
Stri J e n s en: To spis se r i 
arbeiderklassen . (Tar for seg de 
endringene som har skjedd i og med 
at kvinnene utgjør halvparten av 
den yrkesaktive arbeiderk l assen.) 

3. To spisser i arbeiderklassen ? 

Disk u ter hvordan vi nå s kal 
defi nere den lede nde k r afta i 
arbeiderklassen. 

Til diskusjonen av dette 
spørs målet anbefales særlig 
følgende artikler i heftet, so m 
u ttry kker forskjellig syn på det 
em net som s kal debatteres: 
De tre artiklene av Siri Je nsen 
(arg umente r er fo r at kvi nn ene i 
a rb eiderk l asse n har vokst fr a m som 
en ny spiss i tillegg til det 
tradisjo n e ll e kjerneproletariatet) . 
Arne Bøe: Oslo - klasse u tvikli ng 
(a r gumenterer 
kjer n e proletariatet 
s ~ ~~ta karakter) 

for at 
i Oslo har 

Ha =ald Minke n : Utdrag fra " Finnes 

det grenser ?" (Argumenterer for at 
industriarbeiderne fortsatt er den 
lede n de delen av arbeiderklassen) . 

N. PARTISKOLEN I fi1ET 

Etter planen skulle Trinn IIA , Imperialisme, gjennomføres 
denne høsten. Det er imidlertid ved t3.tt å kjøre Trinn II D , 
kommunist i sk kvinnepolitikk , nå i høst. I og med at boka til 
Kjersti Eri csson representerer et nytt nivå for partiets politikk 
pa de t te området , som det er viktig at partiet som helhet får 
diskutert. Det oppfordres derfor til at så mange som mulig av 
parti medlemmene deltar på dette kurset , også de som dette ikke 
er obligatori sk for. 
Kurse t om Imperialisme bl i r kjørt 1.halvår -88, og Trinn I l
kurset om Det Norske Samfunnet høsten-88. 
Når det gjel der videreføringa av Trinn I-kursa, så vil dette bl i 
vurdert nærmere. 

V. ~ - El'l'flU.YSNING 

Kvinneutvalget er interessert i å komme i kontakt med parti 
medlemmer som jobber aktivt i barnehageaksjoner , både aksjone r 
for flere barnehager, mot nedlegging , foreldreforeninger e ller 
fagforeninger for de ~,satte. 
Vi undersøker mulighetene for å holde en konferanse om situas jo
nen i barnehagekampen. l-lent forutsetningen for det er at det fins 
folk som er interessert i a jobbe med det. Det e tterlyses der for : 

-navn på folk som kunne være interessert i å være med i for bere
delsesarbeidet til en slik konferanse 

-navn på folk som vil være interessert i å delta. 

Offentlige folk kan meldes pr. tlf. til Kvinneutvalget oå parti
kontoret. Andre må rapporte res inn på annen måte:ved d1rekte 
kontakt med Kvinneutvalget eller via i~terne kanaler . 

-Lf-
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I. "vævE-1\RRr'' 

Vi oer avdelingstyra ta for seg lederen i siste TF (aug.)og 
ikke utsette sirkelforberedelsene til valgkampen er over. Vi veit 
at flere har drøfta disse tinga tidligere , og lagt planer.Slik at 
det først og fremst ikke dreier seg om å ha ekstra styremøter nå 
i valgkampinnsi;?urten.Det som det først og fremst dreier seg om er a ta opp spørsmalet om f ort satt kontakt med partiet med et visst 
antall folk ,nå i den perioden vi har kontakt med dem og de er 
spesielt opptatt av politikk. 
Det krever at det blir satt opp ei liste over folk , bestemt hvem 
som skal kontakte hvem, og at avdelinga skaffer seg noen eks. av 
grunnsirkelen og boka til Kjersti Ericsson (de 2 bøkene som =r 
sttrliematerialet i sirklene) . Dato for når sirkelen starter tør 
helst også fastsettes. Har dere ikke sjøl sirkelleder , må dere ta 
kontakt med C6 og drøfte hva som skal gjøres. 

"Propagandakampanj a" rett etter valget må også forberedes.Dere 
vil få vi te mer om dette gjennom KK og via DS. 

