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DET NYTTER 
En av -0e sakene som sansynligvis har voldt mange parti
medlemmer mest bry det siste året har vært den nye 
fredsbevegelsen, og hva slags holdning partiet skulle 
ta til kampanja Nei til atomvåpen, fredsmarsjen osv. 
På debattsisene i KK, på sommerleirene og her i KOS, 
har det blitt hevda at det var galt av partiet å st~ 
utafor og kritise~e, at 0P~ v8r SPKteri~~ Db ~ • ~~ ers 
av det de store massene mente. 

Derfor er det desto viktigere å reg i stiere at p~•·tiets 
iherdi5c kjemping for ei riktigere innretting p~ ned
rustningsarbeidet har begynt å gi resultater. At det 
måtte en ubåt med atomvåpen oppi svenskenes pottitåker 
før Berge Furre oppdaga Sovjets agressive karakter, og 
at det sansynligvis må sleppes ei russisk a-bombe over 
Blindern før Alfsen, Kopreitan og Co oppdager det samme 

er så sin sak. 
Men for folk flest står det ganske klart at nedrustn~ 
ingskrav må stilles~ veier, og at det ikke finns 
grunnlag for å hevde at Sovjet "egentlig" vil nedrust~ 
ning bare USA slutter med sine utplasseringer. 
Det må kunne betegnes som et aldri så lite gjennombrudd 
for partiets linje at det gikk 1350 folk i Oslo under 
,!! skikkel_~ge nedrustningsparoler, og med !! skikkelig 

appellant! 
ianskje denne lille begivenheten også representerer et 
vendepunkt .innad i partiet, i !{ampen mot den pasifist
iske motløsheten som har prega mye av argumentasjonen 
på dette området. 
Det har vist seg at det g~r an å sloss for rette stand
punkter sjøl om "den store strømmen mener noe annet". 

Det nytter å kjempe! 
RF'D. 
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PART\PLAN FOR 
I desember-TF kommer plan fra SK 
for disse 3 månedene.For å gi avd. 
bedre tid til å planlegge.kommer 
vi TF i 11forkjøpet\'og presenterer 
her planen i korte trekk. 
Vi oppfordrer avd.om å lage plan 
for disse mndr.allerede nå - så 
den er klar før jul. 

PARTIDISKUSJON OM FREDS- OG FOR
SVARSPOLITIKKEN. 
Denne diskusjonen sto ikke opp
ført i det opprinnelige plan.for
forslaget fra SK(TF-august).Det 
finnes mye uenighet og usikker
het om partiets politikk på dette 
området - SK har derfor vedtatt 
at denne diskusjonen skal gjennom
føres i hele partiet.I en førkrigs
tid er det av avgjørende betydning 
at partiet har godt gjennomdiskutert 
og enhetlig politikk på dette 
spørsmålet. 
DSAU mener og det er helt riktig 
å prioritere opp denne diskusjonen, 
og vi går inn for at alle avdelingene 
skal gjennomføre diskusjonen i løpet 
av januar. 
Utgangspkt.for diskusjonen:SK's 
uttalelse om fred/forsvar i TF
oktober. 

KK-KAMPANJE I JANUAR/FEBRUAR 
Opplegg for kampanjen vil komme 
senere.I planen nå,må avd.sørge for 
at ALLE medlemmer(unntatt lavt grad.) 
deltar i kampanja,og at KK-arbeidet 
blir en fast del av avd.arbeid. 

VINTER.EN 82 
KOMMUNISTISK ARBEID PA ARBEIDS
PLASSENE. 
Dette er i første rekke retta inn 
på arbeidsplasslaga,og må komme 
inn på disse laga sin plan. 

NYTT KONTINGENTSYSTEM 
Ettersom vi er prøvefylke og har 
innført dette systemet fra 3-81, 
regner vi med at alle avd.har 
diskutert dette.Om det trengs mer 
diskusjon må avd.selv avgjøre. 

8 .MARS,1.MAI OG EVT.ÅRSMØTER I 
FAGFORENINGER må også med på planen 
for disse månedene. 

I tillegg til dette kommer det 
et studieopplegg påHISTORISK
MATERIALISME. 
Gjennomføringa av disse .studiene 

.vil vi komme tilbake til. 

NB! KOPI AV AVDELINGSPLANENE 
SENDES DS I JANUAR-RUTINA! 

For DSAU 
Helga 

DEADLINE FOR INNLEGG TIL TF 
FRAM TIL SOMMEREN 82: 

INNLEGG MÅ VÆRE SKI HENDE: 

Til febr.TF - 25.januar 
11 apr. TF - 8 .mars 
11 juni Tl<' - 24.mai 

Beregn minst 1 uke overleverings
tid via DS. 
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4. 

«VI Elt &LITT OPPbltATT TIL 1.. 
MA ~RL16 ~-'t'\VITTIG WET ,, 

- SIER KJERSTI ERICSSON BLANT ANNET 
I DETTE INTERVJUET I ET FORSØK PÅ Å BE
SKRIVE DET IDEOLOGISKE PRESSET HUN MEN
ER KVINNFOLK BLIR UTSATT FOR DAGLIG I 
DETTE SAMFUNNET. 

