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Landsmøtet i AKP er vel over
stått. Reaksjonene veksler fra 
«Godt utgangspunkt» via 
«kompromiss» til «Feil ret
ning>>. Vi er ikke marxist-leni
nister lenger, men hva er vi, 
hvor står vi, kan vi leve med 
kompromissene? Har landsmø
tet gitt oss en brukbar platt
form for arbeidet? De fleste av 
oss trenger vel litt tid for å 
«synke» landsmøtet, til å tenke 
litt gjennom tingene før vi kas
ter oss ut i EF-kamp og andre 
oppgaver i det nye året. Opp:,.-ør 
har snakket med en del lands
møtdeltakere og spurt om deres 
umiddelbare reaksjon - hva 
slags redskap har vi for kam
pen framover? 

Landsmøtevedtak 
Opprør gjengir en rekke vedtak fra landsmøtet. 

. Dessuten finner du uttalelsen om AKP og den 
kommunistiske tradisjonen _gjengitt-i sin helhet. 
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SE SIDE G OG 7 Den nye ledertroikaen i AKP: Per Overein, Siri Jensen og Erling Folkvord (Foto: Ola Sæther) 

·rlEfi~åftiiå 
·på:OppSa 

Østensjøvannet (bildet) har er rikt fugleliv. 
> Kampen mot utbygging var ei viktig 

···•· 1okal~;akyunder siste valgkamp. For AKP
laget på()ppsalhal"det betyddniye å delta i 
frontarbeidetfor å bevare det unike miljøet. 

_./ Opprør har siiåkka med en av dem, Herman 
> Hubenbecker .. om hvordan det er å jobbe i et 
. boliglag, oni styrke og svakhet, om oppgaver 
cogperspektiy~!• . 

RV satser på medlemsverving 
Mange ønsker seg flere korrupsjonsjegere og folk som snakker makta midt i mot slik 
RV gjør i dag. Å være medlem i RV betyr at en viser det, og er med på å støtte opp om 
det. Mange medlemmer betyr at flere sprer positive signaler om RV, det betyr å bygge 
opp et kontaktnett, et nett for å hente inn synspunkter og spre informasjon om RV, og 
det betyr økonomisk støtte. Er det noen som tviler på at Porsgrunn RV som fikk 269 
stemmer sist, vil stå sterkere foran valget i 1991 med 50 medlemmer enn uten noen? 
I Balsfjord i Troms fikk RV 82 stemmer i 1987. 11 er medlemmer av RV. I Larvik fikk 
RV 164 stemmer - klarer dere å få minst 22 medlemmer? 8 300 stemte på RV i Oslo. 
Hvor mange av dem klarer RV å få som medlemmer? 

SE SIDE 7 
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Kupp 
Vi har ved et stille kupp tatt 
den faste spalta til Sentralsty
ret. Når ikke de har noe å si må 
redaktøren si det. Opprør
redaksjonen er i en tilstand av 
lett forvirring etter landsmøtet. 
Enhver kan jo tenke seg -
1.m. eller m-1, Opprør eller 
ikke. Hvor finnes det et fast 
holdepunkt? Tidligere var vi 
m-1 bevegelsens avis, nå er vi 
bare bevegelsens avis. Siden 
m-1 betegnelsen nå er ledig på 
markedet vil Opprør på sitt nr 
forestående årsmøte, et sted i 
Steingata i Larvik, grundig 
vurdere om vi skal etablere oss 
som uavhengig avis under nav
net Opprør (m-1). Årsmøtet er 
svært internt. Her slipper ikke 
engang KK inn. Forøvrig er 
dagsordeninnlegg forbudt. 
Årsmøtet vil søke sannheten 
på demokratisk vis. 
Fra spøk til Opprør. Dette skal 
egentlig være en saklig orien
tering om avisa framover og en 
nyttårs-hilsen fra redaksjonen. 
Opprør vil fortsette å komme, 
bare så det er klart. Siden det 
ikke står noe om frister, når 
neste nummer trykkes osv. på 
vanlig plass i avisa, skal vi 
klargjøre litt. 
Det er ikke helt avklart enda 
hvordan Opprør-redaksjonen 
skal organiseres framover. På 
grunn av stram økonomi er det 
dessverre også mulig at vi må 
kutte litt ned på antall numme
re i året. Når disse sakene er 
avklart vil vi komme tilbake til 
en plan for utgivelser i '91. 
Det vil bli annonsert i Klasse
kampen. 
Men - selv om vi ikke har fris
ter og konkret trykkedato på 
nyåret - avisa kommer, så det 
er bare å sende stoff og innlegg 
når dere er våkne og oppegå
ende etter jul- og nyttårs
feiring. 
Redaksjonen takker dermed 
for i år og, til alle Opprørs 
lesere: 
ET GODT NYIT -
OG FRAMFOR ALT -
OPPRØRSK ÅR! 

BIRGER .THURN-PAULSEN 

L 
andsmøtet er avholdt og vi 
har fortsatt et revolusjo
nært, kommunistisk parti i 
Norge. 

Landsmøtet viste at det faktisk er mye 
vi er enige om i prinsipp-program, ved
tekter og ekstern prioritering. Samtidig 
er det stor uenighet og forvirring i ideo
logiske spørsmål og om retninga for 
partiet fram- over. Vedtaka på landsmø
te gjør det mulig å jobbe sammen for å 
få resultater i klassekampen, samtidig 
som vi gir tid og rom til å fortsette dis
kusjonen. 
Dekninga i Klassekampen har vært mye 
konsentrert om fløyene i partiet. Det er 
ikke hele sannheten, svært mange på 
landsmøte og i partiet nekter å la seg 
innrullere i en fløy, de vil ta sjølstendig 
standpunkt til de ulike spørsmåla. Og 
de vil sjøl definere hva som er de vik
tigste problemstillingene. Den lave 
kvinneandelen på landsmøtet, 1/3, må 
bl.a. sees som et uttrykk for at partidis
kusjonen har lagt hovedvekta på spørs
mål som i større grad opptar menna i 
partiet. Dette må ledelsen ta hensyn til. 
Sjøl mener jeg landsmøtet la et godt 
grunnlag videre. Jeg er fornøyd med 
vedtaka om prinsipp-programmet, og er 
glad for at det ble flertall for en konkret 

Gcrrtiprofit 

N o, på otto,,kudd pæ~nto
rer vi Karoline Stensdal, leder for Rød 
Ungdom. Da Karoline ble med i RU var 
det tydeligvis et veloverveid trekk. Hun 
hadde gått grunnsirkelen to ganger 
først. Men da hun ble med var det for 
fullt også, hun ble dratt rett inn i 
lagsstyret. Litt karakteristisk for RU, 
mener Karoline. 
Etter det har det bare gått slag i slag. 
Hun kom med i distriktstyret og ble 
etterhvert leder i Akershus RU. 
- Karoline er Bærumsjente. Hun har sit
tet i Sentralstyret i RU i tre perioder, og 
i høst ble hun altså valgt til leder. Det er 
srlig tre politiske saker hun har brent 
for, og jobba med i forskjellige perioder 
- skolepolitikk, SOS Rasisme og Jente
fronten. 
-Har du fått plass til noe utdanning 
eller jobb innimellom dette? 
-Joda, jeg har blant annet gått på 
Husflid og estetiske fag på Nesbru, 
nærmere bestemt vev. Typisk nok for 
mange av jentefagene var det bare et 
halvt år, dessuten har jeg jobba på YLI
kontoret og har en del erfaring som lan
dmåler, det vil si oppmålingsassistent. 
Men nå har politikken tatt over, så jeg 
får vente med videre utdanning og yrke. 
-Hva var det ved RU som gjorde at 
du ble med der? 
-Først og fremst at det er en organisa
sjon, et redskap som er innstilt på å 
være med og forandre verden. Stor
tingsprat forandrer ikke mye. Også det 
at det er et internasjonalt perspektiv på 
jobbinga. 
-Hva er viktig for RU framover? 
-Vi har, i likhet med AKP hatt proble-
mer, og vi har diskutert hvordan vi skal 
snu utviklinga. Vi har styrke ved å ha 
en helhetlig analyse av kapitalismen, av 
makta. Men sosialismen blir iallfall 
ikke til på kammerset hos AKP og RU. 
Vi må gå aktivt ut, være med i ungdom-

POLITIKK 

Framover 

henvisning til Marx, Engels, Lenin og 
Mao i programmet. Selvom vi ikke 
lenger bygger på marxismen-leninis
men-maotsetungs tenkning som en hel-

hetlig ideologi, vil vi fortsatt bygge på 
viktige deler av deres teori og erfaring
er. Normalt legger AKP bort sitt pro
gram når vedtak er fatta; denne gangen 
bør det brukes som utgangspunkt for 
videre diskusjon, både i og utenfor par
tiet. · 
Slik jeg ser det ville flertallet på lands
møtet ha et kommunistisk parti av 
AKPs type. Det var flertall i prøveavs
temning for sammenslåing mellom 
AKP og RV, men dette flertallet v.µ
svært delt på hva som skulle være 
grunnlaget for et slikt nytt parti. 
Jeg er glad for at kvinneanalysen ble et 
viktig spørsmål på landsmøtet og at 
flertallet slutta seg til formuleringene 
om familien som kjerna i det systemet 
som opprettholder maktforholdet og 
arbeidsdelinga mellom kjønnene, og at 
mannssjåvinisme er klassesamarbeid. 
Kompromisset om forholdet RV/AKP 
var et nødvendig kompromiss. Det mest 
positive med vedtaket er at det gjør det 
mulig å ta diskusjonen opp igjen på et 
nytt grunnlag, med utgangspunkt i de 
erfaringene vi gjør fram til valget med 
organisering av et breiere RV og i EF
kampen. Jeg er for at virkeligheten skal 
få et avgjørende ord. 
Samtidig må vi ta alvorlig på probleme-

Aktivisten 
spoltikken, delta i ungdommens liv med 
basis i jobb, skole og der du bor. Skole
situasjonen og perspektivene på jobb 

. eller arbeidsløshet er viktig. Den legger 
premisser for livet, for ditt ståsted i ver-

OPPRØR 

den . .Vi må kjempe for en god og gratis 
skole for alle, og mot snikinnføringa av 
stadig større egenandeler i skolen. Vi 
må sette kampen om skolen i sammen
heng med kampen mot EF. EF-normer 

ne som meldes spesielt fra små steder 
om vanskene med å ha krefter til å 
drive to organisasjoner og finne fram til 
måter å jobbe på som ikke sliter livet av 
folk. 
Landsstyremodellen som er valgt gir 
oss mulighet til å prøve ut en· ny 
modell, der distriktenes innflytelse kan 
bli større. Og sentralstyret er sammen
satt av folk som har ulike syn, men som 
er enige om å jobbe sammen utfra 
landsmøtets vedtak. 
Jeg tror fortsatt at den viktigste måten å 
forandre partiet er å forandre verden. 
Landsmøtet har lagt et grunnlag for at 
vi kan gå sammen om å handle, kon
sentrere kreftene om EF-kampen og 
RV-valgkampen. Det er en utfordring til 
vår evne til både å leve med og å løse 
motsigelser. Og vi må bevisst bruke 
disse kampsakene til å styrke diskusjo
nene i laga og den systematiske disku
sjonen med folk utafor partiet. Mange, 
langt utover AKP ønsker at vi skal være 
istand til å spille en rolle som drivkraft i 
kampen. Spørsmålet om en ny strategi 
for sosialismen kan bare løses gjennom 
at vi forener vår teori og erfaringer med 
kampen i dag. 

SIRI JENSEN 

Karoline Stensdal, RU-leder 

for skolen betyr «samling i bånn», sam
tidig som det betyr sentralisert utdan
ning, private skoler - eliteutdanning. 
Når vi snakker om EF tror jeg det er 
nødvendig både med sregen ungdoms
organisering og motstandskamp der vi 
er organisert .ellers. 
-Og så må vi ta kampen mot rasismen 
på alvor, fortsetter Karoline. Det er nød
vendig både for AKP og RU. Det er et 
spørsmål som er viktig for hvordan 
Norge skat utvikle seg som samfunn 
framover. Den statlige rasismen er den 
verste truselen for innvandrere for tida. 
Når staten faktisk er med på å fore 
framveksten av rasismen, gjør det kam
pen vanskeligere men desto viktigere. I 
kjølvannet av Chateau Neuf-aksjonen 
har spørsmålet om ytringsfriheten blitt 
reist. Jeg ser på det som et politisk 
spørsmål, og skal rasister ha ytringsfri
het? 
-Vi kommer ikke utenom spørsn:zålet 
om landsmøtet til AKP. Hva mener 
du om det som skjedde der? 
-Jeg er ikke så glad for det. Jeg skjøn
ner at det kan være nødvendig med 
kompromisser, men er redd for at mot
setningene vil stå i veien for aktiv job
bing, at de kan lamme partiet. Jeg synes 
at høyresida vant mye på landsmøtet, 
men ellers ser jeg kampen mellom fløy
ene som en trussel for demokratiet. 
-Etter min mening, så er det ikke det å 
være kommunist som er problemet til 
bevegelsen, men det at vi ikke synes. Vi 
har fått med en del nye, ganske unge 
folk, og vår erfaring er at vi verver der 
vi er aktive. På den andre sida må vi 
heller ikke glemme studier og skoler
ing. Men det som er avgjørende er at du 
kjemper, at du står for noe. RU er noe 
annet, et revolusjonært alternativ blant 
ungdomsorganisasjonene. Det er vår · 
styrke, sier RU-leder Karoline Stensdal. 

BIRGER THURN-PAULSEN 
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Trondheim - eller ikke! 
Trondheim - 19.-20. januar! 
Vi gjentar hovedpunktene i forslaget til 
plattform, som skal diskuteres på den faglig
politiske konferansen i Trondheim. Vi håper 
det blir god oppslutning fra alle deler av fag
bevgelsen FOR EN STERK OG DEMO
KRATISK FAGBEVEGELSE 
1. Makten i fagbevegelsen tilbake til medlem 
mene. 
- Vi vil ha demokratiske valg direkte fra med 
lemmene på grunnplanet til alle besluttende 
organ i forbund og LO. 
• Mindre makt til byråkratiet i LO - mer 
makt til de lokale ledd 
• Tillitsvalgte og forhandlingssekretærer i 
LO og forbund får en lønn som %-vis 
er knytta til gjennoms
nittslønna i sitt forbund. Privile 
gier avskaffes. 
• Fri lokal forhandlingsrett, forbundsvise 
oppgjør for de som krever det. 
• lnnfør ·vedtaksføre, forbundsvise avtaleting 

• tariffkrav krever brei basis. 
- Uravstemning i sentrale spørsmål. 
• Opphev streikeforbudet i Norge - vi vil ha 
et system med reell forhandlings- og streike
rett. 
2. Hele folket i arbeid - nei til arbeidsløshet 
som økonomisk virkemiddel. 
• Moderasjon betyr arbeidsløshet • økt kjø
pekraft setter hjula i sving. 
- Stopp utflaggingen av arbeidsplasser. 
• Stopp nedbyggingen av statlig industri og 
offentlige tjenester. 

3. Stans omfordelingen fra de mange til de 
få . . 
- Vi vil ba velferdsstaten tilbake - nei til økte 
klasseskiller. 
• Individuelle lønnsgarantier • vi krever en 
tidfestet opptrappingsplan. 
- Vi vil ha en reell levekostnadsindeks 
4. Partipolitisk fri og uavhengig fagbevegelse 
• Ingen partipolitisk binding av fagbevegel
sen. Opphev innordningen under ett politisk 
pat'ti. 
- Stopp misbruket av medlemmenes kontin
gent-penger. 

