eller anarkistisk organisasjonsmodell. 
Skal høyere organ kunne binde lavere, eller påleg
ge oppgaver? 
I MKs forslag fins ingen slik regel. I diskusjoner 
hevder MK at metoden alltid må være å overbevise 
politisk. 

Et tenkt eksempel: Valglinja. Noen distrikt øns
ker å satse på lokale felleslister, noen på RV. Skal 
vi få dekning i NRK må alle gjøre det samme. Hel
hetens interesser står i motstrid til delens. 

Ideellt sett skulle vi da samle medlemmene i lan
det eller arrangere landsmøte for at medlemmene 
fikk ta standpunkt til hva partiet skal gjøre. I prak
sis er det umulig å arrangere landsmøte hver gang 
en uenighet oppstår. Landsmøtet har derfor valgt 
en ledelse som landsmøtet tror vil gjøre vedtak i 
tråd med landsmøtets meninger når landsn:iøtet 
ikke er samlet. Etter min mening må denne ledel
sen ta avgjørelsen. 

Jeg har diskutert dette med MK. Hun mener at i 
et slikt tilfelle skal de enkelte distriktene hver for 
seg avgjøre hva de skal gjøre. Ett distrikt kan altså 
velte NRK-dekning. Blir ikke partiet da mer en 
samling enkeltstående grupper enn et parti? 

Mange oppfatter det som ille at høyere organ . 
kan sette til side medlemmene, lavere organ sine 
vedtak. Men Øe utskjelte «høyere» organene burde 

egentlig vært kalt «breiere». For de er jo egentlig 
representanten for helheten .mot delen. Skal delen 
alltid bestemme? 

At ledelsen må ha retten til å bestemme, er ikke 
det samme som at retten alltid skal brukes. I vårt 
land, med store forskjeller mellom distriktene, tror 
jeg vi trenger mye taktisk uavhengighet lokalt. 

Og når det trengs enhetlig handling må politisk 
mobilisering være hovedmetoden. Medlemmene er 
frivillig med, og vil sjølsagt gjøre en dårlig jobb 
når de er svært uenige i linja. Ledelsen må reise 
diskusjon i partiet når det er mulig, og ta hensyn til 
meningene i partiet. Forhåpentligvis vil det være 
sjelden at ledelsen må pålegge noe i strid med 
underordna organs vilje. Men det må være mulig 
hvis vi skal være ett parti. 
Skal sentralstyret (landsstyret) velges av landsmø
tet? 
Konsekvensen av dette forslaget er at landsmøtet 
ikke kan velge en ledelse som representerer den 
linja landsmøtet står for, og at ledelsen ikke står til 
ansvar overfor landsmøtet. 

Dersom partiet er så misfornøyd med ledelsen at 
lag som representerer 1/3 av medlemmene krever 
ekstraordinært landsmøte, så kan de likevel ikke 
kaste ledelsen! 

valgt for å representere helheten. I prinsippet er det 
også mulig for ST å misbruke denne retten, sjøl om 
det er vanskeligere. Men sjansen for en partisplitt 
som resultat av at de ulike distrikta tørner sammen 
er langt mindre. Og en av hensiktene med vedtek
tene er å verne om partiets enhet. 
Disiplinærtiltakene i MKs forslag: 
MK foreslår at disiplinærtiltaket bare skal være 
eksklusjon, og at det bare er laga som skal kunne 
ekskludere. 

Jeg syns det må være mulig å reagere i forhold 
til brudd på regler og vedtekter uten å hive folk ut 
av partiet! 

Jeg er likevel mest · skeptisk til at det bare er 
laget som skal kunne ekskludere. 

Konsekvensen av MKs forslag om at høyere 
organ ikke binder lavere, at bare laga kan eksklu
dere medlemmer, og at DS godkjenner lag er at der 
fins ingen vedtektsmessige mekanismer som kan 
forhindre at partiet utvikler seg til en paraplyorga-
nisasjon for flere ulike parti. • 

Hvis partiorganisasjonen i Rogaland utvikler seg 
i trotskistisk retning, og Hedmark i sosialdemokra
tisk, så har ingen organ i partiet noen myndighet til 
å få slutt på denne situasjonen. Dette er ikke ved-

tekter for et handlende, revolusjonært parti! 
Konsekvensen blir også, som i andre flate orga

nisasjoner, at det utvikler seg ledere og talsperso
ner for partiet som ikke er valgt av eller kan kon
trolleres av partiet. Hvem som helst mediakjendis i 
partiet kan stå fram og representere partiet utad 
med hvilken som helst politikk uten at noe valgt 
organ kan gjøre noe med det, dersom laget er enig. 
Hva med våre parlamentariske representanter? 
Ingen kan pålegge dem noe hvis laget støtter dem. 
Etter min mening blir resultatet et tvers gjennom 
udemokratisk parti, der medlemmene ikke får inn
flytelse over hva som presenteres som partiets 
politikk. 