"ALLE KJENNER KJERSTI",MEN FOR ORD
ENS SKYLD: EN GOD DEL- OG-TREDVE ÅR OG 
TOBARNSMOR ,NESTLEDER I AKP OG LEDER I 
PARTIETS NYLIG GJENREISTE KVINNEUTVALG . 

DET HUN ALLER MEST KUNNE TENKE Sffi 
I OVERSKUELIG FRAMTID VAR EI SPESIELL 
FORSVARSPOLI TISK UKE INNRETTA PÅ KVI NN
FOLK! O.G OM ÅRSAKENE TIL AT PASIFISTI S
KE STRØMNINGER I PARTIET STÅR SÆRLIG 
STERKT BLANT KVINNFOLKA,UTTALER HUN AT 
DET FØRST OG FREMST SKYLDES MANGELEN 
PÅ DELTAKELSE I DEN SAMFUNNSMESSIGE 
PRODUKSJONEN AV FEDRELANDSFORSVARERE. 

KOS : Den"depresjonen "som har feid 
over ml - bevegelsens forskjellige 
aktivitetsomr åd er ser ut til å ha 
virka særlig hardt på kvinnekampe n, 
Kvinnefronten er jo borte vekk på 
mange steder der det tidligere var 

De siste åra har i kk e KF klart å 
marker e seg på samme må ten . Dette 
henger bl . a . sammen med innflytelsen 
fra "den myke kvinnepoli t iske linj a " 
der interessen mer har sentrert seg 
rundt samlivsproblemer o . l . Slike 

stor aktivitet . Er det særegne for- spørsmå l er sjølsagt også viktige å 

hold i tillegg til de allmenne år- diskutere . Men skal kvi nn ekampen få 
sakene til passivitet? framgang i gj en, må vi gj enreise den 
K. E. :For det f ørste er det vikt i g å aktiv istiske stilen og innrett inga 
få fram at alt ikke ligge r nede ! 
Men det som var spesielt med KF før 
var at den hadde den ak tivistiske 
stilen , en kolle~tiv kamps til,den 
uredde "jenter stå s ammen"-linja 
som skilte KF fra de andre organi
sasjonene 

på kollektiv kamp. 

IDEOLOGISK PRESS 
KOS:Det snakkes mye om jentenes 

spesielle situasjon,husarbeid,an
svar for unge ne osv.Er det reelt, 
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5: 
FRAMGANG eller er det først og fremst ei 

unnskyldning for i kke å påta seg 

oppgaver? 
K.E.:Det er i høyeste gra d reelt. 

Du kan kalle det et ideologisk 
press som vi er utsatt for .-Jeg føl
er det ofte sjøl: Vi er blitt opp
dratt til å føle at vi ikke er fli-

Men det er jo framgang: Nå har vi 
f åt t kvinnelig redaktør av Røde Fane 
og kvinnelig leder for partiets stu
dieutvalg, - og redaktøren av "Mat 
erialisten" er jo jente,så ••• 

Og utpå vå ren arrangerer vi et Dok-

nke nok til å ta os s av barna . Og ka- kurs om kvinnefrigjøringa i sosial-
samtidig så møter vi dette hver dag istiske land.Forberedelsene fra kvin-

nå r vi f.eks kommer og henter unga 
blant de siste i daghjemmet,fordi 
vi har prøvd å bruke tida til noe 

neutvalge ts side blir å lese en masse 
om forholdene i Sovjet,øst-Europa og 
Kina.Det som er interessant å merke 

fornuftig for oss sjøl.Da forventes seg i den sammenhengen er at det under 
det at vi skal ha dårlig samvittig- sosialismen har lykkes å skaffe jobb 

het? 
KOS:Ei jente sa i et KOS-intervju i 
vå r at jenter "fikk lov til å degene

rere i partiet~,men er ikke dette til
felle med en masse mannfolk også? Er 
det noe spesielt "kvinnelig" i det? 

K.E.: Sjølsagt er det en del ting 

til kvinnene,men dobbeltarbeidet 

har ikke blitt avskaffa. 

Ta en annen ting som jeg så mye av 
i Kina: Til og ·med blant kvinriel ige 

partimedlemmer møtte vi ganske over

raskende hol~ninger til f.eks hva 
som var "kvinnelig arbeid",som om 

er felles for både jenter og gutter. det s~ulle være en uforanderlig na-
Men jeg vil allikevel komme med en på- turlov. 
stand (som i kke kan bevises) :Vi aksep- KOS:Men har ikke dette noe med 

terer at kvinnfol·k degenererer,fordi tilbakeliggenheten i disse landene 
det liksom er "naturlig", vi forstår at å gjøre? Og som et apropos til fi-
det kan bli i tyngste laget å skulle losofidebatten om hva som skaper 

være kommunist og tobarnsmor ..• og vi 

forventer ikke at jenter setter seg 
ned og skriver teoretiske artikler. 