D 
et nænner seg konferanse for å utvikle 
den faglige opposisjonen. Samtidig 
øker stonnene. Det hersker en del 
uenighet om opplegg og innhold for 

konferansen. Og LO forsøker å kvele drn. Opprør 
har snakket med Stein Aamdal. 
Yngve Hågensen ble invitert til å stille som hove
dinnleder. Han har avslått med den begrunnelse at 
fagbevegelsen i Norge er demokratisk og uavheng
ig, at konferansen går på tvers av fagbevegelsens 
organisasjonsledd og at den forøvrig ikke gir 
grunnlag for konstruktiv debatt. 
-Hva skjer nå, Stein Aamdal? 
-LO går aktivt inn for å forhindre deltakelse. Både 
Kjemisk og Fellesforbundet har så langt spredd 
advarsler til distrikter og fagforeninger. Fellesfor
bundets fagblad kjørte ut mot i sitt siste nummer. 

Men det har også ført til noe positivt. Kort etter 
oppslaget i fagbladet ringte en klubbleder og sa at 
nå skulle iallfall klubben delta på konferansen. 
-Bergens Tidende har vært ute med storslegga? 
-Ja, onsdag 12/12 hadde de et stort oppslag og 
«avslørte» at vi skulle være tatt i valgfusk ved val
get av tillitsvalgt. Det var et ganske rabiat angrep 
på de radikale «ultra-demokratene» generelt, og 
spesielt mot oss i Aker. Påstanden om valgfusk er 
det reineste oppspinn, og samtlige klubbledere i 
Aker har krevd dementi. Det er ikke særlig tvil om 
hva målsetninga er med den slags skriverier. 
-Hvordan går mobiliseringa i dette klimaet 
her? 
-Det går forholdsvis bra. Vi er jo også klar over at 
det finnes en del uenighet innafor opposisjonen om 
konferanseopplegget. Jeg vil derfor benytte sjan-

EF, EØS - og årsmøtene 

sen til å understreke at forslaget til plattfonn er 
nettopp det - etforslag. Konferansen skal være et 
forum for å diskutere, det er ikke et vedtaksforum 
hvor løpet er lagt. Derfor vil jeg oppfordre folk til 
å komme, og til å ta med seg uenigheter og forslag 
- ikke sitt hjemme med dem. Vi jobber dessuten 
med innleder-spørsmålet, så hvis noen har forslag 
på folk, som kan og vil, bl.a. fra offentlig sektor tar 
vi mot med takk. 
For vår del bør vi tilføye at innen Opprør når ut på 
nyåret, så er vel både påmeldingsfristen, 3. januar 
gått ut og innleder- spørsmål o.l. forhåpentligvis 
løst, men Stein Aamdal er kontaktperson for 
påmeldinger og er sikkert tilgjengelig for henven
delser. Han er å treffe som fellestillitsvalgt på Aker 
Verdal. 

BIRGER THURN-PAULSEN 

EF/EØS ER EIT HEIT TEMA om 
dagen. EØS-tingingane står framfor eit 
gjennombrot, meldast det frå Brussel. 
Representantskapet i LO har stilt 15 
krav til ei EØS-avtale, nokre av krava 
er konkrete og riktige, andre ulne. 
Mange fagforeiningar har i lang tid 
jobba med EF/EØS-saka i tilhøve til 
kva det vil tyda for dei om Noreg gjer 
ein avtale som slepp dei fire mark
nadsfridomane fri (som er realitetar ved 
ei EØS-avtale utan varige særordning
ar). 

«skal være av avgrensa varighet og 
omfang, og må ikke framstå som egent
lige dispensasjoner eller unntak». Klar 
tale! Dei norske kbnsesjonslovane skal 
bort, internasjonal kapital skal ikkje 
møte hinder I Noreg. 
Ein EØS-a ,tale vil sannsynleg verta 
presentert i fyrste halvår 1991. Propa
gandaen for ein slik avtale vil skyte fart. 
Fagrørsla - fagforeiningar og klubbar 
skal ha årsmøter dei tre fyrste månade
ne av året. det er naudsynt at dei ikkje 
overlet til toppane å ta seg av desse 
spørsmåla. Gjennom årsmøta er det 
mog1eg ~ drøfte og vedta fråsegner om 

kva vi meinet om EF, og ein EØS-avta
le som underlegg oss dei fire mark
nadsfridomane. Oppmodinga går på at 
flest mogleg fagforeiningar og klubbar 
tek opp og gjer vedtak med krav til ein 
EØS-avtale - eventuelt kreve brot der 
det er mogleg. 
Skepsis til EF \(ert større og større. Det 
er viktig å avsløre innholdet i ei EØS
avtale. Drøft LO sine krav, konkretiser 
dei, reis ordskifte og krev korta på bor
det. 

PROGRAM FOR KAMPEN 

MOT NORSK EF-MEDLEMSSKAP 

EF-parlamentet har vedteke at eventuel
le overgangsreglar for EFTA-landa 

VEGARD HOLM 

Korleis utvikle fagleg politikk? 
PPMODING frå den nye faglege leia

en til alle tillitsvalde og alle fagorgani
erte i partiet. 

ange medlemmar i AKP har stor tillit 
fagrørsla. Det er ei stor utfordring for 
artiet å utvikle det fagleg-politiske 
rbeidet vidare, både for offentleg og 
rivat sektor - for kvinner og menn. 
om ny fagleg leiar i partiet ynskjer eg 
t alle som er opptekne av, og driv slikt 
beid, skriv nokre ord om fylgjande: 

. Korleis meiner du at det faglege 
beidet bør leiast og organiserast? 

. Kva treng du frå eit Fagleg Utval i 

arbeidet i di forening/klubb, 
Samorg/forbund/bransje? 
3. Kva reknar du med vil verta dei vikti
gaste problema og oppgåvene innan ditt 
forbundsområde, distrikt eller lokalmil
jø det komande året/komande åra? 
4. Korleis bør eit fagleg utval vera 
samansett, og arbeida? Kva bør vera dei 
viktigaste oppgåvene for eit FU? Andre 
måtar å organisera det faglege arbeidet? 
Ufonnelt nettverk eller kontaktnett 
5. Kva kan du tenkje deg å vera med på 
når det gjeld utviklinga av det faglege 
arbeidet i partiet? 

6. Har du framlegg på andre partimed
lemmar du meiner bør vera med? 
(Namn, adresse, arbeid, 
tillitsverv,m.m.). 
Eg vil sette stor pris på om du så snart 
som råd skriv ned nokre tankar rundt 
desse spørsmåla (og andre du måtte ha). 
Det vil vera til stor nytte i arbeidet med 
å utvikle planar og prioriteringar i det 
faglege arbeidet. 

Vensam helsing, 
VEGARD HOLM 

Vi bringer de to første meldingene fra den nye faglig-lederen. Opprør 
vil forøvrig komme tilbake til en nærmere presentasjon av Vegard 
Holm, og tankene og planene hans for det faglige arbeidet. 

RED. 

1 3. januar 1991 OPPRØR 

AKPs program for kampen mot norsk EF-medlemskap er nå 
kommet som trykksak med denne fine forsida. I det dette skrives 
er den sendt ut til en del distrikter, og den kan bestilles fra AKP 
sentralt, til kr. 1,50 pr stk. 
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ILAND~-1 
Vedtak fra landgstyret 
om RV's landsmøte 
18.-17.mars 1991 
RV's landsstyremøte den 24. novem
ber gjorde vedtak om dagsorden og 
delegatfordeling til RV's landsmøte 
den 16.-17.mars-91. 

DAGSORDEN 
I .Konstituering 
2. Den politiske situasjonen og RV's 
valgkamp 
3. Forslag til nytt program 
4. Vedtektsendringer, herunder for
holdet RV/AKP 
5. Godkjenning av regnskap 
6. Uttalelser 
7. Valg av landsstyre, revisor og val
gkomite 

Det har vært store forskjeller på 
hvordan RV's landsmøtedelegater har 

· vært valgt. I en del fylker har delega
tene blitt plukket ut av fylkesledelsen 
alt etter hvem som kunne dra, mens 
andre steder har delegatene blitt valgt 
på årsmøter i RV eller i AKP lag. På 
RV's ekstraordinære landsmøte i 
1990 skapte det stor irritasjon at 
enkelte delegater kom og gikk under 
Landsmøtet og at flere personer delte 
på å være delegat. På grunnlag av 
disse erfaringene har landsstyret i RV 
gjort et vedtak som skjerpet inn kra
vene til valg av delegater. 

VEDTAK OM DELEGATVALG: 
Delegater skal velges på fylkes- eller 
lokalplan av RV-gruppene eller RV's 
fylkesorganisasjon der det finnes, 
eller av AKP's organisasjon, der 
hvor RV ikke er organisert, Landssty
ret skal ha rapport om hvordan valget 
lhar skjedd innen H)/3-91 og om 
hvem som er valgt til delegater. 
Landsstyret glir inn for at LM vedtar 
at bare de delegater som er rapportert 
innen denne fristen blir godkjent som 
delegater med fulle rettigheter. 

DELEGATFORDELING 
Hvert fylke· får en delegat for hver 
kommune det blei stilt liste i ved 
lokalvalget 1987. Det blir 2 delegater 
i tillegg for fylker med mellom 2-
3000 stemmer, det gjelder Sør-Trøn
delag. Hordaland og Akershus. Oslo 
får 14 delegater eksu-a. Ingen fylker 
får mindre enn 2 delegater. Forde
lingen blir da slik: 

ØSTFOLD: 8 
AKERSHUS: 14 
OSLO: 15 
HEDMARK:5 
OPPLAND: 3 
BUSKERUD: 6 
VESTFOLD: 6 
TELEMARK:5 
AUST-AGDER: 2 
VEST-AGDER: 2 
ROGALAND:7 
SOGN OG FJORDANE: 7 
MØRE OG ROMSDAL: 4 
SØR-TRØNDELAG: 7 
NORD-TRØNDELAG: 6 
NORDLAND:13 
TROMS: 7 
FINNMARK:6 

) 

Fristen for innrapportering om dele-
, gat valg er altså satt til 10 mars. Pass 
på å overholde denne fristen hvis 
dere skal være sikre på at delegatene 
skal få fulle rettigheter. 

, 
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Valglinje og RV-profil 
Det er nok av vikt ige politiske saker å kjempe for. Men i en valgkamp kan vi ikke komme 

med tusen saker som alle er like viktige. Vi må markere oss med en klar profil som folk kan 
identifisere som RV. -

L 
ancisstyret i 'RV hadde oppe 
spørsmålet om valglinje og 
RV-profil for valget 1991 på 
siste landsstyremøte, og vi 

vedtok at vi skulle prøve å føre disku
sjonen ut i Opprør. 

Den politiske situasjonen i Norge og 
verden (or øvrig skulle tilsi at det er 
nok av viktige politiske saker å kjempe 
for. Men i en valgkamp kan vi ikke 
komme med tusen saker som alle er like 
viktige. Vi må markere oss med en klar 
profil som folk kan identifisere som RV 
og vi må kjøre en eller to saker fram i 
front. 

Ved et lokalvalg må det sjølsagt også 
legges vekt på lokale saker. 

Profil 
Jeg tror ·at vi bør bygge videre på den 
profilen RV allerede har. Det innebærer 
at RV er et «ærlig» parti, og at vi bør 
fortsette kampen mot korrupsjon og 
snusk. Men jeg tror også at vi er nødt til 
å markedsføre oss som noe mer enn det. 

Når vi har drevet med parlamentarisk 
arbeid har det vært ut fra ønsket om å 
avsløre parlamentene og å være talerør 
for vanlige- folk. I noen sammenhenger 
har vi nok fungert som folkets talsper
son, men dette er neppe noe allment 
bilde av RV. 
Forslaget til ny kommunelov aktuali
serer demokrati-spørsmålet og jeg tror 
at RV har mye å vinne på å markere seg 
sterkere på dette området. 
Økt demokrati - «folkestyre» gir også 
en innfallsvinkel til EF- kampen. 

Ved forrige RV-valgkamp hadde vi 
slagordet «Stem inn en opprører». Kan 
vi -bruke dette på nytt eller er det andre 

.slagord som er bedre. Et forslag som 
kom opp på landsstyremøtet var «Det 
nytter å slåss». · 

Kanskje bør vi lage flere slagord. Det 
som er viktig er at det gir et uttrykk 
som kan symbolisere RV og det vi står 
for. Vi har folk som jobber spesielt med 
slagord/logo, men vi trenger mange 
forslag. 

Valglinje 
Hvilken sak(er) bør vi prioritere i valg
kampen. Det landsstyret i RV er enige 
om er at vi må prioriterte en, til nød to 
saker. Hvilke saker det er har vi ikke 
avgjort og det ønsker vi diskusjon 
rundt. 

Det er sjølsagt alltid sånn at noen 
saker peker seg ut av seg sjøl og som 
det tilsynelatende er helt «umulig» å la 
vær å ta med. Jeg skal nevne noen, i 
uprioritert rekkefølge. 

Rasisme. RY har alltid hatt en klar 
antirasistisk profil, og det bør vi fortset
te med. Den norske innvandringspoli
tikken har blitt stramma inn utallige 
ganger, og vi leser nesten daglig om 
utvisningssaker som burde ryste sjøl det 
hardeste hjerte. I tillegg til at det har 
blitt så og si umulig å oppnå politisk · 
asyl i Norge har innstramningene også 
ført til at barn, foreldre og ektefeller blir 
atskilt. Det å være utlending/fremmed
språklig i Norge blir også stadig tøffere, 
både sosialt, kulturelt og økonomisk. 
Det er viktig for RV å markere at vi 
fortsatt er et antirasistisk parti, både i 
innvandrermiljøer, i det antirasistiske 
miljøet og i befolkninga ellers. 

Miljø. De fleste partier prøver i dag å 
være Miljøpartiet. Dette skyldes delvis 
en økende forståelse for at mil
jøspørsmål er viktige og av helt avgjø
rende betydning for oss alle, og en sta
dig større miljøbevissthet hos folk og 
særlig hos ungdom. Det er umulig for 
RV å bli tatt alvorlig i store grupper 
uten en helt klar miljøprofil. Det finnes 
dem som ikke trur at RV har drevet noe 
særlig miljøarbeid og at vi bare har 
hengt oss på miljøbevegelsen fordi det 
er «in». Det er ikke helt riktig bilde. 
Både RV og RV'ere har drevet bra mil
jøarbeid og utarbeidet bra politikk. Men 
det er mest i forbindelse med motstan
den mot gasskraft at RV har blitt lagt 
merke til. 

Ønsker RV å bli. tatt på alvor, særlig 
av ungdommen, må vi satse på mil
jøspørsmål, både lokalt og globalt i val-
gkampen. · · 
Økonomi, velferd. RV har i mange år, 
særlig gjennom Torstein Dahle, jobba 
aktivt for å vise at Norge er et rikt land 
til tross for nedbygginga av offentlig 
sektor og inndragning av kjøpekrafta til 
vanlige folk. Det er bare RV som helt 
klart og utvetydig har fortalt om peng
estrømmen som går fra folket til de 
rike. 

Likevel har omfordelingspolitikken 
som har vært ført her i landet ikke vært 
profilert som viktig valgkampsak for 
RV. Vi har bare klart å ta opp enkelte 
deler, spesielt innen nedbyggingen av 

OPPRØR 

offentlig sektor. Når vi veit hva omfor
delingspolitikken fører til for folk med 
tvangsauksjon, arbeidsløshet, stengte 
sosialkontor, nedbygging av eldreoms
org osv. blir det vanskelig å la være og 
ta dette opp på en mer helhetlig måte. 

Noen området fortjener imidlertid en 
mer særegen behandling. 