Jeg mener at arbeiderklassen og vanlig folk bare 
kan få makt og innflytelse gjennom å organisere 
seg og stå sammen. Det gjelder ikke minst for et 
kommunistisk parti. Å være medlem innebærer å 
gi fra seg noe av sin individuelle frihet til å gjøre 
akkurat som en sjøl vil. Til gjengjeld får en retten 
til å være med på å bestemme hva partiet skal 
gjøre. Et slikt parti trenger andre vedtekter enn de 
MK foreslår. 

GUNNAR RUTLE 

Så kan man si at det ikke betyr så mye, for ledel
sen har jo ikke noen makt likevel... 
Hvem skal godkjenne lag? 
I MKs forslag er denne retten gitt til DS. I mitt 
forslag og i de nåværende vedtektene til ST. Tilsy
nelatende er det mer demokratisk at DS, som har 
mest kunnskap om de lokale forholdene, avgjør. I 
rolige tider er det i praksis slik det fungerer: DS 
gjør det løpende arbeidet, og godkjennelsen fra ST 
er en formalitet. 

BLI ABONNENT DU OGSÅ 

Men hvis vi kommer opp i en partikamp blir 
vedtektene viktige. Laga har retten til å sende dele
gater på landsmøtet. Vi kan ende med et rotterace 
der DS oppretter og deler lag for å få flest mulig 
delegater. Om Oslo ønsker det kan de antakelig 
overta makta i partiet bare ved å dele laga til mini
mumsstørrelse. 

Er det bedre at ST har denne retten? Ja, for ST er 

OPPRØR 

Send Klassekampen til: 
Navn ........ . , ..... ........... ... , .•.•. . . . . . . . . .. . ...... 

Adr. .. . 

Postnr. /sted ...... ... .. . ..... . ..... . 

Telefon ........ . 

□ 8 uker for kr. 165, - (introduksjonstilbud) 
D 3 mndr . for kr. 245,- (full pris kr. 315, -) 
D Lørdagsavis i et halvt årfor kr. 190,-
Send inn slippen , eller ring Klassekampen, salgsavd. , 
tlf. 102) 64 93 20. . 
Klassekampen sender rekning innen 14 dager. 

BREV 

Svarsendingavtalenr.101106/3 

KLASSEKAMPEN 
Salgsavdelinga 
Postboks83 
Bryn 
0611 OSLO 6 

Kan sendes 
ufrankert 1 

Norge. 
Adressaten 

vil betale 
portoen . 
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SKRIV TIL OPPRØR! 
Skrivelysten er stor og det er 
bra, men fører også dessverre 
til plassmangel. Skriv derfor 
kort! Og kontakt Birger Thurn
Paulsen (02/384250) når du tar 
pennen fatt. Redaksjonen for
beholder seg retten til å for
korte innlegg på over 500 ord. 

Oslo l. mai og den 
demokratiske sentralismen 

T o debatter raser på debattsidene i Klasse
kampen: I. mai linja i Oslo og partimodel
len. Dette er to forskjellige debatter. Som 

provinsbeboer akter jeg ikke å kaste meg inn i 
debatten om hva som er riktig og gal I. mai-linje i 
hovedstaden. Men det er en v~tig side ved I. mai 
debatten som dreier seg om praktisering ( eller 
mangel på praktisering) av den demokratiske sent
ralismen. Når vi skal ta stilling til organisasjon
sprinsippene våre gjennom en vedtektsdebatt fram 
til landsmøtet, bør I. mai diskusjonen i Oslo analy
seres grundig. Jeg gir her mitt bidrag; 

Motsigelsen mellom bra paroler og dårlig taler i 
samorganisasjonenes I. mai-tog er ikke ny. 
Distriktsstyret i Oslo (heretter Oslo DS) la opp til 
at alle avdelinger skulle diskutere dette spørsmålet 
i god tid. Bra. Mange avdelinger hadde også besøk 
av to innleder~med motsatt syn. Bra. 