KOS:-Men det er jo ikke så mange av 
mannfolka heller som gjør det .•• 

K.E.:Nei,men hvis du lurer på pro
sentfordelinga mellom kvinner og menn 
som skri_ver artikler så er det ba re å 

ta en titt på f.eks Røde Fane.Eller 
se på jentene og listene til Stortings
valget,der ble det jo til og med pri
oritert høyt: Vi s loss som bare faen 
og fikk 6 kvinner på topp! ' 

Det~ SRnn,også i partiet,at ar
beidsdelinga i samfunnet gjenspeiles. 

grunnlaget for forandringer: Har vi 
ikke gått rundt og trodd at bare vi 
ville forandre rollemønsteret så 
k om det til å skje? 

VI HAR UNDERVURDERT UNDERTRYKKINGA 

K.E.:Nei,jeg trur ikke vi har hatt 
den holdninga som du beskriver der. 
Tvert om har vi alltid sagt at sos
ialisering av hus arbeidet har vært 
e i fo rutsetning for likestilling; 
vi har nettopp lagt stor vekt på ma
terielle forandringer!Vi har s loss 
mot feministene og det har vært rik

tig? 
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.198~ - CJ 
Er eim stund til det, men dette Vi må stille krav til institusjonene, ja 
skal være begynnelsen. En begyn- dermed er vi rett inne i parolene. 
nelse som også er et forsøk på å Vi må ha med paroler mot den sosiale nedrust-
gjøre opp med feil og løse motsig- ninga,te lokale eksempler(Eks.:Sengepost
elsene rundt spørsmålet op peertiets størrelsen på Bærum nye sykehus,Ski sykehus 
ledelse ev kvinnearbeidet. som nærsykehus for Follo, Oppretthold elle 

I fjor skreiv jeg en artikkel i sykepleierstillingene på SIA.) 
KOS,og oppfordret ble7'hunåre Ellers henviser jeg til Oktobber TF.Synes 
olomster til å blomstre og tenke nyt, artikkelen der er svært bre både på beskri
'men ikke slippe tog uten videre." velsen ev situasjonen og riktig politikk for 
Mener nå vårt ansvar for 8.mars er dagen.Men synes godt vi kan hil en parole om et 

ev en annen karakter. 8.MAAS ER □EN kvinner skal he rett til å forsørge seg sjøl, 
DAGEN VI SKAL l.03LISERE KVINNENE PÅ uten aermed å gi avkall på unger. 
GATA' ·sAK PAROLER SOM VI MENER Studer ovennevnte artikkel og kast dere ut i 
STAKER UT EN RIKTIG RETNING FOR diskusjonen.Oppfordrer spessielt t i l diskusjon/ 

KVINNEPBLITIKKEN: reaksjon på: 
Dette er vårt ansvar historisk.Jeg 
ser for meg kvinnekampen fra aen --er det slik et vi må ha tog? I 
f ørste undertrykkinga fram til den -bør virkelig partiet ikke støtte tog der 
endelige f rigjøringa som et lengt tog, "Sovjet ut av Afgenistan" ikke er i grunnlege 
Og et sted i det toget går vi 8 . l!lilrs 82 . (Hva betyr ■et hvis partiet ikke kan støtte 

Og vår politikk den dagen er med på å toget? At elle partimedlemmer som her verv i f 
bestemme retningen på toget framover. KF som tilsier 8.marsjobbing,legger ned job- f 

Det vil variere hvor mange vi får binge og ikke stiller i toget??::) I 
med oss både utif ra åen historiske ·. -hvorlEdes skal partiet best lede 8.marsarbeidet 
si~uasJonen vi er i og hvi~Re~ aroeid lokalt? 
vi gjør.I tillegg kan vi selvfølgelig 
stille feile paroler for dagen. Men 1 

desto fler som kaster seg ut i den · hilsen 
1 

diskusjonen desto beare - kom igjen Kvinneansvarlig. 
du ogsA - la oss sammen få fram den 

rik~Rev~~i~t~~~e~~ke være bedre åta 
det flest kvinner er opptatt av i dag, 

og så la det være hele 8.maes:? Nei 
jeg mener vi trenger toget me■ de 

"riktige" paroelene og så i tillegg 
gjeme arrangere eks. temauke om vold 

og kvinner.el. Kllinner og krig og fred, 
eller annet. Få med mange ulike orga
nisasjoner og mange syn, både i ut

stilling og konfnmtasjon,slik at "uka" 
kan bli en kraft ror å høyne nivået på -~ J 

saken. Og dessuten dermed moblisere til 
det toget vi deltar i ,som jo skal 
være det riktige svar. 