Offentlig sektor. Dette er også et 
område som ligger innenfor økonomi 
og velferd, som krever en egen politikk. 
Nedbygginga av offentlig sektor har 
pågått en stund og resultatene begynner 
og bli høyst merkbare for stadig nye 
grupper. Og som vanlig er det de sva
kest~ som rammes hardest. Eldreomsor
gen er katastrofal til tross for alle vakre 
ord om at den skal prioriteres og har 
blitt prioritert. 

Barnevernet er en annen gruppe som 
har kommet og kommer dårlig ut. Her 
kunne vi bare fortsatt å ramse opp. 

Dette er et området som RV har prio
ritert tidligere og som vi fortsatt er nødt 
til å prioritere. Offentlig sektor angår 
oss alle uansett, det omfatter alt fra sko
ler, sosialhjelp, sjukehus/hjem, barneha
ger osv. 

Arbeidsløshet. Et viktig grunnlag for 
omfordelingspolitikken er tilpassinia til 
EF. Det innebærer også en økende sta
bil arbeidsløshet. Tragediene som føl- · 
ger i kjølevannet av arbeidsløshet er 
mange, ikke bare menneskelig og sosi
alt, men også økonomisk. RV hevder at 
Norge er et rikt land som har råd til å 
stimulere etterspørselen og sette igang 
konkrete tiltak som kan minske arbeids
løsheten. RV må kunne komme med 
konkrete forslag til valgkampen som 
kan minske arbeidsløsheten. Vi må vise 
at det ikke står på muligheter, men på 
vilje. 

Demokrati - folkestyre. En av RV's 
forutsetninger for at drive parlamenta
risk arbeid var å avsløre parlamentene, 
og vise at den reelle makta ligger andre 

- steder. Forslaget til ny kommunelov 
som foreligger nå vil innskrenke demo
kratiet ytterligere. RV m_å ta opp økt 
folkestyre som en viktig sak til valget. 
Vi har på mange måter vært veldig flin
ke til å forsvare det bestående mot 
angrep. Men vi har ikke vært like flinke 
til å komme med nye forslag som går 
utover det som er. Det finnes riktig nok 
viktige unntak, f.eks. når det gjelder 
kvinnepolitikk hvor vi har kommet med 

, . ,.. .-. 

konkrete og gode krav. I stedet for å 
bare gå mot den nye loven som innskr
enker demokratiet ytterligere bør vi stil
le konkrete krav om et reelt folkestyre 
med mer makt til velgerne og økt kon
troll av de folkevalgte. 

Jeg har nå nevnt flere viktige saker 
som det på mange måter er soleklart at 
RV må ta opp i valgkampen. Det finnes 
også flere som jeg ikke har nevnt og 
som er like viktige. 

Problemet vårt er som nevnt tidligere 
at vi ikke kan ta opp alle disse sakene 
som like viktige. All erfaring fra tidli
gere valgkamper viser at vi er nødt til å 
gjøre et klart valg på hvilke saker vi 
skal kjøre i front. Aller helst bør det 
være bare en sak. Vi vil sjølsagt lage 
løpesedler på flere områder, men vi kan 
ikke prioritere alt like mye. Det er helt 
umulig å tilfredsstille alle i en valg
kamp og mange vil føle med rette at 
den saken som de synes er aller viktigst 
er blitt nedprioritert. Sånn må det nød
vendigvis være. 

Delta i diskusjonen 
Vi må også finne en balanse mellom 

sentrale og lokale saker. 91-valget er et . 
lokalvalg og må blir prega av lokale 
saker, men vi må likevel ha en sentral 
profil. RV må til tross for lokale saker 
være gjenkjennelig fra Hammerfest til 
Bergen. 

Jeg tror det er viktig at det er en sam
menheng mellom profil, logo, slagord, 
stil, og den politiske innrettinga. Vi må 
dessuten bygge videre på det grunnlaget 
vi har, framfor å legge oss på noe nytt. 
Vi må vurdere hvilke grupper vi . først 
og fremst vil nå ut til og hvilken sak ' 
som er så viktig at vi kan overordne den 
alle de andre viktige sakene. 

' Vi vil at flest mulig skal delta i disku
sjonen om valgkamplinje og profil for 
RV, diskusjonen bør føres videre både i 
Opprør og i Klassekampen. Sjølsagt tar 
vi også i mot synspunkter direkte til 
RV-kontoret. 

RV's Landsmøte vil vedta et valgma
nifest som legger grunnlaget for valg
kampen. 

Vi håper at diskusjonen vi munne ut i 
et valgkampgrunnlag som betyr entusi
asme og framgang for RV. 

BERIT JAGMANN 
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NY GIV FOR RØD VALGALLIANSE: 

Storstilt 1nedle1nsverving 
RV skal bygges opp "som en medlemsorganisasjon over hele landet, og det skal verves flest mulig 
medlemmer. I dag er RV en medlemsorganisasjon bare noen få steder. 3 500 personer sto på RVs 

lister, men bare noen titalls personer er medlem av RV. 

V 
ed siden av EF-kampen blir 
oppbygginga av RV og valg
kampen den viktigste oppga
ven for AKP i 1991. I dag er 

RV en medlemsorganisasjon bare noen 
få steder. 27 209 personer stemte på RV 
i kommunevalget i 1987. 3 500 perso
ner sto på RVs lister, men bare noen 
titalls personer er medlem av RV ute
nom dem som indirekte har vært det 
som medlem av AKP. Nå vil vi få se 
hvor mange det er mulig å få ·med i RV. 
Minst like mange medlemmer før valget 
som det er folk på listene, er mitt 
forslag til målsetting. 

Det er mange som kan tenke seg å 
støtte opp om RV ved å betale I 00 kro
ner året for å bli medlem. RV har en 
støtte og sympati i dag som ikke viser 
seg på annen måte enn gjennom heder
lig omtale folk i mellom. Mange støtter 
riktignok bare det flotte arbeidet som 
Erling, Ragna, Stein, Eva, Bjarne, Eli 
og alle de andre kjente RVerne gjør. De 
tenker ikke på å melde seg inn i RV. 
Men så er de heller aldri blitt spurt. Nå 
må vi som er med i AKP eller RV gå ut 
og diskutere med dem. Det stiller krav 
til oss om noe mere enn å være fornøyd 
med hederlig omtale. Innsatsen vår kan 
konkret måles i antall nye medlemmer 
av RV. 

I Balsfjord i Troms fikk RV 82 stem
mer i 1987. 11 er medlemmer av RV. I 
Larvik fikk RV 164 stemmer - klarer 
dere å få minst 22 medlemmer? 8 300 
stemte på RV i Oslo. Hvor mange av 
dem klarer RV å få som medlemmer? 

Hvorfor bli med i RV? 
Mange ønsker seg flere korrupsjonsje
gere og folk som snakker makta midt i 
mot slik RV gjør i dag. Å være medlem 
i RV betyr at en viser det, og er med på . 
å støtte opp om det. Mange medlemmer 
betyr at flere sprer positive signaler om 
RV, det betyr å bygge opp et kontakt
nett, et nett for å hente inri synspunkter 
og spre informasjon om RV, og det 
betyr økonomisk støtte. Er det noen 
som tviler på at Porsgrunn RV som fikk 
269 stemmer sist, vil stå sterkere foran 
valget i 1991 med 50 medlemmer enn 
uten noen? 

Også for annet revolusjonært arbeid 
vil RV-organisering være en styrke. 

Det bør være mulig å verve mange medlemmer til Rød Valgallianse. Dette bildet er fra en demonstrasjon mot Oslo-bydsjettet (Foto: 
Klassekampen) · 

Gjennom medlemsvervinga vil vi som 
er aktive, snakke med mange vi ellers 
ikke oppsøker. Klassekampen er avisa 
som støtter RV, og flere kan bli med i 
spredninga av avisa. Mer diskusjon og 
aktivitet i RV vil få flere til å bli aktive 
også på andre områder. 

Hvordan organisere RV? 
RV skal fortsatt være en allianse innret
ta på valg og parlamentarisk arbeid, og 
ikke et parti i tradisjonell parti. Organi
seringa og aktiviteten må avgjøres ut i 
fra lokale forhold, men her er i alle fall 
en «mal» mange vil bruke: 

De aktive RVerne og AKP-laget må 
gå ut og verve flest mulig medlemmer 
til RV. Kontingenten bestemmes lokalt, 
- de fleste stedene legger seg på 100 
kroner året (med 100 kroner til for dem 
som vil ha Opprør i posten). Begynn 
_vervinga med medlemmene i AKP
laget og RVs kommunestyregruppe om 
det finnes. Fortsett med folk som stå på 

RV-lista i 1987. Sett ned lister over folk 
dere skal spørre, fordel ansvar, oppsum
mer osv. Det er helt tradisjonelt og uten 
hokus pokus. 

RV vil normalt ha to typer møter; 4-
6 medlemsmøter i året med politiske 
tema som kommunebudsjettet, valg
kampen, miljøproblemene i kommunen 
o.l., og møter i kommunestyregruppa 
der RV er representert eller jobber for å 
bli det. I kommunestyregruppa vil de 
mest aktive møte for å forberede sake
ne, utspill i forbindelse med dem o.l. 
For å ha en enkel og ubyråkratisk orga
nisa- sjonsform, bør kommunestyre
gruppa de fleste stedene også utgjøre 
styret for RV. 

De fleste av dem som blir medlem av 
RV, vil ikke være aktive i det daglige, 
men det. er viktig med informasjon og 
tilbud om ulike former for aktivitet. 

Lokale informasjonsaviser utgis av 
RV flere steder allerede. Nå bør det bli 
fler. Innleggene i lokalavisene bør også 

FORSLAG TIL NYIT RV-PROGRAM: 

øke. Flere grupper som jobber spesielt 
med å grave opp snusk og korrupsjon, 
bør også dukke opp. Også på andre sak
sområder bør det være mulig å få folk 
som jobber for å forbedre RVs arbeid i 
kommunestyrer og fylkesting. Og med
lemsorganiseringa bør bety at flere folk 
enn før blir aktive med i valgkampen 
fra-sommeren av. 

Medlemskort og løpesedler 
RV har trykket opp medlemskort og en 
løpeseddel for å verve medlemmer. 
Bestill det! RV-kontoret er også behjel- · 
pelige med å skaffe innledere til stiftel
ses- og medlemsøter for RV. Gjennom 
Opprør skal vi gi meldinger om hvor
dan det går med medlemsvervinga lan
det rundt. Meld i fra om hvordan det 
går. Hvilke steder og fylker verver flest 
RV-medlemmer i forhold til stemme
tall? 

AKSEL NÆRSTAD 

Reform og revolusjon 
Skal RV være for bilfrie byer, gå inn for nedbygging av oljeindustrien og reduksjon i forsvarutgiftene? Sprer RV 
illusjoner om kapitalismen ved å gå inn for lov om arbeiderkontroll i bedrifter og at fagforeningene må få ~eto

, rett mot oppsigelser? Forslag til nytt program for RV skal behandles på RVs landsmøte 16.-17. mars. 

RV pr:og 
ram 1987. 89 

Dette programmet skal skrives om. 

FORSLAGET TIL NYIT RV:program 
skiller seg fra andre RV program ved å 
stille opp reformkrav på alle områder, 
og ikke bare forsvarsparoler mot bor
gerskapets angrep. Grunntanken bak 
forslaget er at revolusjonære også må 
gå i spissen for å peke ut løsninger på 
de problemene folk og samfunnet ·står 
overfor, ikke bare være de dyktigste til 
å slåss i mot forverringene. 

Programmet beveger seg inn i et 
minefelt der den revolusjonære beve
gelsen har holdt seg på avstand av eller 
begeveget seg forsiktig i. Kvinnebeve
gelsen har stilt offensive reformkrav 
som 6-timersdag, heving av kvinneløn
na og gratis barnehager til alle barn. 
Men på andre områder har reformkrava 
vært lite utvikla. Redselen for å spre 
illusjoner om hva det er mulig å oppnå 
under kapitalismen, har nok vært en 
grunn. At det er flere ulike syn på veien 

framover enn at vi må stoppe angrep er, 
en annen. Og sjølsagt så hjelper det lite 
med vyer og framtidsløsninger om et 

· samfunn som ikke skaper helseproble
mer når kampen står om sjukehuset skal 
nedlegges. 

De dagsaktuelle krava dominerer 
fortsatt programmet, men er det de vik
tigste og riktige krava som sti)le? Er 
kravet -om at samme regler for innvand
ring som i dag gjelder for innbyggere 
fra Norden, må gjelde for alle, det vik
tigste for å bekjempe den rasistiske 
under- trykkinga? Er kampen for kol
lektiv.trafikken det viktigste 
miljøkravet? Hva er de viktigste kvin
nekrava? Du som leser dette, har spesi
ealkunskaper på et eller flere områder. 
Kan du bidra med å gjøre programmet 
best mulig? 
Forslagsfristen er 1. februar. 

Programforslaget understreker at det 

OPPRØR 

er folks kamp som er avgjørende og at 
RV støtter opp om denne kampen. Men 
blir programmet likevel for likt andre 
partiers program - blir bildet at RV skal 
fikse opp for folk, og at RV har løsning
ene for folk? 

«Bærebjelker i RVs politikk» og «En 
sosialisme verden ikke har sett» er title
ne på de to første kapitlene. Du som er
med i AKP eller RV vil kanskje bli kon
frontert med dette seinere. Står du inne 
for det? 

Forslaget til nytt RV program er på 
70 sider, koster kr 35, og kan bestilles 
over tlf 02 - 38 42 50, eller ved å skri
ve til RV, boks 211, Sentrum, 0103 
Oslo 1. 

AKSEL NÆRSTAD. 

Bra start på 
listearbei
det, men ... 
ALDRI FØR har RV vært så tidlig 
ute med nominerings- arbeidet. Det 
er i gang i alle fylker, og på man·ge 
av de stedene RV stilte liste sist. 
Tre-fire fylker har målsetting om å 
stille flere lister enn sist, men gans
ke mange plasser vil det også bli 
problemer med å stille liste. Målset
tinga med minst 115 lister som sist, 
blir hard å nå, men det skal gå. Ja, 
det er mulig å klare 130 lister også. 

SV har gått ut til en god del av 
dem som tidligere har stått på RV
lister og tilbudt dem plass på SV
lister. Nå stiller ikke SV lenger krav 
om medlemsskap i partiet for å stå 
på SV-lista. Tru derfor ikke at alle 
tidligere RVere venter til utpå våren 
for å si ja til å stå på RV-lista. Også 
De Grønne jobber med å få folk til 
sine lister. 

I neste nummer av Opprør vil vil 
legge fram en oversikt over hvordan 
arbeidet med listene ligger an i hvert 
enkelt fylke og kommune. -

A.N. 
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Kompromiss 
- Landsmøtevedtakene står for meg som et 

kompromiss mellom de som vil ha et kommu
nistisk parti, og de som vil ha et åpnere, ikke
kommunistisk parti, mener Lars Borgersrud, 
Oslo. 

- Hvor holdbart tror du dette kompromis
set er? 

- For det første tror jeg at EF-kampen og 
valgkampen vil være prøvesteinen på om vi 
kan greie å holde oss sammen. Men det vik
tigste er kanskje at alle må respektere dette 
kompromisset og iverksette det som den felles 
plattformen det er. 

-'-Jeg tror vi kan si det sånn at kompromisset 
er kjøreregler for å holde oss samla. Hvis vi er 
enige om dette tror jeg vi kan holde som parti. 
Det er avgjørende når vi nå skal ut og prøve det 
i virkeligheten. 

Kommunistparti? 
Gro Gjervan, Narvik uttrykker utvetydig skuf
felse over landsmøtet. 
- Jeg er ikke sikker med meg sjøl om vi har et 
kommunistparti lenger. 