Il. KLI\SSH{}\MPFN - KAMPANJA 

Vi skal i høstkampanja verve 2000 abonnenter til KK -midt 
oppe i valgkamp og en intens fase med å få igang mange vervcsir
kler og direkteinnmeldinger i partiet. 
Qppgavene hører i stor grad sammen, og det er både mulig og rett 
å samordne dem. Allikevel vil hver oppgave kreve sine særski lte 
tiltak . 
1\bonnementsverving til KK vil bl.a. kreve at fornyingsarbeide t 
blir gjort. At de som står p3. stopplistene, som nå blir sendt ut , 
blir ringt opp eller besøkt.Sett av folk til dette , både.!_ val
~m~innsraurten Q1 i sirkeloppsEll-ffaSei1]_ , 

de av e VJ. dis'Kuterer med for a fa med i partiet eller pa 
sirkel har ikke KK fast .Jobb for at også de som vil "vente" 'Oi 
stund , før de blir med p3. noe mer , iallefall tar et KK-abonne
ment . 
Sirklene må trekkes med i KK-arbeid. 
Se ellers artikkelen om KK-kampanja i TF. 

III. PARI'IDISKll')J('fiFN OM J<IA<lSEl\NALYSE. 

~laterialet til partidiskusjonen om 'dasseanalyse ble gitt ut 
i vår , gjennom heftet redigert av Kjersti Ericsson og Tellef 
Hansen.Distribusjonen av dette heftet ble organisert via OSa. Er 
de t avdelinger som ikke skulle ha fått tak i det , kan det 
skaffes direkte gjennom Studietjenester A/S (Se bestillingslista 
i aug-TF). Ved bestilling til hele avdelin9a må det tas sikkerhe
tsmessige hensyn (ikke alle p3. samme besblling). 

Ved en beklagelig feil er studieopplegget , som står bakerst i 
heftet, blitt amputert. Derfor SleiKEr vi ut stuli.eopplegget i sin 
helhet her: 

l. Hva er en k l asse ? 

Diskuter dette sitatet fra 
Lenin: "Klasser er store grupper av 
mennesker som skiller seg fra 
h verandre ved den plassen de in n tar 
i et historisk beste mt system for 
samfunnsmessig p r oduksjon , ve d sitt 
forhold (i de fleste tilfelle 
fasts l ått og formulert i lover) til 

... z-

produksjonsmidlene, ved sin rolle i 
den samfunnsmessige organisasjon av 
arbeidet , og følgelig omfanget av 
og måten å tilegne seg den del av 
den samfunnsmessige rikdom de rår 
over .'' 

Lenin bruker 4 kjennetegn: 
Forholdet til produksjonsmidlene, 
rolle i den samfunnsmessige 
organiseringa av arbeidet, hvor 
mye penger du får og hvordan du får 
dem. Diskuter hva disse 
kjennetegnene betyr , og om de er 
brukbare når du skal analysere det 
norske klassesamfunnet i 1987. fins 
det andre kjennetegn som er viktige 
å få med ? 

Til diskusjonen av dette 
spørsmålet anbefales særlig å lese 
følgende atikler i heftet : 
V. l. Lenin: Arbeiderklassens rolle 
og analyse av klassene , fra "En 
stor begynnelse", juni 1919 . 
(Presenterer Lenins kriterier for 
klasseanalysa) 
Utdrag fra AKP (m-l)s prinsipp
program. 
Pål Steigan: Endringer i den norske 
klassestrukturen (peker på det nye 
som har skjedd den siste tida) 
Sigurd Allern: Klassesamfunnet på 
hell ? (Anmeldelse av ei bok av 
sosialdemokratiske samfunnsforskere. 
En grundigere gjennomgang av 
tankegangen hos de samme forskerne 
finnes i Jon Ivar Elstads artikkel: 
Et gjennombrudd for empirisk 
samfunnsforskning ?) 

2 . Far vel til prol etar i a te t 
reali te t e l ler ø n sk e tenkn i ng ? 

Diskuter endri ngene i 
arbeiderklassen . 

Hva mener dere om dette 
sitatet fra Pål Steigans artikkel : 
" Men samtidig bør vi være klar over 
at det fin n es en klassebestemt 
interesse av å tone ned 
i ndustriarbeidernes betydning. " 

Til diskusjonen av dette 
spørs målet anbefales særlig å lese 
følgende artikler i heftet : 
Pål Steigan: Endri nge r i den norske 
klassestrukturen . 
Sigurd Allern : Klassesamfunn på 
he 11 1 

Harald Minken : Utdrag fra "Finnes 
det grenser ?" (Argumenterer mot at 
produksjonsarbeiderne kan forsvi n ne 
u nder kapitalismen) . 