Hvem er Oslo DS? I følge organisasjonsfilosofi
en vår velger vi de politisk mest ledende kamerate
ne i distriktet til en distriktsledelse. Etter demokra
tisk rådslagning i grunnorganisasjonene fatter 
distriktsstyret sine avgjørelser. Det er ikke noe 
representasjonsprinsipp nedfelt i våre vedtekter. 
Distriktsstyret fatter det vedtaket de mener er poli
tisk riktig. Distriktsstyret er distriktets ledende 
organ, medlemmene i distriktet plikter å sette 
vedtaket lojalt ut i livet. Men et vedtak i 
distriktsstyret kan overprøves i sentralstyret. Oslo 

DS fattet sitt vedtak: Det er viktigere å forene seg 
med hele opposisjonen i Oslo Samorg framfor å 
bryte på spørsmålet om moderasjonsprofeten og 
LO-lederen Yngve Hågensen som hovedtaler. 
Uansett om flertallet av Oslo-avdelingene måtte ha 
uttalt seg mot en slik løsning, er Oslo DS forpliktet 
til å fatte det vedtaket de mener er politisk korrekt. 
Oslo DS er distriktets ledende organ. 

Vi vet at sentralstyret (i alle fall arbeidsutvalget) 
under hele debatten har stått for et motsatt syn. 
Oslo er ikke Lillevik. Oslo er landets hovedstad. 
Yngve Hågensen er ikke en lokal fagforeningsboss 
i Lillevik. Han er leder for landets største og vik
tigste faglige sammenslutning. Det er derfor helt 
legitimt at sentralstyret tar standpunkt til I. mai
linja i Oslo. Dersom de mener I. mai-linja er ska
delig for partiet på landsplan, ikke bare kan de, 
men skal de gripe inn og overprøve vedtaket i Oslo 
DS. Dette valgte sentralstyret ikke å gjøre, bl.a. på 
bakgrunn av en konferanse med representanter fra 
de større byene. 

Da skulle alt være greit. Partikameratene i Oslo 
Samorg stemmer i tråd med vedtaket i Oslo DS, 
partimaskinen begynner å jobbe med I. mai mobi
liseringa. Men nei. Partiets ledelse rykker nå ut 
mot I. mai-linja til Oslo DS. Det samme gjør Klas
sekampen på lederplass, og debatt om I. mai-linja 
prioriteres i debattspaltene. Partiledelsen mobilise
rer medlemmene mot partilinja etter at vedtak er 

fattet. Har ikke partiledelsen, som ethvert annet 
medlem rett til å si meninga si? Sjølsagt - fram til 
vedtak er fattet. Deretter skal vedtaket settes ut i 
livet. Så lenge sentralstyret ikke griper inn og over
prøver vedtaket i Oslo DS er medlemmene i 
sentralstyret, på linje med alle andre medlemmer, 
forpliktet til å sette partilinja i Oslo lojalt ut i livet. 
Men hva med partimedlemmene i Oslo, dersom de 
mener Oslo DS har fattet et feil vedtak, eller at de 
har satt partidemokratiet til side? Da er det noe 
som heter årsmøte. Dette kan 1/3 av medlemmene 
kreve innkalt. Og det er noe som heter enkelt
medlemmers rett til å anke en avgjørelse opp til 
høyeste organ. 

Jeg mener partiledelsen har brutt med prinsippe
ne for den demokratiske sentralismen i denne 
saken. Det er sider ved organisasjonsprinsippene 
våre jeg mener landsmøtet må forandre, bl.a. inn
føre et representasjonsprinsipp. Men det er ingen 
tvil om hvordan organisasjonsprinsippene våre er i 
dag. Partiledelsen har innskjerpet at dagens ved
tekter skal følges. Kommer de samme kameratene i 
partiledelsen, som nå bekjemper I. mai-linja til 
Oslo DS, til å stå fram som forsvarere av den 
demokratiske sentralismen når landsmøtet står for 
døra? 

PER HÅKONSEN 

Svar til Per Håkonsen 
I 

fjor høst mente jeg det var viktig å ha en fel
les hovedlinje for I.mai 1990 i partiet. Det 
ville ikke blitt lett. Jeg visste hvor skarpt det 

sto, ikke bare mellom ST og Oslo DS, men innad i 
Oslo og mellom distrikter. STAD innkalte da til et 
møte med kamerater fra de store byene. Uenighete
ne var som antatt, men vi fikk det råd at det var 
mulig å ha ulik holdning til for eksempel Hågensen 
som taler. 