-Hvordan tror du det går nå? 
-Vanskelig å si, men jeg er redd vi får store 

problemer med å henge i hop. Det blir iallfall 
spennende å se hva som skjer på RV-landsmø
tet. 

-Jeg har litt å si til selve landsmøtet også, 
sier hun. Det burde blant annet vært mye mer 
gruppediskusjon. Alt for mange vedtak ble 
gjort uten særlig debatt. De som var størst i 
kjeften fikk sitt. Da tenker jeg spesielt på de 
som var verst til å bruke dagsordeninnlegg. Det 
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var omtrent umulig å komme til orde i plenum. 
Det var nesten så en kunne få følelsen av at 
løpet var kjørt på forhånd, sier Gro. 

Ingen guder lenger 
· -Først vil jeg si at det var spennende og sti
mulerende å møte folk som jobber for de 
samme sakene som en sjøl. Samtidig var det 
skuffende at tida var så knapp, sier Lasse Røed, 
Øslo. 

-Det er bare poeter som klarer å få sagt 
alvorlige, innvikla saker med få ord. Når en får 
to og tre minutters taletid er det med på å skape 
unødvendige misforståelser og polarisering. 

-Hvilken virkning tror du landsmøtet vil 
få? 

-Jeg synes det viktigste var at partiet slo 
fast at det ikke har noen guder lenger. Det er 
alle glad for, tror jeg, selv om vi er uenige om 
hva vi skal bruke av.klassikerne, og om hvor vi 
skal leite etter nye svar på hvordan vi v4 ha et 
samfunn uten utbytting. 

-Hva slags framtid har AKP nå, tror du? 
-Jeg tror partiet :fortsatt vil spille en viktig 

rolle i det norske samfunnet, først og fremst 
som et opprørsparti. Som parti for å forandre 
verden har vi ikke bra nok svar til det norske 
folk og arbeiderklassen. Vi må utvikle nye teo
rier og gå tilbake i historia på en mer udogma
tisk måte. 

-Kampene og diskusjonene om hvilken ret
ning og hva slags parti AKP skal være vil helt 
sikkert fortsette framover også. De vil vel bli 
harde også siden vi er mange som bruker mye 
tid på å finne de riktige svara. Jeg håper folk er 
seige, utålmodige og tålmodige og ikke hopper 
ut og inn som sprettballer. 

LISBETH REED, 
landsmøtedeltaker: 
Resultatet er til å 
leve med .. 

TORILL MELLUM, · 
landsmøtedeltaker: 

Jeg er: bekymra. 

Vi er ikke marxist-1eninister lenger, men hva 
er vi, hvor står vi, kan vi leve med kompromissene? 

Har landsmøtet gitt oss en brukbar plattform for arbeidet? 
De fleste av oss trenger vel litt tid for å «synke» landsmøtet, 

til å tenke litt gjennom tingene før vi kaster oss ut i EF-
kamp og andre oppgaver i det nye året. Opprør har snakket 
med en del landsmøtdel takere og spurt om deres umiddel
bare reaksjon - hva var bra, eller ikke bra med resultatet. 

Hva slags redskap har vi for kampen framover? 
Av BIRGER THURN-PAULSEN 

-Positivt og negativt ved selve landsmøtet? 
-Det mest positive synes jeg var at den 

gamle garde og de unge utålmodige ble enige 
om et bra kompromiss. Også han nordfra som 
snakka kystfiskernes sak så måkene utafor stod 
stille i lufta. Det negative var dårlig tid. Vi må 
forberede oss på en annen måte, synes jeg. 
Bruke tid i avdelingene som forenkler lands
møtet. 

Feil retning 
-Min oppsummering etter landsmøtet er at 
AKP er på vei i feil retning, sier Thomas 
Grønn, Rød Ungdom. Det programmet som er 
vedtatt nå er for langt til høyre. Program og 
prinsipper for organisering bestemmer retninga 
på hva partiet jobber med, og hvordan det job
ber. Jeg ser det slik at de vedtaka som ble gjort 
på landsmøtet er en klar opprioritering av det 
parlamentariske arbeidet, noe som vil gå ut 
over massearbeid og frontjobbing. Da blir også 
partiets rolle nedprioritert. 

-Men var det ikke nødvendig å strekke seg 
litt for å holde på partiet? -

-Jo, det er en ting, men jeg er uenig i å gå 
inn i så vidtgående kompromisser som jeg 
synes dette landsmøtet gjorde. RU har også 
vært prega av ganske harde motsetninger i lang 
tid, og ut fra de erfaringene er jeg redd for at 
uenighetene i partiet er så store at det blir pro
blemer med jobbinga utad. Det blir mye disku
sjoner på kammerset og lite aktiv jobbing og da 
·er det vanskelig å komme videre. 

-Hva med forholdet AKP og ungdommen? 
-RU er avhengig av partiet og omvendt. 

AKP trenger å verve blant ungdommen for å 
vokse, men jet tror jeg først og fremst må skje 

gjennomn RU. Det betyr at det
0

er en viktig 
oppgave for AKP-lag å være med blant ung
dommen og hjelpe til med å dra i gang RU- lag. 

-Selvom AKP har strøket m-1 betegnelsen, 
så står RU fortsatt på den plattformen, og jeg 
ser ingen motsetning der i forhold til å vinne 
oppslutning blant ungdommen. De krever klare 
svar, sier Th?mas Grønn. 

Godt utgangspunkt 
-Jeg er fornøyd med programmet slik det ble 
og tror det er et godt politisk utgangspunkt for 
oss. Særlig er jeg fornøyd med vedtaket om 
AKP og RV, sier Aksel Nærstad, Akershus -
leder for RV, og tidligere nestleder i partiet. 

-Du hører tydeligvis til optimistf/.Øyen. Kan 
du utdype dette litt 

-Jeg tror det er bra at RV blir medlemsorga
nisasjon fordi det vil gjøre oss bedre i stand til 
å komme ut i handling, til å komme i kontakt 
med masse folk både fra listene og fra omlan
det til AKP/RV forøvrig. Vi blir et bedre poli
tisk og org~nisatorisk «tilbud» til folk. Og det 
tror jeg ikke bare RV vil tjene på, men også 
partiet. 

-Forøvrig synes jeg at det viktige nå er å 
komme ut og gjøre noe, ikke bare fortsette par
tidebatten. Sånn sett vil ikke minst EF- kampen 
ha stor betydning for framtida til partiet. 

-Du stilte rett og slett ikke som kandidat til 
gjenvalg som parti-nestleder: Hva kommer det 
av? 

-Som sagt er jeg fornøyd med vedtaket om 
AKP og RV. Det er slik jeg håpet det skulle bli, 
et uavhengig RV. Og med et uavhengig RV 
ville det skapt strid med en dobbeltposisjon. 
Jeg syntes det var riktig både for RV og meg 
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personlig å stå•fritt, sånn sett. Det betyr også at 
jeg har sagt at jeg er villig til gjenvalg for RV, 
dersom landsmøtet der vil det. 

-På den andre sida skal for all del ikke AKP 
usynliggjøres i RV. Valget av Erling Folkvord 
som nestleder i partiet viser vel også det. 
Sier Aksel Nærstad og ser fram mot valgkam
pen. 

Reelle endringer 
De to viktigste sakene for meg var vedtaket om 
AKP og RV, og at det ble tatt et nødvendig 
oppgjør med Stalin og marxismen- leninismen, 
sier Lars Simonsen, Akershus/Bærum. Dette 
oppgjøret var positivt og nødvendig. Jeg synes 
likevel det var beklagelig å måtte bruke fire 
dager på å bli kvitt dette, og dermed stå igjen 
med for liten tid til å diskutere hva vi skal drive 
med framover. 

-Hva tror du er viktig nå? 
-Først vil jeg si at jeg håper partiledelsen 

bruker tida til å markere at det har skjedd reelle 
endringer. Når partiet først har forlatt et stand
punkt skjønner jeg ikke tendensen blant en del 
folk til å så tvil om det, eller tvære det ut. Bort
sett fra det er det viktig nå å komme i gang med 
å utvikle den politikken vi skal drive med her i 
landet. Det viktigste forumet for å lage et slikt 
program vil være RV. Det er i den virkeligheten 
vi må prøve oss, og greier vi ikke å holde oss 
sammen - klarer vi ikke å unngå brudd så 
mener jeg det bør komme på spørsmål om hva 
vi står for i politikken nå. 

-Bortsett fra at det nok ville blitt brudd om 
ikke Stalin hadde røket, så mener jeg det ville 
vært politisk feil av høyre-fløyen og den seriø
se venstre-fløyen åta brudd på diskusjoner om 
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LARS 
BORGERSRUD, 

landsmøte
deltaker: 

Et kompromiss! 

teoretiske deler av plattformen vår. Så vi får se 
hva vi kan stå for i politkken framover. Og er 
det rom for et parti av vår type på venstresida i 
politikken, så mener jeg det bør bli RV, sier 
Lars Simonsen. 

Et delt parti? 
-Jeg er bekymra. Jeg har en følelse av at vi er 
delt i to, sier Torill Mellum, Akershus. Vi må 
selvfølgelig omstille oss for å møte nye folk og 
nye utfordringer, men jeg er som sagt bekymra 
for utviklingen. Erfaringene fra for eksempel 
Sverige viser at de til slutt har endt opp t , ·n 
røtter og profil. 

-Kan du se noe som kan holde oss sam
men? 

-Jeg har det håpet at hvis vi kan enes gjen
nom EF-kampen så kan det holde. Men proble
met er jo det at motsetningene har ridd oss 
lenge, og de er store. Vi har også ulikt syn på 
hvordan dagskampen skal angripes, så det er 
fare for at motsetningene også vil overskygge 
den. Så EF-kampen blir nok ganske avgjørende 
for oss. 

----Andre trekkfra landsmøtet du vil ~i noe 
om? 

-Jeg tror nok at større åpenhet kan gjøre det 
lettere for folk å bli med, så det er positivt. Vi 
trenger også å styrke demokratiet, men jeg er 
foreløpig usikker på om de organisatoriske 
endringene vil få akkurat den virkningen. Jeg 
er iallfall helt sikker på at som revolusjnært 
parti trengs vi enda mer nå enn for tjue år sida, 
avslutter Torill Mellum. 

·til å leve med 
-Partimodellen er til å leve med, men jeg er 
likevel litt matt. Det er litt skremmende med 
det jeg vil kalle konservatismen, det vil si at det 
tar så lang tid før forandringene bryter gjen
nom, sier Lisbeth Reed, Kristiansand. Mange 
av de sakene som ble vedtatt på landsmøtet har 
enkelte folk sloss for i årevis, noe de bør få 
respekt for. 

-Selv om det er til å leve med, så er jeg 
skeptisk til om det er nok til å komme over på 
offensiven. Etter mitt syn hadde det vært bedre 
med et nytt partiprosjekt nå, som kunne ha 
trukket med flere folk. 

-Så du tror dette tross alt er for tynt til å gå 
ut i dagskampen med? 

-EF-kampen er absolutt noe folk er tent på, 
så den blir viktig uansett, men for min del tror 
jeg det blir tyngre for folk når du står der med 
et vagt kompromiss. Det at Arbeiderbladet var 
først ute med å skrive om landsmøtet - det sier 
noe om oss, noe med at virkeligheten innhenter 
oss. Vi skulle ha kommet lenger denne gangen. 
Landsmøtet burde for eksempel ha vært åpent. 

-Det haster med å få til et parti for arbeids
folk. Neste gang må vi komme lenger, det vil 
si, neste gang må vi gjøre det. 

Alt kunne skjedd 
-Jeg vil si at vi fortsatt har et revolusjonært 
pa11i, og det er jeg glad for. Jeg synes det er bra 
med en kritisk sortering av teorien og fortida 
vår, og dette er en god start på det, sier Ragna 
Schwenke, Tromsø. 

-Så du er relativt optimistisk ett~r lands
møtet? 

-Ja, du kan si det sånn. Men jeg er på den 
andre sida litt redd for at kompromisset kan 
dekke over det parlamentariske arbeidets plass 
i partiet. Jeg mener at det spørsmålet ikke bare 
handler om organisering. Det er først og fremst 
en politisk diskusjon om hva som er revolu
sjonres oppgave når vi stiller til valg til de 
forskjellige parlamentariske organene. 

-Men det er en annen sak jeg er spesielt 
glad for. fortsetter Ragna. Det er at kvinnepol
tikken har fått et gjennomslag i prinsippro
grammet. Det var en del viktige saker som 
kvinner i partiet har sloss for som kom inn nå, 
så det synes jeg var flott. 

-Du kan kanskje si noe om å være kvinne 
på landsmøtet også? 

-Først må jeg si at teoridebatten på forhånd 
har vært dominert av gutta, og det viste seg 
også på delegatvalget, med klar mannlig over
vekt. Og tonen til en del av gutta viser vel at 
det er litt av hvert de ikke har skjønt. Samtidig 
er det også sånn at når mye står på spill er det 
lett å falle tilbake til gamle synder. Men når det 
er sagt, så vil jeg legge til at jeg nesten hadde 
venta det verre. 

-Jeg vil også trekke fram som bra at viljen 
til å holde sammen var stor, og det synes jeg 
kommer til uttrykk gjennom den nye ledelsen. 

-S. ,fu har god tro på at vi at vi greier oss 
framc ,·? 

-K .. EF-kampen og særlig spørsmålet om 
å få m,, I ungdommen blir viktige målestokker 
på det. Joda, jeg synes vi kom ganske bra ut av 
det. På forhånd trodde jeg alt kunne skje. 
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AKP OG DEN KOMMUNISTISKE TRADISJONEN 
Innledning 
Forsøkene på å bygge sosialistiske samfunn har, 
både i fattige 3. verdenland og Europa, endt med 
tilbakeslag og en rekke nederlag. Etter at Sovjet ga 
opp sitt hegemoni i Østeuropa feide folkelige 
opprør bort en rekke korrupte ledersjikt som har 
hersket i sosialismens navn. Disse opprørene og 
denne demokratiseringa er positiv og nødvendig. 
AKP har siden stiftelsen bekjempet Sovjets imperi
alisme og avslørt undertrykkinga av folket i Wars
zawapakt-landas byråkratiske diktaturer. Vi har gitt 
vår støtte til Charta 77, Solidaritet og andre opposi
sjonelle og arbeidet aktivt for støtte til det afghans
ke folket mot sovjetiske okkupanter. Samtidig har 
borgerskapet i vest og øst brukt Østeuropas fallitt 
til en ideologisk forherligelse av kapitalistisk mar
kedsøkonomi og en bakvasking av alle former for 
sosialisme og kommunisme. 

Dette stiller AKP overfor en dobbelt oppgave i 
den politiske og ideologiske kampen. 

På den ene siden holder vi fast ved den revolu-
. sjonære, kommunistiske og folkelige opprørstradi
sjonen. Vi ser på Paris-kommunen, Oktoberrevolu
sjonen, den kinesiske revolusjonen og tallrike fri
gjøringskriger som inspirasjonskilder i kampen 
mot imperialistisk utbytting og undertrykking. 

I en første fasen av den revolusjonære oppbyg
ginga har mange land kunnet vise til store 
framskritt, både når det gjelder økonomisk opp
bygging og grunnleggende reformer mht til helse 
og utdanning. Like fullt er det et faktum at det 
østeuropeiske fallitt-boet har sprunget ut av Sov
jets og «folkedemokratienes» opprinnelige forsøk 
på å bygge sosialisme. Massakrene ved Tien an 
Men i Kina i 1989 ble organisert av ledelsen i et 
parti som kaller seg kommunistisk. 

Alt dette skjerper behovet for å kritisere og trek
ke lærdommer av skjebnesvangre svakheter, feil og 
negative trekk ved den kommunistiske tradisjonen 
og de tidligere sosialistiske landenes historie. 