Men så tilbake t i l politikken. Ingen 
er vel i tvil om at kvinnekampen har 

mye motstand i tida. Høyrebølger ,er 
bølger der kvinner er gode kvinner,i 

form av mødre,tenter.søstre ,koner osv, 
oåv . ... og i krisetider er samfunnsansvar 
og institusjoner et onde og kv~nners om
sorg et gode.(Se Venstres valgprogr . ) 
Et gode for hvem? Klart vi vil være mye 

sammen med dem vi er glade i ,unger,k 
kjæreste, mor og fer,det er jo bl.a. 
derfor vi stiller krevet om 6-timers-

. dagen.Men vi vil lllC.10eX velge omsorge[I 
ikke presses til den utifra kjønnet vart, 

Ps.: når jeg først her ordet vil jeg 
oppfordre dere til å delte på kvinne 
semmnar på Dokka til våre~(utsett 
fra 16-18 okt)Meld dere p;i ,her er 
anbefalt lesestoff så lenge. 

4 . Materielisten 1/80 spes.tre første 
ert. 2/80 ø.g.holter og 
Høigård-Strand om gr.leget for kv. 
undertrykkinga. +det kommer en an
meldelse av Holters bok. 
2.Aøde Fane: 2/80 "Gaukatore" 

4/8D "Kollontey" 
5-6 /80 Gro Hagemann 

3.Bøker: Holters boi,spes.kep 13. 
Hilda Scott:"Women under 

sosialism" Best.Tronsmo.På svensk: 
"Kan sosialismen befria kvinnan?" 
Liber forl. 78 

Signe Amfred:"Sovjetsk 
familiepolitikk." 

Alexandra, Kollentey:"Ut
velgte skrifter nr.3,fortaget Tideme 

skifter. 

ds. 
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«VI 

(. 

OM f"A6LlEi PoUTI Kli::: : 

ER BLITT POPULÆRE & UFARLIGE!)> 
Je /!. vil starte med et par påsknder som neppe vil vek!€ 
s ~rlig motstand i sin allmene form! 

l)Like sikkert som at arbeiderkla~sen/folket kan vinne 
delseire under ka:r:,i t a lismen, - lilce sikkert er det at 
de er midlertidige og at vi vil mis te dem ig;jen. 
Bare skjerpet klassekamp k c>.n opnrettholde/gjenvinne 
ommå dde resulta ter. Slike seire m?1• t :'\.le mange tilba.ke
siag og tålb2.ketreknin,rer, n,, sairJne m:'.a ten s om en fri
gj ørine;sbevegelse m:". innta og rømme en og samme by: :ft 
flere ge.nger i løpet av krigen. 

2)Rudolf Nilsens ord "tv~rs igjennom lov til seier" er 
i kke mindre, men mer aktuelle og vikti,□,-e idaf, enn da 
de ble skrevet. -- · 
Borgerskapet har til en viss grad (midlertidig) kjøpt 
seg fred i arbeiderklæ.ssen ved hjelp av "levestandard", 
mens det stjeler kamnmidlene ut av bc1.klomma vår. 
Streikeretten er i løpet av 2-3 å r blitt betydelig 
redusert, for mange gru- ner år dem idag rent illusorisk. 

Jeg lar disse p ii.s t2.ndene st:i til eventuell diskusjon. 

RO:i'1:1.JNISTENYS LEDENDE ROLIEM OG ANSVAR . 

Av det som er sagt foran slutter jec at partiet idag har 
en viktigere oppgave i å kjempe ~OD at kampvå penet sløv
es enn å kjmmpe for kroner og ører.(Ja, jeg mener at ætte 
er en allmen sannhet under kapi t c1.lismen, og ikke bare 
idag )t:. 
Selvfølgelig kc1.n og må mc1.n kjempe på be,"'ge områder og 
se/forklare sammenhengen. 
Vi må sl:l ss for hvert øre, men 
a)ikke g i arbeiderJ;lgc, sen illus~oner om at vi kan kjemne 

oss øre for øre inn i det klasseløse samfunn, og 
b) ikke gi idåer om a t vi kan opnnå resulta ter ved appeller 

til borgerskapet eller staten. 
Det hj elper oss lite med 20 000 mer i å rlig lønn, hvis 
vi samtii:.ig mister kampmulighetene til ii. opprettholde 
det nye lønnsnivå et. 
Hvilke kampmidler er det jeg snakker om? 
a)Kommunistene ( Part i et). !,i,, lede d2.e;skampen og peke på 

perspekti'Wle,- lede kamnen for sosialismen. 
b)Fagorganisasjonene. Mi',, kjempe f or kroner og ører 2.fL 

for-. de lanrcsiktige mi lene. Bare kommunistene kan til
før e den faglige kampen perspektiver. 

c )Vundne demokr2.tiske rettigheter som streikeretten, :ie 

retten til [, føre l{las sekemn innen visse {"r ens er. 
d)Klassens kr2.ft, og viljen til å kjempe "tvers i gj ern1om 

lov til seier". 

KRITIKK. 

:Partiet og avisa har blitt flinke til ,'J. leg1;e fram dagskre.v. 
Vi kan nå få hjelp gj enr .om"Klac: seke.mpen"til ,',. argumen-rere 
for e.t "vi II har r iid til lønnsøknin,,er, hvor mye vi mi, 
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e. 
ha for å op-prettholde kjøpel;:rafta , at økt lønn ikke er 
å r saken til økte priser, at enkelte lover og angrep 
fra borgerskapet ( i og utafor L0 ) be gr ens er handle-
(og forhandlin~s)friheten, at a rbeidsretten er en papir
ti1-;er s om kan og h a r blitt trosset, at ~-,pi tali s t ene 
øker profitten mens vi får økte økonomi cc lrn bører på
lag t oss ~.v, o.s.v. 