Det er riktig som Per Håkonsen sier, at ST kunne 
ha krevd at Oslo skulle følge et vedtak fra ST. Iste
det inngikk vi et samarbeid som sa at det var med
lemmene i Oslo som skulle diskutere og bestemme 
I.mai-linja. DS sendte så ut et notat til debatt som 
problematiserte diskusjonen på en bra måte. (Jeg 
har ikke hørt om innledninger med to syn, men sett 
medlemsblader med ett syn.) 

Jeg så for meg DS som dem som oppsummerte 
den omfattende diskusjonen det ble i laga, der et 
stort flertall sa nei til Hågensen. I tråd med det 

beste i tradisjonen fra Mao om «fra massene -til 
massene». 

Det gjorde flertallet i Oslo DS ikke, ei heller har 
ST krevd at DS gjør om vedtaket sitt. 

Problemet var at ST var en part i saken på den 
måten at vi i utgangspunktet var enige om å la 
lagsdiskusjonene avgjøre. Derfor avstod vi fra å 
vedta retningslinjer. Når resultatet ble som det ble, 
valgte vi å gjøre vårt syn kjent i KK sammen med 
andre i partiet som hadde et motsatt syn enn oss. 

Jeg ser at dette svekker et vedtak i Oslo DS. På 
den andre siden lot ST være å fatte et bindende 
vedtak fordi vi var enige om å la medlemmene i 
laga bestemme. Jeg oppfatter det som et brudd på 
en avtale. 

Vedtektene regulerer ikke alt i detalj. Jeg mener 
ST fulgte vedtektenes ånd og ikke brøt dets ordlyd. 

Jeg tror ikke som Per på å innføre representant
skap. Jeg vil ha direkte valg på henholdsvis 
dis_triktsårsmøte og landsmøte. De som blir valgt 

skal stå direkte ansvarlig for helheten. Et direkte 
valgt landsstyre er et alternativ. I så fall med et 
flertall klassekjempere og «politikere» fra hele lan
det som er valgt for å ta ansvar for helheten - ikke 
først og fremst fremme sitt distrikts syn. Et lands
styre bør ha få møter, mens et mye mindre ST enn 
idag kan møtes oftere og blir lettere å organisere. 

Regelmessige DS konferanser er en reel makt
faktor i partiet idag, et slags landsråd. På samme 
måte tror jeg lagslederkonferanser, spesielt i de 
store byene, er viktig for å få utvekslet informasjon 
mellom laga og å gi klare meldinger til DS. 

Problemet med vedtekter er at de er laget for 
«krig». Mange av de tinga som er viktige for å 
bygge og utvikle partiet, er det vanskelig å ved
tektsfeste. For eksempel har kvinneopprøret betydd 
mye for organisasjonskulturen i AKP - selv det 
ikke er så synlig i vedtektene. 

ERIK NESS 

Moralistisk og ahistorisk 
kritikk? 

I 
Opprør 2/90 skriver Nærstad, Ericsson og 

Jensen (NEJ) en artikkel om sitt syn på den 
kommunistiske tradisjonen. De sier bl.a. at 

«partiet må fortsatt definere seg innafor den kom
munistiske tradisjonen.» De har mange gode grun
ner når de konkluderer med dette. Brudd med den 
utopiske sosialismen, bruddet med reformismen og 
den 2. internasjonalen, den store polemikken, 
bruddet med Sovjet, støtte til oktoberrevolusjonen 
1917 og den kinesiske revolusjonen 1949. Artikke
len inneholder en rekke greie punkter vi er enig i, 
men med de samme punktene som bakgrunn, vil vi 
konkludere akkurat motsatt av hva NEJ gjør. Vi 
mener at det er hverken moralistisk eller ahistorisk 
å «ta oppgjør» med de negative sidene ved den 
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kommunistiske tradisjonen. 
En ganske vanlig oppfatning lyder som følger: 

«Det er flott i teorien med sosialisme/kommunis
me, men i praksis fungerer det ikke.» Det er mye 
godt slik det har fortonet seg. De «kommunistiske» 
regimene har valgt en politisk kurs som ikke har 
tjent folket, men dem sjøl. NEJ lister sjøl opp flere 
punkter av denne sorten. Partiene har måttet styre 
på vegne av arbeiderklassen, skriver de. Ja, men 
var det meningen at dette skulle være en overgang 
til arbeiderklassens styring av samfunnet, eller 
skulle det være en overgang til partiets styring over 
arbeiderklassen? 