I denne kritiske oppsummeringa er det viktig å 
legge til grunn et materialistisk historiesyn. Vi øns
ker ikke å framstå som bedrevitende dommere 
over jordas undertrykte millioner som har gjort 
revolusjon og forsøkt å skape seg ei framtid ved 
egen kraft. Vurdering av feil , mangler og tilba
keslag må også ta hensyn til historiske, materielle 
og kulturelle vilkår. Sosialismen må ses på som en 
lang historisk periode for menneskeheten hvor det 
nye samfunnet i kamp mot den herskende kapita
lismen bare kan seire etter stadig nye forsøk og 
nederlag. Marx sier det slik om arbeiderklassens 
muligheter til å seire: «De må gjennomgå langvari
ge kamper, gjennom en serie av historiske proses
ser, prosesser som vil forandre både virkeligheten 
og menneskene». 

Denne uttalelsen gjør ikke krav på å være noen 
helhetlig oppsummering av den kommunistiske 
tradisjonen. Hovedvekta er lagt på å vurdere enkel
te sentrale spørsmål, spesielt negative trekk og 
svakheter på områder der AKP tidligere har hatt en 
ukritisk og feilaktig holdning. Denne omvurder
inga kommer også til uttrykk i vedtakene av nytt 
prinsipprogram og nye vedtekter. Landsmøtet vil 
samtidig understreke at det er behov for en kritisk 
og allsidig vurdering av AKPs egen historie. Dette 
krever et større og ·grundigere arbeid. 

Stalin perioden 
Skal partiet vårt ha troverdighet, må vi slå fast et 
grunnleggende syn på mistakene i den kommunis
tiske tradisjonen. 

Marx lagde en analyse av de økonomiske struk
turene i kapitalismen, også slik at folk har forstått 
det særegne ved denne historiske epoken. Men de 
som kom etter har brukt denne analysen til også å 
forstå menneskene. Da kommer man galt avsted. 
Særlig Lenin brukte dette trange og mekaniske 
analyseapparatet til å forklare det særegne ved 
folk. Slik ble mennesket sett på som en ting. På 
grunn av vilkårlig bruk av fysisk makt, måtte folk 
innordne seg dette synet. Dermed mistet men
nesket i prinsippet sin rett til fritt valg, og ble redu
sert til noe man «kunne gjøre noe med». Dette 
synet på mennesket fikk katastrofale følger under 
Stalin sitt regime. Han ble en kriminell som påfør
te folket store lidelser. Enhver sosialistisk bevegel
se som vil utrette noe må nå ta et oppgjør med 
dette meneskesynet og gjenreise mennesket sin 
verdi og mennesket sin verdighet. Det var ikke 
bare Stalin som så på fo1lc på denne måten: Det er 
en del av vår tradisjon og har også prega vårt parti. 

Et av de·viktiste spørsmålene i sosialismens 
historie som må analyseres, er den planmodellen 
og det politiske styringssystemet som ble utviklet i 

Sovjet under Stalin. Dette ble gjort til ideal for de 
fleste sosialistiske land og har hatt katastrofale føl
ger. Det unge Sovjet var først og fremst et bonde
land, med en relativt liten arbeiderklasse og en 
svak industriell basis for en sosialistisk økonomi. 
Nederlagene for forsøkene på sosialistiske revolu
sjoner i vest-europeiske industrinasjoner forsterket 
problemene og isolasjonen. Imperialistisk inter
vensjonskrig, økonomiske blokader og sabotasje 
skapte enorme_ vansker. 

Kjernen i det stalinistiske prosjektet var ei for
sert industrialisering og modemisering. Grunnlaget 

_ for dette var tvangskollektivisering som førte til at 
partiet ble liggende i krigstilstand med bondebe
folkninga og dermed flertallet av folket. Et utstrakt 
system av lønnsforskjeller og privilegier for byrå
kratiet ble tatt i bruk. Til sammen la dette grunnla
get for at en ny byråkratisk herskerklasse fikk 
makta på 30-tallet. Også arbeiderklassen, kvinne
ne, nasjonale og etniske minoriteter ble undertrykt. 
Deportasjoner og forvisning av nasjonale og etnis
ke minoriteter var alvorlige forbrytelser som både 
stred mot humanistiske sosialistiske prinsipper -
og offisiell sovjetisk lov. 

Denne økonomiske modellen førte av samme 
grunn til store miljøødeleggelser. Den kopierte i 
praksis kapitalismens ensidige vekstfilosofi og 
produksjonsideologi - noe som kan synes nød
vendig og forståelig ut fra den nøden som hersket 
- men som på lengre sikt ble unyansert og skade
lig. Dette har skapt grunnlaget for de store økolo
giske katastrofene som vi har sett både i Sovjet, 
DDR, Tsjekkoslovakia og Kina. 

Et sentralt ledd i den stalinistiske sosialismemo
dellen har vært utbygginga av en «arbeidsdeling» 
hvor alle andre sosialistiske land ble påtvunget en 
økonomisk struktur som primært skulle tjene Sov
jets interesser. Slik ble landene effektivt· hindret i å 
utvikle en sjølstendig økonomi. Denne politikken 
har fungert som ei tvangstrøye som har blokkert 
for eksperimentering og bidratt til å hindre tilpas
ning av sosialismen til forholdene i hvert enkelt 
land. Blant annet gjelder dette landbruksorganiser
inga, der statskollektiver har blitt framstilt som det 
ideelle på bekostning av samvirketiltak som har 
vokst fram gjennom folkets egenorganisering. Det 
samme gjelder forholdet mellom plan og marked 
og tiltak på det organisatoriske og statsrettslige 
området. Kampen for kvinnefrigjøring ble skjøvet 
til side. 

Byråkratiets diktatur 
En økonomisk planmodell som krenker interessene 
til store folkegrupper kan i lengden ikke opprett
holdes uten ved hjelp av diktatoriske metoder. Vi 
tror dette er sentralt for å skjønne hvorfor sosialis
tiske land har krenket prinsippene for et sosialistisk 
demokrati så alvorlig. Samtidig har dette i sin tur 
bidratt til økonomisk stagnasjon. Rettsløshet og 
mangel på presse- og ytringsfrihet skaper et sam
funnsmessig klima som stopper nytenkning og kre
ativitet på alle områdyr. 

Under Stalin ble det statlige undertrykking
sapparatet ".Oldsomt styrket, med det hemmelige 
politiet s9m ei kjerne. Dette ble brukt hensynsløst 
mot all opposisjon i de indre kampene i partiet, 
blant annet under Moskvaprosessene. Politiske for
følgelser og vilkårlige henrettelser, deportasjoner 
og fangeleire, samt knebling av ytrings- og organi
sasjonsfriheten, knuste alle tilløp til sosialistisk 
demokrati. Dette gjorde folkelig kontroll og makt 
umulig, og la grunnlaget for partipampenes og 
byråkratiets diktatur over arbeiderklassen og fol
ket. 

I en rekke tilfeller har partiledere og statsbyrå
krater begått alvorlige forbrytelser i sosialismens 
navn «for å hindre kontrarevolusjon». 

Under sosialismen vil det, som under kapitalis
men, være klassekamp. Sosialistiske land må ha en 
hær, politi og tvangsmidler for å forsvare folkets 
interesser. Men vi aksepterer verken politimetoder, 
overgrep eller terror for å løse politiske motset
ninger. Summariske arrestasjoner, deportasjoner og 
henrettelser har vært foretatt, gjeme stikk i s_trid 
med disse landas egne lover. Homofile ble forfulgt 
og undertrykt. 

En atmosfl!!re av frykt skapte apati, kYJ,J.isme, 
redsel for å si sannheten og øyentjeneri., Men
neskesynet ble korrupert. Marxistisk humanisme 
ble erstattet av en politikk der sensur, voldelig 
undertrykking og neglisjering av individets rettig
heter førte til angst og ufrihet. Slike problemer har 
blitt styrket gjennom den hemningsløse persondyr
kinga som har forekommet i mange sosialistiske 
land. I mange tilfeller avspeiler dette også en arv 

fra føydale og halvføydale samfunnsforhold. 
Teorien om at all uenighet er en gjenspeiling av 

ulike klasseinteresser («to linjer») har også bidratt 
til å hindre normal diskusjon og kritikk. Det å 
tenke annerledes ble raskt definert som «kontrare
volusjonært». Dette gjaldt i stor grad under Stalin, 
men ble i perioder også p,raktisert av Mao, tross 
hans teori om behandlinga av motsigelser i folket. 

På denne måten ble også marxismen omdannet 
fra en kritisk teori til en statlig legitimeringsideålo
gi. Løgn og fortielser ble tatt i bruk for å skjule 
svakheter og privilegier. Det ble utviklet et lettvint 
og lemfeldig forhold til hva sannhet er: Den ble i 
praksis redusert til det som «tjente sosialismen», 
etter d<3n herskende partielitenes egne definisjoner. 

Partimonopolet 
For å forstå denne utviklinga er det også nødven
dig å se kritisk på partiets rolle under sosialismen, 
spesielt ive_rksettelsen av teorien om proletariates 
diktatur. Opprinnelig ble proletariatets diktatur 
brukt av Marx for å slå fast at sosialismens første 
fase ikke kan være et «allment demokrati», men et 
samfunn der arbeiderklassen må kontrollere staten 
og ikke tillate gjenoppretting av kapitalistiske 
utbyttingsforhold. Borgerskapets diktatur blir på 
denne måten vendt til sin motsetning. 

Men statssystemet etter oktoberrevolusjonen ble 
i praksis partiets diktatur på vegne av proletariatet. 
I kriseårene etter revolusjonen gikk Lenin i praksis 
inn for at partiet måtte ha den direkte og avgjøren
de makta den nye Sovjetstaten. Nødvendigheten 
ble en dyd. Under Stalin ble dette utviklet til et 
konsekvent system for de kommunistiske partienes 
maktmonopol under sosialismen. De kommunistis
ke partiene ble statsbærende, integrert i byråkratiet 
og dermed ødelagt som redskap for klassekampen 
nedenfra og som et kritisk element i samfunnet. 
Organisasjoner som fagbevegelsen og kvinnebeve
gelsen ble bundet til og underlagt det statsbærende 
partiet. I land etter land har «proletariatets dikta
tur» blitt et skalkeskjul for partipampenes og det 
nye byråkratiets undertrykking av folket. 

Vi kan derfor slå fast at de objektive kreftene 
som trakk i retning av å utvikle en ny herskerklas
se ble forsterket av en teori og en politikk som i 
praksis bidro til å bygge opp og konsolidere et slikt 
klasseskille. Dette er en prosess som i ulike sosia
listiske land har pågått gjennom mange år og deret
ter gitt kvalitative omslag. 

Komintern 
Arbeiderklassen og undertrykte folk må stå sam
men i kampen mot kapitalisme og imperialisme. 
Dette skaper også et beh_ov for at kommunistiske 
og revolusjonære partier og organisasjoner gir hve
randre gjensidig støtte. Da Lenin gikk i spissen for 
å utvikle Komintern mente både han og kommu
nistene i mange land at verdensrevolusjonen var 
nær forestående. Man tenkte seg Komintern som et 
verdensparti med ett senter og en felles strategi og 
taktikk. 

' Det viste seg at dette i praksis førte til at de 
andre partiene ble underlagt-det sovjetiske partiets 
hegemoni. Komintern ble et redskap for å mobili
sere støtte til Sovjets som stat og til Stalins politis
ke linje. Det er typisk at det partiet som oppnådde 
størst framganger i denne perioden, Kinas Kom
munistiske Parti, var det partiet som mest konse
kvent motsatte seg Komintems forsøk på kommi
sarisk kontroll. Den storrussiske holdninga som ble 
vevd inn i et sånt organisasjonsmønster ble seinere 
videreført og forvandlet til Bresjnevs forsøk på å 
utøve «internasjonalt diktatur». 

ÅKP og den kommunistiske tradisjonen 
Framveksten av kommunismen som en revolu
sjonær, internasjonal bevegelse er knyttet til «Det 
kommunistiske partis manifest» (1848) og Marx 
og Engels teoretiske pionerarbeid i kamp mot ulike 
reformistiske og anarkistiske retninger i samtida. 

En annen avgjørende fase ble innledet gjennom 
bruddet med den 2. internasjonalens sosialdemo
kratisk klassesamarbeidspolitikk og_ nasjonale sjå
vinisme. Det markerte et historisk skille mellom en 
revolusjonær arbeiderbevegelse, bygd på enheten 
mellom arbeidere i alle land og en reformistisk 
bevegelse bygd på samarbeid med og underord
ning for borgerskapet i eget land. Lenin og bolsje
vikene i Russland spilte en sentral rolle i å utvikle 
grunnlaget for denne vidreføringa av den kommu
nistiske bevegelsen. 

En tredje fase kom gjennom bruddet med Sov
jets byråkrat-borgerskap som Mao og de kinesiske 
kommunistene stod i spissen for. Denne kritikken 

OPPRØR 

var rettet både mot den byråkratiske utviklinga i 
Sovjet og Østeuropa og Moskvas imperialistiske 
politikk. Oppgjøret styrka 3. verdenperspektivet i 
den internasjonale kommunistiske bevegelsen, 
inspirerte frigjøringskampene og satte også sitt 
preg på de nye kommunistiske partiene i industria
liserte land. Et slikt 3.verdenperspektiv er helt 
avgjørende for en revolusjonær bevegelse i et hvitt, 
imperialistisk land, som hele tida vil stå i fare for å 
overta viktige deler av sitt eget samfunns verdens
bilde og se verden med den hvite manns «briller». 
Men samtidig ble denne riktige kritikken av Sovjet 
koblet med en analyse av Stalinperioden, ,som til 
tross for endel kritiske elementer, var overflatisk 
og utilstrekkelig. 

Da AKP (m-1) ble_dannet knyttet partiet seg 
bevisst til den internasjonale kommunististiske 
bevegelsen som defineres av disse bruddene og 
denne tradisjonen. Partiet utformet samtidig sitt 
eget program, bygd på analysen av norsk virkelig
het, og stod for en kapitalisme- og imperialis
mekritikk som ble en kraft mot imperialismens 
verdensbilde. Det var - og er - en konstånt kraf
tanstrengelse å opprettholde et slikt «motbilde». 

Samtidig var det en stor svakhet ved AKP (m-1), 
spesielt i 70-åra, at partiet var ukritisk i forhold til 
viktige negative sider ved den kommunistiske tra
disjonen og dels så gjennom fingrene med, dels. 
bortforklarte overgrep i sosialismens navn. Oppo
sisjonen mot denne ukritiske linja vokste gradvis 
fram i partiet, men fikk i første omgang ikke noe 
gjennomslag. I samband med landsmøtet i 1980 
ble riktig kritikk avvist og slått i hartkorn med 
sosialdemokratiske pregete strømninger. Represen
tanter for opposisjonen ble heller ikke valgt inn i 
sentralstyret. Men den diskusjonen som ble reist 
førte til at landsmøtet i 1984 tok et oppgjør med 
deler av den negative historiske arven, blant annet 
gjennom å gå prinsippielt mot kommunistiske par
tiers maktmonopol. Men oppgjøret var forsiktig og 
ufullstendig. Prinsipprogrammet som ble vedtatt i 
1988 vurderte fortsatt Stalin som en marxistisk 
«klassiker». 

Dette har også uttrykt et mer generelt dogmatisk 
trekk ved partiet. Kanoniseringa av marxistiske 
«klassikere» har blokkert partiet fra impulser fra 
andre marxistiske teoretikere, tåkelagt motsetning
er mellom «klassikere» innbyrdes og gjort det 
vanskeligere å se og diskutere feil og svakheter i 
teorien. Det har ført til at AKP (m-1)- mer eller 
mindre direkte - har tatt stilling til et utall politis
ke linjekamper i andre land og partier, spørsmål vi 
verken har hatt materiale eller forutsetninger for å 
vurdere. 