- .) -
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I. "VERVE-1\REr" 

Vi ber avdelingstyra ta for seg lederen i siste TF (aug.)og 
ikke utsette sirkelforberedelsene til valgkampen er over. Vi veit 
at flere har drøfta disse tinga tidligere, og lagt planer.Slik at 
det først og fremst ikke dreier seg om å ha ekstra styremøter nå 
i valgkampinnsl?urten.Det som det først og fremst dreier seg om er 
å ta opp spørsmalet om fortsatt kontakt med partiet med et visst 
antall folk ,nå i den perioden vi har kontakt med dem og de er 
spesielt opptatt av politikk. 
Det krever at det blir satt opp ei liste over folk , bestemt iwetn 
som skal kontakte hvem, og at avdelinga skaffer seg noen eks. av 
grunnsirkelen og boka til Kjersti Ericsson (de 2 bøkene som 2r 
studiematerialet i sirklene). Dato for når sirkelen starter bør 
helst også fastsettes. Har dere ikke sjøl sirkelleder ,må dere ta 
kontakt med DS og drøfte hva som skal gjøres. 

"Propagandakampanj a" rett etter valget må også forberedes.Dere 
vil få vite mer om dette gjennom KK og via DS. 

Il. KLIISSEXAMPEN - KAMPANJA 

Vi skal i høstkampanja verve 2000 abonnenter til KK -midt 
oppe i valgkamp og en intens fase med å få igang mange vervesir
kler og direkteinnmeldinger i partiet. 
Oppqavene hører i stor grad sammen, og det er både mulig og rett 
å samordne dem. Allikevel vil hver oppqave kreve sine særskilte 
tiltak. 
1\bonnementsverving til KK vil bl.a. kreve at fornyingsarbeidet 
blir gjort. At de som står på stopplistene, som nå blir sendt ut, 
blir ringt opp eller besøkt.Sett av folk til dette ,både i val
~mlinns~urten gg_ i sirkeloppsETI-ffasen}_ 

de av e vl disKuterer med for a fa med i partiet eller på 
sirkel har ikke KK fast.Jobb for at også de som vil "vente" ·=i 
stund, før de blir med på noe mer, i allefall tar et KK-abonne
ment. 
Sirklene må trekkes med i KK-arbeid. 
Se ellers artikkelen om KK-kampanja i TF. 

III. PARI'IDISKIJS.JOOEN OM KIA'JSEI\NALYSE. 

t'laterialet til partidiskusjonen om '<lasseanalyse ble gitt ut 
i vår , gjennom heftet redigert av Kjersti Ericsson og Tellef 
Hansen.Distribusjonen av dette heftet ble organisert via D&t. Er 
det avdelinger som ikke skulle ha fått tak i det , kan det 
skaffes direkte gjennom Studietjenester A/S (Se bestillingslista 
i aug-TF). Ved bestilling til hele avdelinga må det tas sikkerhe
tsmessige hensyn (ikke alle på samme bestilling). 

Ved en beklagelig feil er studieopplegget, som står bake rst i 
heftet, blitt amputert. Derfor sender vi ut sbilieoppleqget i sin 
helhet her: 

l. Hva er en klasse ? 

Diskuter dette sitatet fra 
Lenin: "Klasser er store grupper av 
mennesker som skiller seg fra 
hverandre ved den plassen de inntar 
i et historisk bestemt system for 
samfunnsmessig produksjon, ved sitt 
forhold (i de fleste tilfelle 
fast s lått og formulert i lover) til 

..... z-

produksjon s midlene, ved sin r o lle i 
den samfunnsmessige organisasjon av 
arbeidet, og følgelig omfanget av 
og måten å tilegne seg den del av 
den samfunnsmessige rikdom de rår 
over.'' -

Lenin bruker 4 kjennetegn: 
Forholdet til produksjonsmidlene, 
rolle i den samfunnsmessige 
organiseringa av arbeidet, hvor 
mye penger du får og hvordan du får 
dem. Diskuter hva disse 
kjennetegnene betyr, og om de er 
brukbare når du skal analysere det 
norske klassesamfunnet i 1987. fins 
det andre kjennetegn som er viktige 
å få med ? 