Alt dette er svært bra . Noe av det g ir op;s e. perspektive r 
p å en fin a g itatorisk må te.Her har vi styrket oss bety
delig bare på 2-3 å r. Men noe er ikke like bra som før: 
propagandaen, de langsikt i g e perspektivene, den politiske 
kampen. 
Skal et kommunistparti nøy e seg med å påvise a t folk f å r 
nedsatt kjøpekra ft og kreve at den må gjeno~prettes? 
Når skrev avisa sist at det er arbeidsfolk som skaper 
verdiene og at vi gjennom en sos ialistisk revolus ,ion har 
tenkt at de ~ å skal f å retten til verdiene:rt? Burde ikke 
det v12re en nesten daglig oppgave for avisa {,. minne om 
dette?Klassekampen dreier seg om leng t mer enn 3. kre'i'e 
status quo i fo rdelinga av merverdien. 
Nårskrev avisa sist at kampen i sisten rekke stå r om 
eiendomsforholda, om statsmakta og sosialismen? 
Jeg over dirver vel kritikken, men er de t ikke s tore ma ng l e r 
her? 
Kapitalistene styrker seg og øker profitten. Vi på peker 
det men bruker d e t vare til å stille kr.a b om ;';_ 0TJ"lrett,
holde krøpekrafta. 

Na må vi i gjen trelc:k e sarnmenligninq;e r meller.. korpo:n:ti
vismen i Norg e i dag og lilussolinis vers j on. t; s må TJartiet 
igjen stille seg i spissen f or en poli t isk kamp mot 
borgerskapet, mot knebling, dik t a t og tjuveri. 

Lf'RERLAGET. 

Hvem er d enne personen som vå ,~e r i':. kritiser andre? Det 
må vel viere en som har ren s a mvittighe t og smm i kl-:e 
h a r fei l i disse snørsmå la. Tvert mot. ,Te g er l rar e r og 
jobber som tillitsva l e:t i l'i orsk L""rerlag . Her er s itua 
sj onen sva k, mild t s 2.gt. 
Vi ha r i .1 0 å r sagt a t Lærerlaget er s 0. spesielt og till
bakeliggende at vi i k k e kan før e kommuni s tisk poli tiki;: 
i l a _c·et. 
VI FØRER y ;,;, ;;3 :,_'REJU3 I ALDEl,:rn: !ATISl" R,-<;P 0R":P0LI'ff IC o ;; 
:3N:::v :m LØ,,l·fSP0LHILK . 
s :-:,. o pr,d e.ger vi p lutseli [; at d et s o l'!\. h e..r v~rt v c. ,.rt r 2.d i
kale flae;gski p , det men er n ,~. 90 /, av medlemsmassen, ut:en 
at vi kan it111..'k2.sscre s ti ntor de l 2..v 2 r cn. Vi e r i k\:e i 
teten a v bebege lsen . Vi er midt i o.-- lrn ;c-e r oss ave :.-· 2.t 
v G..r 11 -ooli t i k}:a er aksenter. "iiler e r i l-cke L~rerl:--.p:e t :!lo{l:ent 
fora. -'- .. /i t 0r i }cke st ;' ~t~ o ·nnro..,, vi fr0 •nr1e r i k1ce inter
n :-.s i ane.l e f or s l <,:~ , vi støtter i kke a ndr f- y r kes,o-ruuner 
ell..e r fo l k som blir under t ry'ct . Vi sl-æl øke v ,,r lørm 
fø-rst O'! f r emst TJ belcos t nin_r, a v 8.nd:ce e l l er i fo r hold. 
ti l andr e . Vi er i kke ii\'{e fr2.n1s1rre rlne , k~;:ner?.te r . 
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9. 

Vi er blitt populr.:,r ex o p: ufar1 i ge . 
L2 r erne -oro t est ør '2 r .oc r orer p 6. s e r; .. :lr a , rrmn .... Illu
s jonnne gror fram: blir vi kvitt :r:c;ri Lie ( ele t ble vi 
i kke), s ,', v i lønna v ."c1r vokse i nn i. h i n'..T'lelen . 

Fortsetter aet t -e vi.l vi ende onn med ne iJe r L ,.e i dae;s
k ampen (fortsa tt ) og reformisme . i politikk en.Det er 
ille. Ganske mang e av p2.rtiets ae;l i ge tillitsmenn er 
l ærere. Plutselig kan -oa rtiet s t i, uten dis s e ka drene 
fordide har sluttet :',. vær e kormnunister. Foreløpi g er 
de bes te blEmt os s k ommuniste r i hjertet ( noen op:s å 
-02. jobben, i pa ritet, i friti da) , men i kke i tillits
vervet. 