Samtidig er det nødvendig å huske at AKP på en 
rekke områder har tatt et oppgjør med dogmatiske 
tendenser og gjennomført teoretiskJ}ybrottsarbeid, 
spesielt når det gjelder kvinnespørsmålet. 

AKPs 6. landsmøte markerer gjennom vedtaket 
av et nytt prinsipprogram et endret syn på endel 
sentrale spørsmål. Dette gjelder blant annet et 
begrep som proletariatets diktatur, som er fjernet 
fra det nye programmet. Dette skyldes dels at dette 
begrepet historisk vanskelig kan skilles fra partiets 
maktmonopol - en av kimene til den seinere 
undertrykkelsen av både proletariatet og andre 
deler av det arbeidende folket. Men etter vårt syn 
har det også, som begrep, en grunnleggende svak
het som teori om staten i den sosialistiske perio
den: Det refererer utelukkende til undertrykkelsen 
av borgerskapet, og neglisjerer utvidelsen av 
demokratiet for folket som sosialismens politiske 
grunnlag. 

Det kan i ettertid sies at når sosialister og kom
munister i 30-åra lukket øynene ·for forbrytelsene i 
Sovjet og forsvarte «kommunismens fedreland» 
mer enn sitt eget, så er det forståelig, ikke minst ut 
fra hele den internasjonale situasjonen. Når AKP 
derimot tok opp igjen forsvaret for Staiin på 70-tal
let, så var det nok av fakta tilgjengelig for å kon
kludere med at hans styre var forkastelig. 

AKP har fra stiftelsen referert til marxismen
leninismen Mao Zedongs tenkning (maoismen) 
som sitt eget og den internasjonale kommunistiske 
bevegelsens felles grunnlag. Den internasjonale 

, bevegelsen som maoismen på søttitallet represen
terte har for lengst brutt sammen. Vi ønsker heller 
ikke å opprettholde synet på marxismen-leninis
men som en enhetlig verdensanskuelse og ideolo
gi. Partiets teoretiske grunnlag kommer derfor til 
uttrykk i vår behandling av marxismens teoretiske 
arv og de konkrete programpunktene i det nye 
prinsipprogrammet. 

VEDTATT PÅ AKPs 6. LANDSMØTE 
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Vedtak fra AKPs landsmøte. 
Opprør gjengir her en rekke vedtak fra landsmøtet 
På motstående.side finner du uttalelsen om AKP og 
den kommunistiske tradisjonen gjengitt i sin helhet. 

Om AKPs 
sikkerhetspolitikk 

Landsmøtet valgte å overlate til 
det nye landsstyret å fatte endelig 
vedtak om partiets sikkerhetspoli
tikk, men stemte mellom to alter
native forslag for hva som skulle 
ligge til grunn for landsstyrets 
vedtak. 

Begge forslagene tok opp feil 
som partiet har hatt. I det som ble 
vedtatt lagt til grunn, heter det 
bl.a. «Partiet har tidligere hatt til
dels overdrevne, dels unødvendi
ge og lite effektive sikker
hetstiltak. Dette har hemmet parti
ets arbeid og vært et hinder for å 
utnytte alle legale muligheter 
under det borgerlige demokratiet. 
Det har også stått i veien for, en 
effektiv sikkerhetspolitikk tilpassa 
dagens virkelighet.» 

Begge forslaga gikk inn for et 
mer åpent parti med bl.a. flere 
kjente medlemmer, kontakt på 
tvers i organisasjonen og hoved
vekt på det eksterne. Men mens 
forslaget som ikke fikk flertall sa 
at »den konspirative sikkerhetspo
litikken (må) revideres kraftig i 
retning av et tilnærmet åpent 
parti», så heter det i forslaget som 

ble vedtatt lagt til grunn at «Et 
revolusjonært parti som stiller seg 
på arbeiderklassens side har 
behov for å beskytte seg sjøl. 
Landsmøtet mener at AKP må ha 
en politikk for å beskytte seg mot 
forfølgelse og uønska innsyn i 
dag, og være forberedt på å fun
gere under forhold med innskren- · 
ka demokratiske rettigheter eller 
illegalitet i framtida.» 

Forslagene skilte seg ut fra 
dette også i synet på framtidige 
landsmøter. I det som fikk. flertall, 
heter det at «Landsmøter og års
møter i distriktene skal holdes 
internt.» I det nedstemte forslaget 
het det at «Landsmøteforhandling
ene kan lukkes (men tid og sted 
skal være offentlig, presse skal 
kunne inviteres).» 

Forslaget som ble vedtatt lagt 
til grunn, inneholdt også noen 
nærmere retningslinjer for partiet 
som landsstyret nå vil vurdere 
videre. Partiets gamle sikkerhtspo
litikk har brudt sammen. Nå må 
det utarbeides retningslinjer og 
praksis for et mer åpent parti, som 
samtidig har en sikkerhetspolitikk 

LANDSMØTET 

OM KVINNE-
INITIATIVENE 

Fra distriktsårsmøtet i Østfold 
AKP: 
Erfaringene fra jobbingen 
med Kvinneinitiativene opp
summeres på landsbasis. 

Begrunnelse: 
Det snakkes en del om hva som 
skjedde rundt Kvinneinitiative
ne. Om Nordland hører vi at der 
ble jentene »bitt hue av», fra 
Bergen at der ble Kl stoppa av 
sentralen, fra Oslo at etter 
Nyttår var omtrent ikke ei jente 
aktiv i valgarbeid etter at de om 
høsten drev et omfattende og 
bredt massearbeid. I Østfold 
mener vi å ba mye å lære av 
arbeidet med Kvinneinitiativet. 
Vi har oppsummert det og dis
kutert det med folk. sentralt og 
bl.a. fått en forklaring på noen 
av motsigelsene som var i val
garbeidet: når et slikt kompli
sert valgsamarbeid skal tråkles 
sammen så hender det dessver
re at noen må ofres. Det siste 
mener vi innebærer et syn på 
medlemmene som reduserer oss 
til brikker. 

Uansett hva som skjedde i 
de forskjellige fylkene med 

· Kvinne-initiativene, er det nød
vendig å få en felles oppsum
mering og sørge for at partiet 
lærer av både feil som ble gjort 
og alt det flotte massearbeidet 
som ble gjort mange steder. Det 
mener vi er avgjørende for at 
den krafta som kvinneopprøret
har representert i partiet, skal 
videreutvikles. 

AKPs eksterne oppgaver framover 
1. Kampen mot norsk medlemskap i EF er den viktigste felles eksterne kampsaka for hele partiet i neste lands
møteperiode. 
2. AKP vil arbeide for at RV skal stille flest mulig lister, og like mange som i 1987 ved kommune- og fylkes
tingsvalget i 1991. 

Om forholdet mellom AKP og RV 
Her følger vedtaket om AKP/RV, 
hvor det også er tatt med de innle
dende prøveavstemningene. 

1. AKP går inn for å stryke AKPs 
eiendomsrett til RV-navnet og 
andre særrettigheter fra RVs ved
tekter. 

2. AKP mener at RV som det slås 
fast i de nåværende vedtektene, 
fortsatt skal være en allianse inn
retta på valg og parlamentarisk 
arbeid. 

3. AKP mener at hovedorganiser
inga av RV skjer gjennom lokale 
grupper på kommune- eller bydels
basis. AKP går inn for at et flertall 
av partimedlemmer skal bli med i 
RV lokalt som individuelle, beta
lende RV-medlemmer. AKPs med
lemmer lokalt vil normalt være 
«grunnstammen» i RV. Omfanget 
av organiseringa og aktivitetsnivå
et må vurderes ut i fra lokale 
muligheter og behov. Vedtektene 
bør endres slik at de godkjente 
lokalgruppene velger delegater til 
landsmøtet og fylkesårsmøter. Ved 
siden av et valgt landsstyre bør 
andre organisasjonsledd først og 
fremst være knyttet til kommune
styre- og fylkestings- grupper. 

4. AKP går inn for å oppretthol
de en samarbeidsavtz.le med RV 

. mht. økonomi, kontorhold o.a. 
5. AKP vil i tida framover legge 

vekt på en åpen dialog med andre 
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marxister og progressive om hvor
dan den revolusjonære bevegelsen 
i Norge.kan bygges ut og styrkes. 
AKP oppfordrer dem til å melde 
seg inn i RV. 

6. Det trengs fortsatt et revolu
sjonært parti med AKPs kvaliteter. 
Men disse kvalitetene må i mye 
større grad enn hittil kobles til ska
perkrafta til revolusjonære arbeide
re av begge kjønn. AKP ønsker 
etter valget i 1991 en diskusjon 
med RV og andre revolusjonære. 
Det legges opp til å diskutere erfar
ingene med RV-arbeid og RV
organisering både i RV og AKP. 
Diskusjonene må avklare om det er 
ønskelig med en eventuell sam
menslåing til ett parti, og på hvil
ket grunnlag dette eventuelt skal 
skje. 

(Vedtaket ble fattet med 85 pro
sent for, 10 prosent mot og 5 pro
sent av holdne stemmer) 

Før vedtaket over ble fattet, ble det 
foretatt prøveavstemninger over 
følgende forslag: 

A) Landsmøtet i AKP ønsker at 
RV og AKP samles i ett parti og 
oppfordrer RVs landsmøte til å 
behandle dette på sitt landsmøte i 
91. 

AKP vil invitere revolusjonære 
sosialister som står utafor AKP og 
RV til å være med på utforming og 
dannelsen av partiet. Partiet må 

bygge på aktive medlemmer. Det 
trengs fortsatt et revolusjonært 
parti med AKPs kvaliteter. Men 
disse kvalitetene må i mye større 
grad enn hittil kobles til skaper
krafta til revolusjonære arbeidere 
av begge kjønn. 

Hvis de politiske forutsetninge
ne er tilstede bør dannelsen av et 
nytt revolusjonært marxistisk 
arbeiderparti kunne skje i løpet av 
1992. 

(52 prosent stemte for forslaget, 
44 prosent mot, og 4 prosent 
avholdne) 

B) AKPs nye program og ved
tekter bør være grunnlaget for dette 
partiet. 

(38 prosent stemte avholdne, 33 
prosent for, 29 prosent mot. En 
viktig årsak til den store prosenten 
avholdne stemmer er følgende: I 
et innlegg før avstemningen ble 
det oppfordret til at de som var i 
mot å slå sammen RV og AKP 
skulle stemme avholdne, og 
mange fulgte den oppfordringen.) 

C) Følgende ble satt opp mot 
hverandre: 
- AKP vil opprettholde eiendoms
retten til RV- navnet. 
- AKP vil gi avkall på eiendoms
retten til RV- navnet. 

(86 prosent stemte for å gi avkall 
på eiendomsretten til RV-navnet, 8 
prosent for å opprettholde den. 6 
prosent stemte avholdne.) 

OPPRØR 

Om endringene i 
AKPs prinsipprogram 

For å gi en foreløpig innsikt i hva som er 
nytt i prinsipprogrammet, trykker vi en uttalelse 

fra Sentralstyret som ble offentliggjort etter 
landsmøtet. 

AKPs nye prinsipprogram repre
senterer i forhold til partiets tidli
gere programmer både kontinui
tet, brudd og politisk fornyelse. 

1) Kontinuiteten vises spesielt i 
målsettinga, klasseanalysen og 
strategien: AKPs langsiktige mål 
er et globalt, kommunistisk sam
funn. Det er nødvendig med en 
internasjonal revolusjonær kamp 
for å fjerne kapitalismen og 
imperialismen. Arbeiderklassens 
frigjøring må være dens ege 
verk, ikke noe parti kan innføre 
sosialismen »på vegne av» 
arbeiderklassen. En sosialistisk 
revolusjon er et sosialt opprør 
som tar makta fra borgerskapet 
og undertrykker det som klasse, 
oppløser embetsmannsstaten, 
opphever den kapitalistiske pri
vateiendommen og etablerer nye 
sosialistiske produksjonsforhold. 

Partiets analyser av kapitalis
mens utbytting, kvinneunder
trykkinga og imperialismen har 
vist seg å bygge på konkrete og 
gode analyser. AKPs syn på 
behovet for å forene by og land 
(alliansen mellom arbeidere og 
småbønder) og partiets forsvar 
for norsk sjølråderett er nå som 
før et viktig element i partiets 
politikk. 

2) Samtidig representerer pro
grammet et brudd med partiets 
tidligere standpunkter/program
mer på noen viktige områder: 
Dette kommer spesielt til uttrykk 
i landsmøtets oppgjør med parti
ets tidligere syn på Stalin og Sta
lin-tida, denne kritikken er for
mulert både i uttalelsen om 
»AKP og den kommunistiske 
tradisjonen» og prinsipprogram
met. 

Partiet har også fulgt opp sin 
tidligere prinsipielle kritikk av 
partimonopolet i sosialistiske 
land, med å stryke begrepet 
»proletariatets diktatur». Det er 
bl.a. lagt vekt på at det som stats
teori neglisjerer utvidelsen av 
demokratiet for folket som sosia
lismens politiske grunnlag. 

Det nye prinsipprogrammet 
inneholder heller ingen henvis
ning til »marxismen-leninismen
Maozedongs tenkning» som par
tiets og den internasjonale kom
munistiske bevegelsens felles 
grunnlag. Programmet slår iste
det fast at AKP bruker den rike, 
marxistiske teorien som en ret
tesnor for handling, og innehol
der i tillegg en kort, konkret hen
v1snmg til områder der Marx, 
Engels, Lenin, Mao og andre 

marxister har gjort en banebry
tende innsats. Det historiske opp
gjøret med den 2. internasjonales 
sosialdemokratiske klasesamar
'beidspolitikk og nasjonal sjåvi
nisme under 1. verdenskrig er et 
slikt eksempel. Samtidig slår 
programmet fast at vår egen tid 
stiller store krav til konkrete ana- · 
lyser og nyskapende marxistisk 
teori. Det finnes ikke fasitsvar. 

3) Det nye programmet prøver 
også å gå nye veier på områder 
der AKP til dels har hatt en 
mangelfull og utilstrekkelig ana
lyse. Dette gjelder bl.a. økologis
ke spørsmål og de konsekvense
ne dette må ha for en sosialistisk 
strategi og synet på sosialismen 
og det klasseløse samfunnet. 
Programmet inneholder en skarp 
kritikk både av kapitalismens 
hensynsløse utp{yndring av natu
ren og en analyse av grunnlaget 
for de økologiske katastrofene i 
tidligere sosialistiske land. Det 
slås også fast at den klassiske 
visjonen om »det kom- munistis
ke overflodssamfunnet» har gitt 
illusjoner om en materiell vekst 
uavhengig av naturens egne 
grenser. Et klasseløst samfunn 
forutsetter ikke bare samfunns
messig rikdom, økonomien må 
også være orgaJH~en i s-amsv:,r 
med økologiske prinsipper. .,, !, 

Programmet inneholder på 
mange punkter en videreutvik
ling av partiets syn på kampen 
mot kvinneundertrykkinga: Bl.a. 
en konkret analyse av familiens 
rolle i organiseringa av det ube
talte hus- og omsorgsarbeidet og 
dermed den indirekte utbyttinga 
av kvinnekjønnet. Og av de opp
gavene dette stiller for organiser
inga av et sosialistisk samfunn 
der alle tiltak må ta utgangspunkt 
i kvinner som sjølstendige perso
ner, ikke i familier eller hushold. 