Det har eksistert opposisjon under alle disse sty
rene, men opposisjon har ikke blitt tillatt. Det har 

blitt sett på som skadelig og ikke sunt. NEJ poeng
terer sjøl at de kommunistiske partienes politikk 
har bidratt sterkt til å knuse disse motkreftene. Vårt 
eget parti har bl.a. en historie med støtte til Stalin 
og ettpartistaten. Det er slike ting som gjør oss til 
et uaktuelt alternativ for folk. Det er denne tradi
sjonen vi mener det er tvingende nødvendig å «ta 
oppgjør» med. Dette er hverken moralistisk eller 
ahistorisk kritikk. Det er å gå vårt eget parti nær
mere etter i sømmene og kvitte oss med diverse 
grums og etterlevninger vi sjøl innehar. 

BYGNINGSARBEIDERE I AKP, 
Trondheim 

OPPRØR 

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) 

Merom 
Peru 
I vinter hadde undertegnede et innspill om 

Peru i KK. Jeg fikk svar, og skrev et gjensvar 
som ikke er tatt inn. Jeg har forståelse for at 

KK kanskje ser på dette som en sær debatt og har 
derfor ikke purra på for å få inn innlegget. Når jeg 
allikevel nå sender det til Opprør, skyldes det at jeg 
reagerer på at partiet har en innsamling til Patria 
Roja i Peru - uten motforestillinger til dette partiet. 
Det er på sin plass å minne om at de tok stilling for 
massakren på Tien An Mien plassen. 

I et innlegg 19/12-89 tok jeg opp en del spørs
mål om den 3. verden, knytta til utviklinga i Peru. 
Olaf Svorstøl og Peter M. Johansen svarer meg i et 
innlegg 29/1-90 bare på ett av punktene - terro
riststemplet på Sendero Luminoso (SL). På en 
overbevisende måte dokumenterer ·de hvorfor det 
er riktig å se på SL som terrorister. Tillat meg alli
kevel et par innvendinger. 

For det første mener jeg at terroriststemplet all
tid er politisk betinga. Over hele verden vil alltid 
væpna kamp få terroriststemplet av borgerskapet. 
Vår oppgave som revolusjonære marxister må 
være å ta stilling til den politiske sida i kampen. 
Derfor etterlyste jeg «grunnlaget, den politiske 
vurderingen som ligger bak deres handlinger» 
(både CPP og MRTA). Dette svarer dere ikke på. 
For det andre trakk jeg sammenligningen til Filip
pinene, og gjør det igjen. Hva er forskjellen på 
Aquino og Garcia? Kjetil Grønvold sier i en stor 
artikkel i KK 6/2-90 om Filippinene: «Aquino 
representerer hverken demokrati eller 
sentrumskreftene, hun er like. eklmeun. fu 
flertallets interesser! for USA Of de mulfinasJona e 
selskapene og den politiske og økonomiske eliten 
som de militære rebellene.» Mot dette kjemper 
New Peoples Army under ledelse av kommunist
partiet. Kan dette sies om Garcia? Jeg mener ja. 
Det er riktig for folkene i den 3. verden å gjøre 
opprør mot imperialismen og borgerskapet som 
samarbeider med imperialismen. Derfor støtter vi 
de som gjør det. AKP har en god tradisjon her. 

Tilbake til Sendero Luminoso, som altså er et 
klengenavn på Communist Party of Peru. I følge 
mine kilder prøver de å organisere folk politisk 
parallelt med væpna kamp. Husk disse folka er jo 
bokstavtro maoister, politisk og væpna kamp går 
hånd i hånd. Jeg mener det er riktig av folkene i 
den 3. verden å gjøre opprør. Dette er hovedlinja. 
Før jeg er overbevist om at det ikke er grunnlag for 
å drive væpna kamp i Peru, finner jeg ingen grunn 
til å fordømme SL som terrorister. Kritikk for feil 
taktikk i den væpna kampen er noe helt annet. 
Dette er plattforma i dag i mine diskusjoner med 
flyktningekamerater. 