H:c>.r ieg rett ka me r a t er l c r e ,··c , pc'.rti cs• edlemmer og 
p~.rtile clelse/red2Jrn ~ on. 
_s_k_r_i_vd_s_._v_e_1_: _____ .;.... ______ AN$6A~ 

f'"oRTS. KJE.Je'STI E~tCSSON ... 

Samtidig har vi undervurdert un

dertrykk inga i familien,at det er 
så mye vold og brutalitet s om det 

k ommer fram nå. Og denne k ampen må 

f øres nå ,den kan vi i kke vente at 

sosialismen og endra ma t erielle vil

kå r skal løs e . 
Nå er vel de nne kampen gansk e godt 

forstått,noe som viser seg i k rise
senterjobbinga som mange tidligere 

or, nå.Vfl'rende KF' ere driver med. Far

en er vel heller en tendens til å 

privatisere for mye her. 

OBJEKTIVE VILK,~R FOR DAGHJEMSKAMP 

Forøvrig vil jeg si at prob l emet for 
kvinnebevegelsen er at den i kke gjør 

alt det den g jorde tidlig ere.Evnen 

FORSVARSPOLITISK UKE FOR JENTENE! 

KOS:Forholdet til den nye Freds

bevegelsen har avdekka en god del 

pasifistiske strømninger i og omkring 

par t iet.Er jentene en spesiell basis 

for disse holdningene? 

K.E.: Ja,absolutt.Og det henger 

nøye sammen med at de alltid har vært 
holdt utafor verneplikten og debatten 

0111 m:i,.litc,rpolitiske spørsmål. 
Vi har konsekvent blitt fratatt 

mening sberettig elsen,og da blir krig 

bare noe en reagerer på med redsel. 

KOS:Har Kvinneutvalget noen ideer 

eller planer på åssen dette kan end
res? 

K.E.: Det jeg personlig kunne øn

s ke meg var ei "forsvarspolitisk uke" 
innre t ta på kvinnfo~k. Vi skulle ha 

til aktivistisk jobbing,daghjemskamp 
k jørt konfronta sjoner mellom partier 

osv.Saka er jo den at det er mer nød-
og de ul i ke kvinneorganisasjonene 

s ånn som de gjorde i Molde.Det var 
vendig enn noen gang å gj e nreise den 

kampen, Bare se på de tak støkningene 
vellykka.Vi har ing en konkrete planer 

som blir foresl å tt i kommunebudsjett-
på _de tte,men de t er en ide som dis-
triktene kunne ta opp og sette ut i 

grunnlaget for denne kampen bedre enn livet. 
før. En annen sak er at de.t m~. k jempes 

ene!Sånn set t s å er det objek tive 

mye hardere enn før ford i krisa set

ter strammere rammer. 
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"10. 

uVI~~ SA.NDBÆ.C~ ~ ALI~~ 

JA DE PE.NGA , JA DE PENGA 

Vi er desverre fortsatt nødt til 
å fokusere en del oppmerksomhet på 
dette problemet. Her er en del vik
tige punkter: 

KONTINGENTUTVIKLINGA 
Det er vanskelig å si hvordan kon
tingenten har utvikla seg fra 1. 
til 2. tennin 81. Grunnen er at det 
fortsatt står en del restanser ute, 
og et par avdelinger har ennå ikke 
fått somla seg til å betale for 2. 
termin. (Kan det virkelig være nød
vendig?} Men .det ser ikke ut til at 
nedgangen i kontingen har stoppa . 
Problemet er derfor fortsatt akutt. 

RESTANSENE 
Alle avdelinger med restanser har nå 
fått skriftlig puuring med frist 
til 31.12.82 med å betale. For de 
avdelingene som ikke har gjort opp 
for seg innen da, vil delegatretten 
til distriktsårsmøtet henge i en tynn 
tråd'. 

La oss sette det som ei målsetting at 
alle avdelinger skal gå gjeldfrie .inn 
i det nye året -- og holde seg slik . 
Det har skjedd ei utglidning med res
tanser. Fra en ordning som bare skal 
nyttes reint unntaksvis, har det blit 
regelen med restanser. Alle medlemmer 
er pliktig til å betale kontingenten 
i rett tid. Når partiet lever fra 
hand til munn, skaper det store van
sker når kontingenten ikke kommer i 
tide. Her er det ikke snakk om noe 
slingringsmonn. Når husleia for par
tikontoret forfaller, bør SK helst ha 
penger å betale med. 

DET NYE KONTINGENTSYSTEMET 
Det er visst nødvendig å understreke 
på nytt at for oss skal det nye sys
temet gjennomføres fra og med 3. ter
min 1981. Grunnen til dette er at vi 
er tatt ut som prøvedistrikt. Ret
ningslinene for det nye systemet står 
i TF for juni. (Studer regneeksemplet 
dersom du ikke forstår. Merk at om 
du tjener f.eks. 120. 000 i året, skal 
du betale 2,2% av de 100.000 og 3,2% 
av de resterende 20.000 . Altså ikke 
3,2% av hele l ønna.) 