Programmet tar også til orde 
for en mer prinsipiell vurdering 
av dagskampens betydning i en 
sosialistisk strategi: «Under 
kapitalismen må arbeiderklassen 
og folket hele tida ha som mål å 
utvide sine egne rettigheter på 
bekostning av kapitalens 
styringsrett og det statlige 
embetsverkets makt.» 
Kampen for 6. timersdagen, 
kystbefolkningas kamp for kon
trollen over livsgrunnlaget og 
miljøbevegelsens oppgjør med 
ødeleggelser og ressursplyndring 
er eksempler på reformbevegel
ser med slike strategiske per
spektiver. 

KONTINGENTEN 
I følge de nye vedtektene er det nå landsmøtet som fastsetter kontingent
satsene. Landsmøtet vedtok med stort flertall å opprettholde satsene slik 
de står, mens et forslag om å redusere satsene ble oversendt det nye 
sentralstyret. 
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psal- et 
oliglag 

På Oppsal i Oslo er det et boliglag 
med mange aktive folk og mange oppgaver. 

Opprør har snakka med 
en av dem, Herman Hubenbecker 

om hvordan det er å jobbe i et boliglag, 
om styrke og svakhet, om oppgaver 

og perspektiver. 

K ,askjo ha dot også ,ære 
noe å tygge på i diskusjonen om hva . 
slags organisasjonsstruktur vi skal 
utvikle i partiet? 
Sannsynligvis er Oppsal-laget nå midt i 
julestria. For dem betyr det innsamling
saksjon. De pleier å ha det oppunder jul, 
og i år skal pengene gå til Intifadaen. 
Herman forteller at disse innsamlingene 
gjeme kan bringe inn to-tre tusen kro
ner. Han forteller om et lag med mange 
oppgaver og et trivelig lagsmiljø. 
-Vi får diskutert det vi skal, og jeg 
synes vi har gode diskusjoner. Ikke 
minst får vi fram uenighetene. I disku
sjonene før landsmøtet var det stor 
11enighet, og usikkei:het, i synet pfi. de 
n · storiske tradisjonene våre, men ellers 
en ganske utbredt oppfatning om at det 
ikke er forska og undersøkt nok i for
hold til å dra de helt bastante konklusjo
nene. 
-Opprør er svært interessert i å få fram 
hva dere gjør. Hva preger arbeidet i et 
bolig-lag i Oslo? 
-Først vil jeg si at selve mangfoldet i 
oppgavene gjør lagsarbeidet spennende. 
Vi må hele tida spille på mange streng
er. Alle har mye å gjøre og det er stor 
respekt for den enkeltes oppgaver. Sam
tidig synes jeg at vi greier å samle oss 
og kaste oss på felles oppgaver når det 
er nødvendig. Oppgavene kan dreie seg 
om forsvar av skoler og barnehager, 
budsjettkampen som helhet, 1. mai, 
solidaritetsarbeid, forsvar av boligmil
jøet " eller rett og slett miljøkamp. Det 

er det det dreier seg om når vi har del
tatt for å forsvare Østensjø-vannet mot 
utbygging. Det er et viktig og særegent 
område, med bl.a. et rikt fugleliv. Kam
pen mot utbygging var en viktig 
lokalsak under siste valgkamp. Dette 
betyr mye frontarbeid, og av forskjellig 
karakter, fortsetter Herman. Vi står vel
dig sterkt i laget på at vi som kommu
nister ikke skal søke eller ha mak,t der 
vi deltar. Vi skal tjene folks interesser. 
-Mangfold av oppgaver, sier du. Spri
ker det for mye, eller greier dere å opp
summere og jobbe langsiktig med større 
saker? 
-Herman tar budsjettkampen som 
eksempel: Det er mange med der, men 
jeg vil nok si at det er vanskelig for oss 
å samle trådene og vite hvordan vi skal 
gå videre. Den kampen foregår på så 
mange nivåer og sektorer. Laget vårt 
dekker dessuten tre bydeler, så det er 
ikke noen enkel sak å oppsummere og 
få til felles prioriteringer og planer. Men 
fra vår plass ser vi godt at det «brenner» 
i offentlig sektor - helse, skole, barneha
ger, osv. Og jeg vil gjeme ha med at det 
er viktig når vi skal slåss mot EF-med
lemskap. 
-Du nevnte 1. mai blant oppgavene. 
Det er et slags problemområde når en 
skal forene bydels-jobbing med det fag
lige miljøet? 
-Det er klart det er et problem for oss at 
vi må avvente begivenhetene i Samorg. 
Det er der premissene legges, og vi får 
ikke gjort stort før resultatet der er 
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kjent. Jeg vil si det sånn at vi savner 
arbeiderklassen i laget - de er stort sett 
organisert andre steder. Det er et minus 
for boliglaga. Det vi gjør med 1. mai er 

at vi mbbiliserer lokalt og samler oss til 
et stort frokostarrangement, før vi går til 
toget. I år måtte vi finne på noe annet. 
Siden vi først skulle gå i toget fra Gru-

Østensjøvannet har 
er rikt fugleliv. Kam
pen mot utbygging 
var ei viktig lokalsak 
under siste valg
kamp. For laget på 
Oppsal har det 
betydd mye å delta i 
frontarbeidetfor å 
bevare det 
unike miljøet . 

nerløkka og -deretter ( Samorg, ble' det 
ikke tid til noe før det. Vi mobiliserte til 
frokost på T-banen. Vi serverte resten 
av passasjerene, både på banen ned til 
byen og på trikken til Grunerløkka. God 
stemning og vi fikk markert I. mai 
-Vi savner arbeiderklassen i laget - kan 
du utdype det litt? 
-En ting, sier Herman, er at det er et 
ledd som er nesten borte for oss når det 
gjelder budsjettkamp, 1. mai, og en 
rekke andre saker, slik at vi må jobbe 
oss inn fra hver vår kant. En annen ting 
er at jeg tror at det kanskje blir bedre 
lagsmiljøer i litt blanda lag. Det er har
dere forhold i mannsdominerte bransjer, 
uenighetene der blir fort skarpe. Jeg tror 
til og med at «fag\ig fo\k,.. i ~'!."'-'~' 
vil gjøre det lettere å skape ringer i van
net, få til støtte når det er kamper - at 
det kanskje også er lettere å rekruttere i 
et slikt miljø. Det er lettere å «alminne
liggjøre» partiet her. Arbeiderklassen 
må også bry seg om barnehager, mener 
han. 
-Men litt tilbake til bydelsjobbinga. Det 
alvorligste ved desentraliseringa av for
valtningsorganene i Oslo er at hver 
enkelt bydel hele tida må slåss om filler 
og bein. Da trengs det allsidige og ster
ke boliglag. Selv om mye spriker og det 
er mye vi skal dekke over, lurer jeg på 
om ikke allsidigheten tross alt er vår 
styrke, at vi har mange strenger å spille 
på når noe skjer i bydelen. Også er vi 
farlige for makta -og det setter folk ptis 
på. Sier Herman Hilbenbecker. 

BIRGER THORN-PAULSEN 

VENSTRE I TYSKLAND -Quo vadis? 
Anneksjonen av DDR og parlament
svalget 2.deseinber stiller det revolu-

. sjonære venstre overfor nye og store 
utfordringer: Hvordan forene det tyske 
venstre? 
Inn i 90-tallet er det i vest hovedsakelig 
det marxist- lennistiske MLPD med det 
best utviklede fagforeningsarbeidet, 
VSP en tidligere samling av det gamle 
«albanske» KPD(m-1) og det trotskistis
ke GIM og Radikale Linke, bestående 
av diverse enkeltpersoner fra venstre-
rømninger i De Grønne, og andre fra 

",\t venstre spektrum som utgjør organi-
Asjonene. Skillene mellom disse orga

msasjonene er og har lenge vært ideolo
gisk-politiske, i den senere tida har det 
vært en viss tendens til nærmere samar
beid i lokalt valgarbeide og anti-imperi
alistiske og anti-fascistiske fronter, i 
varierende samarbeid med andre mindre 
organisasjoner, bl.a. BWK som har ivret 
etter en sammenslutning med VSP. 
MLPD har aldri vært interessert i sam
menslåinger i «nye» partier, men har 
etter flere års «isolasjon» i forhold til 

Tyskland er «lokomotivet» i EF. Her følger en innføring 
i forholdene blant venstrekrefter og revolusjonære grupperinger . 

Viktig å vite om og forholde seg til. 
andre organisasjoner, og konsentrasjon 
om jobbing innenfor stål, gruver og 
bilindustri, hvor de vakte oppsikt med 
en større streik partiet ledet i stålværket 
i Rheinhausen, de siste 3 åra lagt særlig 
vekt på anti-imperialistiskt frontarbeide 
innretta mot tysk imperialisme. Andre 
organisasjoner har nok sett på denne 
«fronten» som for nært knytta til 
MLPD. 
VSP har jobbet mer udogmatisk i for
hold til andre organisasjoner, men sam
menslåingen med BWK ble antageligvis 
stoppet av dem. Det er også et latent 
problem i VSP hvilket forhold de skal 
ha til den 4.int. og hvordan trotskistene i 
VSP skal kunne organisere seg. 
Venstrekreftene i øst har et helt annet 
utgangspunkt: Valgmessig, organisato
risk og økonomisk dominerer PDS, 
etterfølgeren etter Honeckers SED, hvis 

vi skal velge å regne dem til «venstre». 
Politikken de la fram under valgkampen 
betydde distansering fra streiker i øst, 
noe som plasserer dem i dag trygt 
innenfor den sosialdemokratiske folden. 
Men det at de er valgt inn i parlamentet 
og at De Grønne i vest røk ut, betyr at 
venstre i Tyskland må forholde seg til 
dem slik de måtte forholde seg til De 
Grønne i alle årene etter at dette partiet, 
som sprang ut av rød-grønne bevegel
ser, føk inn i parlamentet. Den parla
mentariske situasjon har betydd mye og 
vil bety mye for det revolusjonære tyske 
venstre ,selv om de overhodet ikke har 
muligheter selv og er sterkt forankret i 
det utenomparlamentariske arbeidet, 
MEN tidd ihjel. 
De viktigste kreftene i Tyskland er orga
nisasjonene/partiene/bevegelsene i øst: 
Vereinigte Linke, en samling av kom-
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munister, sosialister, kristensosialister, 
KPD et kommunistiskt parti som nettop 
er opprettet men er uten et klart pro
gram og har store indre ideologiske 
uenigheter og Bundniss-90, valgfronten 
til massebevegelsene som gjennomførte 
opprøret som styrtet Honecker! Videre 
er det de mer spontane og fortsatt forbi
gående uavhengige streike«frontene», 
hvor arbeiderklassen i øst skaper sine 
organisasjoner for å forsvare seg mot 
den tyske Monopolkapitalens rasering 
av store deler av industrien i øst, 2-
lønnssystem avhengig av bosted m.m. 
Hvor kan vi ane konturene av «sam
linga» og/eller partibygging øst-vest av 
venstre i Tyskland!? 
MLPD har reorganisert distriktsorgani4 

seringa og satser på den ene siden på å 
bygge ut partiet i hele Tyskland, kombi
nert med ønske om skrittvist samarbei-

de i klassekampen med revolusjonære i 
øst for å legge grunnlaget for mulige 
samlinger. Men det legges vekt på å 
unngå spontane «prinsippløse» samling
er for samlingen skyld. Det har utviklet 
seg et samarbeide mellom Vereinigte 
Linke og VSP gjennom felles arrange
menter bl.a. om fagforeningsarbeide, og 
bidrag til hverandres publikasjoner. 
Bundniss-90 stilte lister til valget sam
men med De Grønne ,men det stilte 
også folk fra Vereinigte Linke på deres 
lister. De organisasjonene som klarer å 
utvikle en politikk som kan forene den 
tyske arbeiderklassen gjennom kamp og 
ikke bare organisatorisk, tror jeg vil ha 
framtida for seg i Tyskland. Det sentrale 
imperialistiske landet i EF, og dermed et 
viktig land for revolusjonære i Norge å 
forholde seg til, og søke å styrke samar
beidet nmed venstrekreftene i. 

OLE SMAADAHL 
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Om <<Bøllekurs
bevegelsen>> 

VI OPPFATfER det som det er enighet 
om at det sies klart fra om at bøllekurse
ne er arrangert og leda av AKP. 

Det skal i hovedsak være AKP-ere 
som er kursledere. Unntaksvis kan også 
ikke-medlemmer være ledere, men skal 
da alltid lede sammen med et medlem. 
Det bør ikke være lenge siden vedkom
mende har meldt seg ut, fordi hun da 
ikke vil være ajour med de interne for
holdene. Når det gjelder kurs for samer 
og innvandrere vil det være viktig å få 
same-/innvandrerkvinner som medlede
re. Vi kan derfor ikke stille det samme 
krav til medlemskap her. 

Bøllekurs skal være hele lagets 
ansvar der det er mulig å få til. Særlig 

mobilisering til kurset og oppfølging 
etterpå er viktig. Med oppfølging menes 
å gi tilbud til de som ønsker det, ikke 
basert på at de skal gi noe tilbake som 
takk. 

Bøllekursene viser kvinner at sam
men er vi sterke. De agiterer for at kvin
ner skal organisere seg og støtte hve
randre. De agiterer for kollektiv kvinne
kamp. Ingen av debattantene i «Opprør» 
mener at bøllekursene ikke skal agitere 
for dette. 

Verving er, som Eli Aaby sier i avisa, 
en prosess som tar tid. I denne proses
sen er respekten for de vi ønsker å verve 
viktig. Det er også viktig å vise at vi 
som AKP-ere generelt har respekt for 

folk. Derfor mener vi det er riktig å gi 
bøllekursene som AKPs gave til kvin
nene, uten å stille betingelser og «kreve 
gjengjeld» i form av medlemskap. Vi 
mener at bøllekursene er viktige for ver
ving gjennom at de gjør kvinner kjent 
med politikken vår, og viser nytten av 
kollektiv kamp. På denne måten kan 
kurset være et ledd i verve-prosessen. 
Men hovedhensikten med kurset må 
være å styrke kvinnene i deres kamp 
mot undertrykking. Antall vervede 
medlemmer kan derfor ikke være 
målestokken for hvorvidt kurset er 
vellykka. 

DISTRIKTSTYRET 
I ROGALAND AKP 

Hva slags parti 
trenger kvinnene? 

ET HÅPLØST SPØRSMÅL som det 
ikke finnes noe svar på, fordi det er så 
mange slags kvinner (og takk for det). 
Men dersom vi stiller spørsmål om hva 
slags parti kvinner fra arbeiderklassen 
trenger, blir det kanskje enklere å finne 
noen svar. 

Det er kanskje dristig av meg å kaste 
meg inn i denne debatten, men jeg er 
ikke lenger så redd for å dumme meg ut. 
Dessuten har jeg en sterk følelse av at 
det partiet arbeiderkvinner trenger også 
er et godt parti FOR MEG. Jeg har for 
eksempel opplevd å bli usynliggjort i 
denne debatten. Jeg har skrevet flere 
innlegg, men har ennå til gode å få noen 
reaksjon. Det virker som de gamle parti
toppene kun er interessert i å diskutere 
med hverandre. D. v.s. du må ha en viss 
status i partiet for å bli tatt på alvor. Den 
eneste som har reagert på et innlegg fra 
meg var, symptomatisk nok, en kvinne. 
En takk til henne. 