FINN OLAV ROLUORDET 

Rettelse! 
E 

n redaktør med «license to cut» bør være 
varsom med saksa. I mitt innlegg om pro
letariatets diktatur i forrige Opprør var et 

av avsnittene klippet til det uforståelige. 
I avsnittet, som begynner med Dersom vi fores

tiller oss ... , skulle det stå følgende: 
Dersom vi forestiller oss sosialismen som et 

samfunn uten kamp mellom de gamle og de nye 
herskerne, som et samfunn med konstant ro og 
fred, - ja, da kan vi kanskje programfeste det abso
lutte og fullendte demokrati som raskt mål for 
revolusjonen. Og kaste diktatur-begrepet på sjøen. 
Men er det ikke mer rimelig å anta at det sosialis
tiske samfunnet også vil oppleve svingninger i 
klassekampen, og til og med situasjoner der arbei
der-klassens makt blir direkte truet ? .. (og videre 
som trykket). 

Det som forøvrig er klippet bort skal jeg gråte 
over i stillhet. 

JØRGEN AALEBRO 
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RØDT KORT 

Olympisk 
utflagging! 
OL-president Ame Myhr
vo\d Hu rødt kon for nedl-
egginga/utflagginga av 
Norheim-bedriften på 
Gjøvik. Historien er nesten 
som hentet ut av en studie
bok: Mannen er en av Nor
ges øverste idrettsledere, 
styreformann Swix, 

Swix/fiedemann kjøper 40 
prosent aksjer i Norheim, 
til sammen blir dette en 
betydelig enhet i produk
sjon av utstyr til idretts
markedet. Swix/fiedemann 
legger etter 3 år ned Nor
heim - for å legge produk
sjonen i Polen, en del av 
kapitalens nyåpnede bak
gård. Til historien hører 
også de fete ord om hva 
Lillehammer-OL vil bety 
for investeringer og arbeid
splasser i tilliggende 
distrikter. Polen er kanskje 
blitt et distrikt i Norge, 
Ame Myhrvold? 

RØD ROSE 

Oppland AKP! 

Vi sender rosen til Oppland 
AKP, representert ved Finn 
Olav Rolijordet. Den går 
m.a.o. til de som har gått i 
spissen for å yte motstand 
mot Rødt kort-mottakeren. 
Da meldinga om Norheim
nedlegginga kom, var de 
der med en gang: De har 
jobba godt og bredt i det 
faglige miljøet i Gjøvik 
med en vanskelig sak. Nor
heim blir nok nedlagt, men 
saken er ikke ferdig enda. 

De får rose av en annen 
grunn også. De lager lyd-

avis av Opprør. For at en 
blind kamerat også skal få 
utbytte av avisa, leser de 
den inn på kassett. Et tiltak 
som i seg sjøl er verdt en 
hel bukett. Men rosen dek
ker altså solidarisk arbeid, 
både i lokalmiljøet og blant 
egne kamerater. 

Tra'disjon 
E 

ndelig er ringen sluttet. Nei-beve
gelsen har til sist fått egne plakater 
og egen uravstemming. Så har det 

slett ikke vært forgjeves likevel. Nei til 
budsjettkutt, nei til porno, nei til politivold, 
nei til korrupsjon, nei til ditt og nei til datt. 
Det har blitt mange neier opp gjennom 
årene. Og i de fleste saker har nei-bevegel
sen vært imponerende konsekvent. Men på 
enkelte saker har bevegelsen vaklet. Som 
for eksempel når det gjaldt-familiepolitik
ken. En lang tid var parolen «ja til famili
en». Men denne horrible parolen som nes
ten kan sammenlignes med den noe nyere 
parolen «ja til livet» ble heldigvis gjort om 
til «nei til familien» eller «oppløs familien» 
som noen sier, i siste liten, og fikk mye å si 
for bevegelsens politikk i årene som fulgte. 

Et annet eksempel er homsepolitikken. 
Her var det imidlertid det omvendte som 
skjedde. Bevegelsens nei til homofili holdt 
ikke mål, og parolen «nei til homofili» 
måtte forkastes til fordel for «ja til homofi
li». Dermed forsvant denne saken ut av nei
bevegelsen. (For der hører selvsagt ingen 
ja-saker hjemme, og hvem som har d_enne 
saken nå er uvisst, men at den eksisterer der 
et sted er nok sikkert.) 

I nyere tid kan det nevnes nei-seire som 
nei til Faglig Enhet og nei til Trøndelags
modellen. Men det kan også nevnes nei
nederlag som nei til Fylkeslistene for Miljø 
og Solidaritet og nei til sladding av porno
modeller. 