HVORFOR PRØVEDISTRIKT? 
Mange lurer på vitsen med dette når 
%-kontingenten likevel skal gjen
nomføres for hele landet fra nytt
år. Det er flere grunner: 
- Avdekke eventuelle svakheter så 

tidlig som mulig. 

- Finne ut om prosentsatsene er 
satt riktig ut fra målsettinga 
om å heve samla kontingent med 
10% 

- Prøve ut kontingentskjemaer m.m. 

For resten av landet kommer første 
innbetaling etter det nye systemet 
i april/mai. SK har da tid til å 
sende ut eventuelle justeringer til 
alle lag før dette på grunnlag av 
erfaringene fra prøvedistriktene. 
Dette kan spare mye vanskeligheter og 
gjøre det nye systemet bedre fra star
ten av. 

DISKUSJONEN OM DET NYE SYSTEMET 
Jeg understreker at dette debattopp
legget skal det sendes svar på i no
vember-rutina. Om noen av dere ikke 
har kl art det" må dere sende svara 
og utfylt spørresjema så snart som 
mulig gjennom kommisæren. Vent ikke 

--uTrieste rutine'. Ellers blir det 
umulig å få oppsummert svara i tide. 

K©NTINGEflTINNBETALINGA FOR 3. TERMIN 
DSAU har vedtatt at kontinoenten for 
3. termin 1981 skal betales inn i 
t>E~Et1~-'ROTINA (NS~) 
Hvert enkelt medlem må sjøl ta ansvar 
for å betale det de skal til kasser
eren i tide. Da slipper vi restanser, 
og dere sparer kassereren for den 
sure jobben det er å fly rundt og være 
pengeoppkrever. 

Kassereren må være nøye med å fyll 
ut skjemaet for kontingent nøye. Det 
står rettleiing på baksida. 

MOTSIGELSER I KONTINGENTARBEIDET 
På kassererkonferansene som blei hold 
i oktober, kom det fram en del mot
sigelser. Jeg skal ta opp noen av dem 
her: 
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SVIKTEN I PARTIØKONOMIEN 
Hva skyldes den? Er den en følge 
av partikrisa eller manglende 
organisatorisk sikring av kon
tingentinnbetaling og annet 
økonomisk arbeid? 

Noen mener at partikrisa må ha 
stor betydning. Det er klart at 
f .eks. dersom et lag ikke klarer 
å stille styre på grunn av poli
tisk oppløsning, vil dette også 
gå ut over økonomiarbeidet. Men 
jeg trur det er feil å legge all 
skylda på partikrisa. Følgen av 
et slikt syn vil bli at vi bare 
jobber med å løse krisa, og reg
ner med at da vil problemene med 
økonomien ordne seg av seg sjøl. 
Sånn som situasjonen er nå, vil 
vi få oppleve på nytt at mens 
graset gror.så dør kua. Vi er 
nødt til å løse dette problemet 
raskt, om vi ikke vil at penge
mangel skal begynne å rasere 
partisentralen. 

Dessuten vis~r det seg nå at når 
DS har begynt A jobbe mer ener
gisk med kontingentsaka. begyn
ner restansene å k01110e inn. 
500 kroner som visstnok var 
beta 1t tidligere, vi ser seg å 
ikke være betalt likevel, og 
k01110er inn. Andre kamerater har 
pålagt seg nedbetalingsplan for 
kontingent de skylder for lang 
tid tilbake. Osv. 

net er helt klart at partiets 
økonomiarbeid krever et fast 
organisatorisk grep -- bygd på 
politisk forståelse av en stø 
og solid partiøkonomi . 

De avdelingene som bare ser på 
kasserer som den som skal samle 
sammen penger, fylle ut et skjema 
3 ganger i året og føre et slags 
regnskap, vil alltid måtte bakse 
med problemer med kontingent og 
økonomi, og vil aldri bli mer enn 
et haleheng i partiets økonomiske 
arbeid. Det er ikke uten grunn at 
kassereren skal sitte i styret. 
Det er en politisk oppgave han har . 

DETTE GAR PENGENE TIL 
Noen kamerater har visst trudd at 

11, 

partiet ikke har løpende utgifter. 
Jeg trur dette må bunne i en både 
faktisk og politisk undervurdering 
av partisentralens betydning. Parti
sentralen trenger f.eks. penger til 
- husleie til partikontorene 
- lønn. til partifunksjonærene 
- reising i samband med konferanser, 

møter, rutiner osv. 
- løpesedler om aktuelle saker 
- demonstrasjoner og møter 

og mye annet som ikke egner seg på 
trykk. 

Vi er et parti som har tatt mål av os 
til ålede arbeiderklassen mot sosia
lismen. Vi må bl .a. fravriste DNA inn
flytelsen over arbeiderklassen. Ingen 
liten oppgave -- og det er naivt å tro 
at vi kan klare det bare ved lokalt 
arbeid, uten en sterl<partisentral 
med økonomi til politiske framstøt. 
Les "Hva må gjøres"'. 