Så til saken. Jeg ber om at dere alle 
blar opp på debattsiden i Klassekampen 
den 24. oktober og leser innlegget til 
Kristin M. Johansen. Les det to ganger. 
Det er det beste innlegget i denne debat
ten. Kristin setter fingeren på de vik
tigste årsakene til AKPs problemer. Hun 
peker på den manglende klasseinnret
tinga, det manglende oppgjøret med sta
linismen og andre negative sider av den 
ommunistiske tradisjon. Og hun peker 
å den leninistiske parti-teoriens ubru
elighet i Norge i 1990. 
Dette er hovedårsaken til at AKP 

ldri er blitt det kvinnepartiet (eller det 
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arbeiderpartiet) som er proklamert fra 
ledelsen. Partiet har vært, og er fremde
les dominert av småborgerlige hold
ninger og kultur. Det merkelige er at det 
er utviklet mye bra teori om kvinnepoli
tikk i partiet, men det har ikke greid å 
omsette dette i praksis. Årsaken (noe av 
den), tror jeg, er at partiet samtidig har 
vært «opphengt» i sine «gudebilder». 
Og det har vært så viktig å bevare disse, 
at vi ikke torde/ville omsette teorien i 
praksis. Pål Steigan har f.eks. nettopp 
demonstrert gjennom et innlegg i Klas
sekampen, at han er en av dem som 
klamrer seg til sine gamle «gudebilder». 
Det er synd, for han er en av de som kan 
tenke nytt, i noen sammenhenger. Men 
ellers tror jeg veldig mange partimed
lemmer er i ferd med å ta et oppgjør 
med fortidas feil. Det var denne positive 
utviklinga som fikk meg til å bli med i 
partiet for litt over ett år siden. Jeg ser 
en slags glidende overgang til noe 
bedre. Men det er ikke nok, dersom vi 
skal unngå å bli et nytt NKP. Vi må ta et 
åpent oppgjør med fortidas feil, og dette 
må gi seg konkrete utslag i hvordan vi 
organiserer partiet, og i partikulturen. 
Og det må vises utad, dersom vi skal 
kunne rekruttere mange av de flotte 
kvinnfolka (og mannfolka) rundt på 
arbeidsplassene. 

Jeg har registrert en radikalisering av 
mine arbeidskamerater de siste årene. 
Mange har et krystallklart klassestand
punkt, men de ser ikke AKP som noe 
alternativ. Og jeg må innrømme at jeg 
ikke tror noen av dem ville finne seg til 

Rød Valgallianse 
Boks 211, Sentrum, 
0103 Oslo 1 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon: 02- 37 14 14 
og 02-38 42 50 

rette i partiet i sin nåværende form. 
Derimot har mange stor respekt for RV. 
Det er faktisk slik at mange blir skuffet 
dersom RV-politikerne ikke inntar de 
«riktige» standpunktene. De er blitt vant 
til at RV tar deres parti i mange saker. 
RV oppfattes som et parti som forsvarer 
arbeidsfolks interesser. Dette er noe å 
bygge videre på. Men RV er dessverre 
ikke noe parti. RV er bare en samling 
enkeltindivider og dermed meget ude
mokratisk, uten en skikkelig organisa
sjon. Olav Randen har beskrevet dette 
glimrende i et innlegg i KK den 21/10. 

Dette er årsaken til at jeg tidligere har 
gått inn for en sammenslåing av RV og 
AKP under RV-navnet. (Rødt Venstre
parti). Selvsagt under forutsetning av at 
vi tar med oss de bra tradisjonene fra 
begge, og kaster de dårlige (nevnt 
foran) på båten. Problemet er vel at vi 
ikke greier å bli enige om hva som er de 
gode og dårlige tradisjonene. Er vi i det 
hele tatt i stand til å tenke nytt når det 
gjelder organisering?. Greier vi å lage et 
parti for arbeiderkvinner (og menn). Jeg 
begynner faktisk å tvile. Men er det 
noen som kan klare det, så er det kvinn
folka i og rundt partiet og RV. Kanskje 
vi gutta nå skal overlate dette til kvinn
folka? Eller hva sier du, Kristin, tar du 
opp hansken? Kom med noen konkrete 
forslag til hvordan du og dine medsøstre 
ønsker at et rødt, revolusjonært arbei
derparti skal fungere og være organisert. 
Jeg venter spent på svar. 

OLER.BERG 

Rød Ungdom 
Boks 610, Sentrum, 
0103 Oslo 1 
Kontoradresse: Gøteborggt. 8, 
0556 Oslo 5 
Telefon: 02-37 73 50 
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Skriv til Opprør! 
Skrivelysten er stor og det er bra, 
men fører dessverre ofte til 
plassmangel. Skriv kort! Kontakt 
gjerne 
Birger Thurn-Paulsen 
(02-38 42 50) 

AKP-kom
promisset 

LANDSMØTET VAR enige om at det 
nå skulle satses, handles, ut på gata, 
rekrutteres, jobbes sammen med ung
dom.... . De store vedtaka om dette ble 
ikke fatta, men det var det vi var 
enige om. Det var dette som var grunn
laget for kompromisset. 
Selv om vi har ulike syn på en del stra
tegiske og historiske spørsmål, er . vi 
enige om at vi tross alt har så mye til 
felles - at vi holder sammen, vil slåss 
sammen. Skjønner man ikke dette, 
skjønner man ikke hvorfor det var så 
viktig at ikke enav fløyene på landsmø
tet vant. En vinnerfløy hadde ikke greid 
å overleve som ledelse for et landsom
fattende parti mange dagene etter lands
møtet. Et kompromiss var en forutset
ning. 
En annen forutsetning er at kompromis
set respekteres. AKP er idag mye en 
allianse. Det var mange marxist-leninis
ter i AKP før landsmøtet. Vi har ikke 
skiftet politisk ståsted fordi om (ml) er 
fjernet i partinavnet. Noen ville at det 
nye partiet skulle hete Rødt Venstrepar
tLD e er fornøyd med a parentesen for
svant, om ikke av samme grunner som 
meg. Det er denne type vedtak som 
karakteriserer et kompromiss. 
På pressekonferansen etter landsmøtet 
markerte Per Overrein at han «ønsket å 

samarbeide med den fornuftige delen av 
venstrefløya i AKP». Den «ufornuftige» 
var de som ville opprettholde marx
ismen-leninismen. 
Et betydelig mindretall på landsmøtet 
stemte imot henvisningene til Marx, 
Lenin og Mao i kapitel 6. For andre var 
vedtaket en utvanning. Når Per Overre
in på pressekonferansen . reduserte 
marxist-leninistene til 10% på landsmø
tet, de «ufornuftige», tyder det på at han 
ikke skjønner at formuleringene i prin
sipp- programmet - spesielt i kapitel 6 -
er et kompromiss. Størstedelen av 
«venstrefløya» på landsmøtet stemte for 
det nye kapitel 6 - selv om vi syntes det 
var en utvanning. 
Et annet kontroveFsielt tema er væpna 
revolusjon. Jeg oppfatter formuleringe
ne i det nye prinsipp-programmet som 
bedre språklig, at det ikke er et kom
promiss - at innholdeter som før: 
Arbeiderklassen må være forberedt på å 
forsvare seg med våpen når de styrter 
borgerskapet. Per Overreins formuler
ing på pressekonferansen var at «AKP 
har forlatt vpna revolusjon». 
Vedtak er fattet. Tolkingaav et ullent 
vedtak må ikke øve vold på den skjøre 
enheten - som et kompromiss av natur 
er. 

ERIK NESS 

Nytt hefte 
RV har samla artik-
ler fra Klassekam-
pen og andre aviser . 
om norsk offentlig 
økonomi, tabeller 
fra stats- og nasjo
nalbudsjettet, plan-

V~lferds-N orge 
pa hoggestabben 

sjer fra Torstein Materiale orn kornrnuneokonornien 
og statsbudsjettet for 1991 

Dahles foredrag • 
mm i et hefte. · 
Du får dette nyttige materialet tilsendt for 
kr 35. 
Bestilles fra RV-kontoret 02-38 42 50. 

Norges 
Kommunistiske 
Studentforbund 
Gøteborggt. 8, 0556 Oslo 5 
Telefon: 02-38 42 50, 
torsdag 12-15 
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Mora mi 
og Stalin 

Det hemmelige landsmøtet i AKP er over, 
nå uten M og L leser vi i den dagspressen 
som gidder å dekke det. Selv om det nok 
ikke var så hemmelig, skulle jeg tro, der vi 
trengte oss inn ca. tretti stykker i en buss i 
Oslo sentrum. Ved første kaffepause -ble vi 
spurt om hvilken gjeng vi var. «Er det et 
teaterlag»? Og vi svarte både unnvikende 
og bekreftende. Jeg tenkte med meg sjøl at 
siste akt av dette stykket kunne bli satt opp 
om noen timer. Nå gikk det ikke slik -
sjøl om mange hellige kyr ble slakta den 
helga. En av dem var STALIN. 

Mangt er sagt om ham, men når debat
ten tilspisser seg slår det aldri feil i vår 
lille bevegelse: man tilkaller røster fra fol
kedjupet. «Vanlige folk er ikke opptatt av 
Stalin» og særlig ikke damene, mente 
noen. Ikke noe provoserte meg mer i 
debatten vi førte foran landsmøtet. Alle 
vet jo at folk ikke går rundt og tenker på 
STALIN. Det gjør ingen det, før noen drar 
han fram som et positivt eksempel. 

Men klassebevisste arbeidsfolk stiller 
spørsmålet - hvorfor tapte VI, og DE 
ANDRE seira, hvordan kom de nye hers
kerne til makta? Et enkelt spørsmål med et 
komplisert svar. Mora mi stilte alltid det 
spørsmålet, og konklusjonen blei som 
oftest at arbeidsfolk alltid ville tape. Hun 
var tilstede da det første Rød Front styret 
seira, ikke som deltaker - men bak gar
deroben i Studentersamfunnet i Trond
heim. Med kritiske og positive blikk fulgte 
hun oss opp gjennom 70-åra. Ti tusen i 
demonstrasjonstog i Oslo i 1977, og vi 
trodde det var et tidsspørsmål når Interna
sjonalen virkelig kunne avspilles. Bare 
vent til tilbakegangen kommer, fikk jeg 
som kommentar fra mora mi. 

STALIN var hun alltid i mot. Ikke det at 
når bildene av han ble båret på Karl Johan 
i Oslo, mai 1945 ble opplevd som noe 
negativt, det var forståelig. Men at vi skul
le dra han fram på 70-tallet var uforståelig. 
I debattene var det alltid bøker hun prakka 

på meg. Milovan Djilas, Leopold Trepper, 
Stefan Heym, Victor Serge, Isaac Deut
scher osv, osv. - bøker som alle var 
levende beretninger om arbeidere og intel
lektuelle som opplevde terroren, ensret
tinga og kneblinga av den intellektuelle 
friheten under Stalinismen. Folk som aldri 
beit på demagogien om at intellektuell fri
het er et spørsmål bare for de intellektuel
le. 

I partidebatten kunne kommentarene 
falle fra folk med eksamener fra Universi
tetet, både i historie og samfunnsfag, dette 
er ikke så viktige spørsmål. Eller de nikket 
bekreftende når noen sa at dette var for 

vanskelig. Vi må bruke kreftene på andre 
ting. Proletariserte arbeidere med eksame
ner både her og der ble så enkle i hue at 
tidligere «vannskiller» ikke lenger var vik
tige. Da tenkte jeg på mora mi og ble jæv
lig irritert der de intellektuelle skjøv «van
lig folk» foran seg i debatten. Det handlet 
jo om hvorfor VI tapte og DE andre seira. 

Liket ble båret ut på landsmøtet. Det 
hadde forlengst begynt å stinke, for ikke å 
si gå i oppløsning. Dette var siste sjanse 
for å få det båret ut. En debatt var over, vi 
rettet ryggen, så framover og kunne fort
sette å arbeide for vanlige folks interesser. 

PERO. 

RØD ROSE Tid for studier - tid for lesing 

Rose til 
bondeaktivist! 
Månedens Rose går til en 
gårdbruker som er kjent bla. 
gjennom kronikker i Klasse
kampen, og som medlem av 
AKP's landbruksutvalg. 
Han jobber politisk med et 
felt som favner om mange 
områder : landbrukspolitikk, 
bondeorganisasjoner, EF, 
miljøpolitikk og GATT. 

Det var gjennom GATT
forhandlingene i Bryssel vi 
fikk Helge Christie inn i 
stua via radio og fjernsyn. 

Helge Cristie 

Helge gikk i spissen for 
organiseringa av bussturen 
til Bryssel, hvor bønder fra 
Mellom-Europa, Japan, 
Korea og USA var samla til 
en alternativ GATT-konfe
ranse. Den norske gruppa på 
85 - 90 folk fikk god dek
ning både i utenlandsk og 
norsk media. De stilte med 
en egen <:Jatt-vise som gikk 
Europa rundt via BBC og 

. CNN. Ni stykker av dem 
fikk også et uforglemmelig 
møte med Belgisk politi. Da 
de skulle dele ut løpeseddler 
som opplyste om en presse
konferanse som skulle 

arrangeres på den alternati
ve konferansen , ble de 
arrestert og holdt i et par 
timer. 

Denne velykka turen er 
blant annet resultatet av et 
langvarig nettverksarbeid 
Helge har gjort over lengere 
tid i Norge og internasjo
nalt. Et godt eksempel på 
flott front-arbeid som vi alle 
har nytte av og bør lære av ! 
Selv om vi ikke deler ut 
roser, vil vi også gi ros til 
alle som har jobba med 
organiseringen av turen til 
Bryssel. 

LISBETH 

Vel overstått-både med det ene og det andre! Det har vært et race for mange, da tenker 
jeg ikke minst på partiets landsmøte. Så gjenstår det å se om vi har gjort et lykkelig valg. 

Vi har kvittet oss med (m-l)betegnelsen i navnet. Hva betyr det egentlig? Ikke at vi har 
kastet vrak på de gamle klassikerne? Kanskje de kan leses med nye øyne - i lys av de 
aktuelle diskusjonene? 

Det er å håpe at studievirksomheten vil skyte fart fremover - mitt inntrykk gjennom 
boksalget er at det ikke har vært alt for stor virksomhet på det området . Det er viktig for 
oss å ha kunnskaper når vi står oppe i så mange kamper som vi gjør nå med økende 
rasisme, rasering, miljøødeleggelser og EF-spøkelset. Og som i dansen er klassisk tre
ning grunnlaget for å gå videre med andre former. 

Bevisstheten om jordas økologiske krise er sterkere enn noen gang. I det nye prinsipp
programmet har miljø fått bred plass og her er det kunnskap å hente. 

Pål Steigans » Veiskille» er viktig i så måte. «Finnes det noen vei ut av miljøkrisa?» er 
undertittelen, og forfatteren skisserer flere veier å gå. Det er nok mange som allerede har 
sikret seg boka, men har du den ikke, har vi flere på lager. 

Pål Steigan har også laget en video: »Om årsakene til miljøkrisa». 
»Miljøutfordringen» er et hefte utformet som et studieopplegg. Sammen med Aksel 

N ærstads hefte om· gasskraftverk i Norge er det en utfordring jeg håper mange vil ta. 
Heftet «Gasskraftverk og gassgørledning - En trussel mot miljøet» er snart utsolgt, og vil 
ikke bli trykket opp igjen - så hiv dere på og bestill hvis dere ikke har det. 

- Marx: Kapitalen bok I, bind 1-4 pr. stk. kr.110,-
- Om å lese Kapitalen kr.35,-
- Mao Zedong: Verker, alle 5 bind kr.180,-
- Lenin: Utv. verk,12 bind, pr. stk. kr. 35,-
- Lenin: Marx-Engels marxisme kr. 40,-
- Pål Steigan: « Veiskille» kr.198,-
- Pål Steigan: «Om årsakene til miljøkrisa» video kr. 200,-
- «Miljøutfordringen» - et studieopplegg kr. 60,-
- «Gasskraftverk og gassrørledning - En trussel mot miljøet» kr. 30,-

KJERSTI 
Studietjenester - tlf. 02/38 42 50 

www.pdf-arkivet.no (2020)




