
! 

Dette brevet kopieres av DS, uten denne meldingen, og sendes til 
enkeltpersoner eller lag i distriktet som DS mener kan ha 
interes se av å jobbe med temaer i tilknytning til konferansen. 

Til 

26.27.og 28.august vil AKP arrangere en stor arbeiderkonferanse i 
Oslo. 

Hensikten med konferansen : er både å samle og vise fram det AKP 
har av politikk for arbeiderklassen i Norge og å utvikle politik
ken vår. Vi ~nsker å gi innhold til påstanden om at alt det 
spennende fins i ar.beiderklassen, mot alle påstander om at 
arbeiderklassen er d~d eller uten politisk betydning. Det er en 
viktig del av hensikten å mobilisere mange i de politiske 
forberedelsene til konferansen, bl.a. som et ledd i arbeidet for å 
utvikle flere arbeidere i partiet til nye ledere på ulike nivåer .. 

Konferansen bygger på at arbeiderklassen har to kj~nn. 
Det er ikke en faglig konferanse, men en arbeiderkonferanse som 
tar opp svært ulike sp~rmål fra klassepersåpektiv. Konferansen må 
også ta opp alliansepolitikken i forhold til småborgerskapet og 
grupper som ligger på grensen. 

Arbeidet er såvidt starta. Forel~pig tenker vi oss et opplegg med 
en kulturkveld fredag kveld, med ulike former for kultur av 
arbeidere og i tilknytning til arbeiderklassens kamp på ulike 
fronter. 

L~rdag tenker vi oss en Celler flere) hovedinnledninger om 
arbeiderklassens betydning, a. hvem som er arbeiderklassen i 
Norge i dag og hvordan den er organisert, sosialdemokratiets grep 
og klassesamarbeidssystemet. b. angrepene på arbeiderklassen og 
fagbevegelsen, oppsplittinga, c. hvordan m~te angrepene, to 
spisser, motstrategi, allianser. Hvordan rive arbeidsfolk l~s fra 
DNAs innflytelse? 

Plenumsdebatt med bl.a. vekt på hvordan arbeiderklassen faktisk 
tar opp kampen på ulike måter, konkrete erfaringer, små og store, 
i tradisjonelle faglige kamper og i utradisjonelle former. 

Seminarer. Her må det være åpent for ideer underveis og mye vil 
avhenge av hva vi har folk som vil jobbe med. noen ideer Cikke 
titler) • Milj~kampen/arbeiderklassen/arbeidsplassene * Motstrn
tegier mot oppsplittinga Ctenker f.eks. arbeidstida i en slik 
sammenheng) * Erfaringer fra kampen om ensidige industristeder, 
både linjesp~rsmål og konkrete kamperfaringer * Ny teknologi -
farvel til arbeiderklassen? * Kj~nnsmotsigelsen i arbeiderklassen 
og fagbevegelsen, begge kj~nns ansvar, hva gj~re? * Antirasistisk 
arbeid i arbeiderklassen/på arbeidsplassene * Fri og uavhengig 
fagbevegelse, hvordan drive den kampen videre ? * Hvordan være 
kommunist og tillitsvalgt? * Kvinnel~nna * Erfaringer med 
kvinneorganisering i fagbevegelsen og samarbeid med kvinnebeve
gelsen, * Arbeidsl~shet, skjult og åpen hvordan organisere og 
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slåss? * Sjukepleiere/hjelpepleiere/pleiemedhjelpere, færskolelæ
rere/assistenter, felles interesser og konflikter- hva er statens 
og kapitalens strategi? • En ny sosialismedebatt i arbeiderklas
sen og fagbevegelsen? • Utdannings- og opplæringssp~rsmål • 
Kultur • Boligspærsmålet osv. osv. 

Mange arbeidere rundt omkring i partiet har erfaringer med små og 
store kamper på jobbene sine som sjelden eller aldri oppsummeres. 
Mange kjenner til ulike hendelser i arbeiderklassens historie, 
mange har sp~rsmål som de mener partiet b~r ha bedre svar på. Vi 
vil gjerne utfordre deg/dere til å tenke over hva du/dere kan 
bidra med eller ha lyst til å jobbe med fram til denne konferan
sen. 

S~ndagen tenker vi oss muligheten for i st~rre grad å trekke inn 
den internasjonale arbeiderklassen. Invitere folk fra andre land 
i Europa, og 3,verden, som representerer både den kampen som 
f~res i den tradisjonelle arbeiderklassen og det mer utradisjo
nelle arbeidet med å organisere den kvinnelige delen. 

Dette er bare helt forelæpig, vi er åpne for alle synspunkter på 
hvordan dette bær legges opp. Underveis i arbeidet vil vi holde 
stærre mæter der interesserte kan være med å diskutere innholdet
og problemstillingene og der de som jobber med de ulike seminar
ene kan få diskutert sine opplegg. Det vil også være aktuelt for 
noen folk utenbys å komme til slike mæter. 

Hvis du/dere har lyst tilå være med å jobbe fram til denne 
konferansen, ta kontakt med DS eller direkte med Siri Jensen på 
partikontoret 38 42 50, privat 30 52 55. 

NB! Sett av helgen allerede. 

Kameratslig hilsen 

For SK/AU 

Siri Jensen 
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