PRIVATSAK ELLER PARTISAK? 
Partiøkonomien er først og fremst en 
partisak. Det er en nødvendig politisk 
og organisatorisk oppgave for partie 
å sikre sin egen økonomi. 

Men det er også en privatsak for hvert 
enkelt medlem. Partiet har rett til å 
stille krav til medlemmene, også mht. 
hva de yter økonomisk til partiet. 

Vi har rett til åta det opp med med
lemmer som vegrer seg for å betale 
etter satsene. Ikke først og fremst 
ved å kjøre på at de godt kan ofre 
lørdagspilsen (en av dem) og øke kon
tingenten med 50 kr. pr. mnd. Men ved 
å få dem til å forstå at det partiet 
som de sjøl har valgt å bli medlem 
av, vikrelig ilengerhdisse pengene 
for å nå dem a v1 ar satt oss. 
Er de enig i dette -- ja da bør de 
være villig til å ofre lørdagspilsen 
(en av dem) dersom det er slik pro
blemet står. 

SK PRESSER GJENNOM DET NYE SYSTEMET 
Ned over hodet på medlemmene, sier 
noen. Det nye systemtet blei lansert 
i TF i mai. For partiet som helhet 
blir den første innbetalinga etter 
3-kontingent i april/mai 82, ett år 
etter. 
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HVA SYNS DU 
PE.TTE "-•SO'-UTT ,iA\'-lS~ 1i.lSTE. SIDE I DETTE NR. ,;...;;;;_;...;..,,_-------------------Og det vi igrunnen bare lurte bittelittegranne på. var åssen du (ja,DU!) 
syns denne blekka !!.!·I farten kan vi komme på et par reaksjoner: Vi har 
faktisk fått et brev-forøvrmg fra den samme flittige skribent Ansgar 
som har levert et bidrag også til dette nr.-på forsommeren som skrøyt 
av bladet,sa at det var blitt veldig ålreit å lese,spennende og greier. 
Men akk for en elendig trykkekvalitet,sa den samme Ansgar.Og det hadf e 
han helt rett i,så det retta vi på.ER DET NOEN SOM HAR LAGT MERKE TI~ 

DET? Den andre reaksjonen vi husker er en som hevda at han var blitt 
gjengitt i fervrengt form av intervjueren fra bladet,og at intervjue 
ikke var noe intervju(!?) ER DET FLERE SOM HAR NOEN SYNSPUNKTER PÅ D 
INTERVJUENE SOM VI HAR HATT MINST ETT AV I HVERT NUMMER SIDEN APRIL? 

Alle avdelinger har fått uttale seg 
om det nye opplegget. Er dette bare 
skuebrød? Det vil tida vise. Jeg 

. tror det ikke. Hvorfor skulle ikke 
SK være interessert i åta hensyn til 
de synspunktene som k011111er inn? 

SK har fått i oppgave ålede partiet. 
Det er deres ansvar å treffe de til
taka som trengs for å sikre parti
økonomien. De som kritiserer SK nå, 
burde tenke over om det ikke ville 
vært større grunn til kritikk om 
SK ikke hadde gjort noe for å stoppe 
nedgangen i kontingenten. 

Det nye systemet vi'l i langt sterkere 
grad sikre et stabilt kontingentnivå 
uten stadige diskusjoner om kontingent 
i avdelingene. 

Noen mener a·t det nye systemet er 
urettferdig på den ene eller andre 
måten. Det er mulig de har rett. 
Noe 100% rettferdig system trur jeg 
blir vanskelig å finne. Svara fra 
avdelingene vil forhåpentligvis gi en 
pekepinn om hvordan det evt. bør end
res. 

Men jeg vil på det sterkeste advare 
mot å sabotere eller boykatte det 
nye systemet i utprøvingsfasen. For
uten å bryte et direktiv vil dette 
også undergrave vitenskapeligheten i 
det eksperimentet utorøvinga av det 
nye systemet i prøvedistriktene er. 

Ulf, kasserer i DS 

Nåvel,dette er ikke noe forsøk på å 
lage en lese~ndersøkelse,skjøntl det 
kanskje kunne trengtes.Men det er i 
det minste en tynn bønn om å hør~ 
noe fra ~flere • 

DE NESTE NUMMERNE 

Vi er midt inni ei runde med stu i
er,og i desemberrutina skal DS J a 
rapporter inn om åssen d.et går. Men 
vi trenger også "menige" rapporter 
om disse studiene,eller artikler 
som tar opp motsigelser fra diskf
sjonene omkring "Hva må gjøres". 

Vi vil lage et vervenummer med det 
første, dvs et blad som : 1 gi i9j
pulser til å gå ut og få med fol~ 
i partiet,starte studiesirkler osv. 
For å få dette til vil vi gjerne ha 

inn materiale på saker som angå.i 
dette(Verving,sirkler,kaderfost ing 
av nye medlemmer etc.) 

Et ungdomsnr. kunne også gjort seg. 
Rød .Ungdom er partiets svarteste 
samvittighet,og det.!!.! mulig å gi 
ei handsrekning,noe vi har erfaring:

med fra distriktet vårt. 
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