Til diskusjonen av dette 
spørsmålet anbefales særlig å lese 
følgende atikler i heftet: 
V.I. Lenin: Arbeiderklassens rolle 
og analyse av klassene, fra "En 
stor begynnelse", juni 1919. 
(Presenterer Lenins kriterier for 
klasseanalysa) 
Utdrag fra AKP (m-l)s prinsipp
program. 
Pål Steigan: Endringer i den norske 
klassestrukturen (peker på det nye 
som har skjedd den siste tida) 
Sigurd Allern: Klassesamfunnet på 
hell ? (Anmeldelse av ei bok av 
sosialdemokratiske samfunnsforskere. 
En grundigere gjennomgang av 
tankegangen hos de samme forskerne 
finnes i Jon Ivar Elstads artikkel: 
Et gjennombrudd for empirisk 
samfunnsforskning ?) 

2. Farvel til proletariatet 
realitet eller ønsketenkning ? 

Diskuter 
arbeiderklassen. 

endringene i 

Hva mener dere om dette 
sitatet fra Pål Steigans artikkel: 
"Men samtidig bør vi være klar over 
at det finnes en klassebestemt 
interesse av å tone ned 
industriarbeidernes betydning." 

Til diskusjonen av dette 
spørsmålet anbefales særlig å lese 
følgende artikler i heftet: 
Pål Steigan: Endringer i den norske 
klassestrukturen. 
Sigurd Allern: Klassesamfunn på 
hell ? 
Harald Minken: Utdrag fra "Finnes 
det grenser ?" (Argumenterer mot at 
produksjonsarbeiderne kan for s vinne 
under kapitalismen). 
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Stri Jensen : To spisser i 
arbeiderklassen. (Tar for seg de 
en d ringene som har skjedd i og med 
at kvinne n e u tgjør ha l vparten av 
den y r kesaktive arbeiderklassen . ) 

3. To spisser i arbeiderklassen ? 

Diskuter 
definere de n 
a rb ei d e r klassen. 

hvordan 
le d e nd e 

vi nå s kal 
k r a f ta i 

Til diskusjonen a v dette 
spørs målet anbefales særl ig 
følgende artikler i heftet , so m 
u ttry kker forskjellig syn på det 
em net som skal de batteres : 
De tre a r ti kl e n e av S i ri Je nsen 
(a r g um e n terer for at kv inn e ne i 
ar bei d erklasse n har vo kst f r a m som 
en ny spiss i t il l egg ti l d et 
tradi sj one ll e kje rn eproletariatet) . 
Arne Bøe: Os l o - klasseutvikling 
(argu menterer for at 
kjerne proletariatet i Oslo ha r 
s~!fta karakter) 
H a~ald Minke n: Ut d rag fra " Fi nn es 

det grenser ?" (Argumenterer fo r at 
industriarbeiderne fortsatt er den 
ledende delen av arbeiderklassen) . 

N. PARTISKOLEN I IH)'l' 

Etter planen skulle Trinn IIA , Imperialisme, gjennomføres 
denne høsten. Det er imidlertid vedt'l.tt å kjøre Trinn II D , 
kommunistisk kvinnepolitikk , nå i høst. I og med at boka ti l 
K1ersti Ericsson representerer et nytt nivå for partiets politikk 
pa dette området , som det er viktig at partiet som helhet får 
diskutert. Det oppfordres derfor til at så mange som m•Jlig av 
partimedlemmene deltar på dette kurset , også de som dette ikke 
er obligatorisk for. 
Kurse t om Imperial i sme blir kjørt 1.halvår - 88 , og Trinn I I 
kurset om Det Norske Samfunnet høsten- 88. 
Når det gjelder videreføringa av Trinn I-kursa, så vil dette bl i 
vurdert nærmere. 

V. ~ - Erl'mLYSNING 

Kvinneutval get er interessert i å komme i kontakt med parti
medlemmer som jobber aktivt i barnehageaksjoner , både aksjoner 
for flere barnehager, mot nedlegging , foreldreforeninger eller 
fagforeninger for de ~,satte. 
Vi undersøker mulighetene for å holde en konferanse om situasjo
nen i barnehagekampen. Hen~ forutsetningen for det er a t det fins 
folk som er interessert i a jobbe med det. Det etterlyses derfor: 

- navn på folk som kunne være inter essert i å være med i forbere
delsesarbei det til en slik konfer anse 

- navn på folk som vil være interessert i å delta. 

Offentlige folk kan meldes pr. tlf. til Kvinneutvalget oå parti
kontoret. Andre må rapporteres inn på annen måte : ved d1rekte 
kontakt med Kvinneut valget eller via interne kanaler. 
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