Og sist men ikke minst finnes det en sak 
som har tatt en litt spesiell form, men som 
med litt romslighet kan taes med i ja/nei
kampen, nemlig Stalindebatten. Her holdt 

det ikke med bare ja eller nei, slik at de 
involverte så seg nødt til å ta i bruk prosen
ter. P.t. er det snakk om 70 prosent ja og 30 
nei, eller var det omvendt? Vel dette er 

kanskje ikke helt avgjort ennå, så for deg 
som framdeles har hjertet ditt i nei-bevegel
sen ... det fins ennå tid igjen! 

KATRINE MALMO 

SOMMERSKOLE-SOSIALISMEKONFERANSE 
Sted: Sommerskolen til AKP blir i år på 
Buskerud Folkehøyskole, DARBU , en drøy 
mil før Kongsberg på veien fra Drammen. 
Tid: Mand. 2.juli til fred. 6.juli (frammøte 
sønd. kveld) 

Lørdag 30.juni og søndag I .juli blir det en 
Sosialismekonferanse på samme sted. Delta
kere på sommerskolen har forrang, men folk 
kan også melde seg på bare denne så langt 
det er plass. 
Priser: Sosialismekonferansen kr 400. Som
merskolen kr 1100. Inkluderer full pensjon 
på 2 persons rom. 
Program for sommerskolen: 
To parallelle kurs i hhv. politisk økonomi og 
økologi. Kursene vil bestå både av foreles
ninger, debatt og løsing av arbeidsoppgaver. 
Grillfest på torsdags kveld. 
Mandagen vil det være felleskurs; grunnbe
grepene i politisk økonomi v /Harald Minken, 
Kapitalismen og den kjønnsmessige arbeids
delinga v/Kjersti Ericsson og økosystemer og 
miljøkampen v/Knut H. Thygesen. 
Politisk økonomi kurset videre: 
Tirsd: 100 år med norsk kapitalisme v/Peder 
M. Lysestøl 
Onsd: Norsk økonomi idag v/ Torstein Dahle 

Torsd: Velferdsstaten. 
Fred: Velferdsstaten i EF-perspektiv v/Roar 
Eilertsen 
Økologikurset videre: 
Tirsd: Imperialismen og 3.verden i et økolo
gisk perspektiv. 
Egen innledning som går særskilt inn på 
kvinnenes rolle. 
Barentshavet,-økosystem i ubalanse? Kan 
fisket i Nord Norge reddes ? 
Onsd: Biologisk produksjon i naturen 
/Utviklingslæra/ Forurensing. v/Bjørn Åge 
Tømmerås. 
Tm:sd: Drivhuseffekten og energimiljø 
v/Erik Lindeberg. Hva kan miljøaktivister 
lære av kampen for arbeidsmiljøet ? v / Ebba 
Wergeland og Anne Karin Bråthen. 
Fred: Linjer i miljøkampen. Er AKP like 
grønne som alle andre ? v/Knut Henning 
Thygesen. 
Program for sosialismekonferansen: 
Lørd: Foredrag v/ Benito Scocozza om 
«Hvor står kampen for sosialismen og kom
munismen idag?» 
Sosialismens stilling og framtid i Europa. 
Innledning v/ Åsmund Egge om erfaringer 
fra Sovjet og Øst Europa. 

Innledninger ved Kjersti Ericsson og Arne 
Overrein om «Hva slags sosialisme i Norge 
og den industrialiserte verden»? 
Både gruppe- og plenumsdiskusjoner. 
Søndag: 3.Verden og sosialismen: Innled
ning v/ Tron Øgrim (med forbehold for reise) 
om erfaringene med å bygge sosialisme i 
3.verdenland, og om 3.verdens rolle for den 

. sosialistiske verdensrevolusjonen. 
To til tre «opponenter». 
Debatt i grupper og plenum. 

--------------------------
PÅMELDING: 
Innen 8.juni til Studieutvalget AKP 
boks 211 Sentrum,0103 Oslo 1 

Navn: .. ... ...... ........ .. ... .... ... .... ... .................. , .. . . 

Adresse: ............................................ ............. . 

Jeg melder meg på (kryss av): 
□ Sosialismekonferansen 
□ Sommerskolen i politisk økonomi 
□ Sommerskolen i økologi 
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