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VEIEN FRAM FOR AKP<M-U 
Vi trykker her et forslag til vedt ak om veien framover for AKP(m-l). Forsl~get 
skal Jiskuteres pH et kommende DS-møte, m~, fora f J diskusjonen ut i partiet 
sH fort som mulig, trykkes forslaget her. Endelig vedtak vil bli trykt i et 
seinere nummer av FK. 

I tt vedtak fra AU heter det; "AU oppforJrer pa rtiavdelingene til il ta 
stillin9 til forslaget og rapµortere til t> S ved f 11 r ste h;,ve." 

Erfaringene fra det siste Hret, og 
spesielt valgresultatet, har satt 
fart i en grunnleggende diskusjon 
om hvilken vei vi skal g~. 

Jade ~udsjettkampen i fjor høst og 
studiene av den økonomiske offen
sivene fra borgerskapet var satt 
oµp som hoveaoppgaver u.t fra ei 
analyse der vi ønsket~ ta avde
lingene til ~ bli politiske og 
taktiske senter pH sitt felt. Vi 
mente problemene i partiet skyltes 
den interne innrettinga over lang 
tid. 

Vi er nll av den mening at prob
lemene stamwer fra en grunnleggende 
tvil om bevegelsens m~l og æulig-
1,eter. Spø rsmål som: vil kap i ta
l ismen nødvendigvis gH under eller 
vil den være i stand til~ Løse de 
fleste problemer? Hvilke krefter 
skal sliss fram det nye samfunnet? 
Er den tradisjonelle arbeider
klassen pb vei ut og kommer det i 
s~ fall nye grupper som kan lage 
r evolusjon i stdet? Har vi et 
alternativ som bade er realistisk 
oy verdi d sliss for? Vil vi alle 
være pensjonister før det skjer noe 
sa stort? 

Dersom dette er problemet, sY mH 
l,~sningen være en annen. Vil vi 
avvise forslaget om H la ge et alt 
omfattende oy konkret sosia li stisk 
alternativ. Dette vil nødvendigvis 
bli et luftslott om det skal bygges 
pH det grunnlaget vi har i partiet 
i dd!cJ. 

Vi trur metoden mH forene kampsaker 
mea kapitalisme-kritikk og et kon-
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kret alternativ. Et eksempel pli 
denne veien g gti er familiepoli
tikk. 1:r.c1vet o,n at samfunnet skal 
ta ansvaret for omsorgen, for·
st~elsen av dt kapitalismen aldri 
kunne gjøre dette og debatten om 
hva slags sosialisme sow kan l øse 
µroblernet J.lti vei mot· sosialismen. 
Oen samme metoden kan benyttes p~ 
omstilling, børs, helsekøer, 
gjeldsbomben, milj,krisa, o timers
dagen og arbeiJ5lØshet~ Aare p8 
den11e m~ten kan vi f,i tolk til ;, 
l ete etter et annet alternativ og 
gj,;re vi.Irt a lternativ 111ul ig og 
0nske lig i folks øyne. 

I der,ne torbirnJelse har det ogsa 
reist seg en diskusjon om hvilke 
saker vi ska l jobbe med. Det blir 
stillt spørsmal om vi driver med 
minoritet sµ roblem som ho111otili og 
fremmedarbeidere, mens vi glemmer 
Je store, brennende saker for folk 
flest som skatt og trygd . 

uet te er samtidig en debatt om hva 
som kan true den norsk; kapitalis
mens stabilitet. I dag forberedes 
planer om en storstilt omleggeing 
av skat t esysteme t oy trygdesystemet 
innretta p~ de rike og et mer dyna
misk kapitalistisk system. Det er 
viktig li sl.ass mot og forklare 
klasseinnholdet i den11e µolitikken, 
men det er ikke det avgjørende 
sp,brsm,Het for de11 norske kaµi ta
l is111en. · Avyj ø rende er de rimot om
stil L ing og internasjona lisering. 
P~ andre spørsmJl vil det norske 
borgersk~p kunne godta kompromiss 
dersom 11,otstanden bl i r stor nok. 

Alt tyderµ~ at den norske kapita-
i=-oRT"S , S. I<\ 
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HVOR BLIR DET 
STUDIEMØTENE 

Arn~ Uy sa nylig i et inn
legg i KK: "Tida er nY inne for de 
store tanker". Skul le ikke dette 
nettopµ være ei oppfordring til 
mange apne møter i P-14, slik vi la 
opp til i var? 

SpørsmLllet er pO sin plass . Denne 
høst en har studieutvalget meldt 
pass nYr det gjelder noen av sine 
planer, til tross for' at vi s il 
gjerne hadde hatt ~aen av de "store 
tankene" under debatt. 

.iRSAKEN? 

Stort sett er det 4 arsaker til 
v.;rt "midlertidige tilb<1ket og": 

1. folk g:,Jr bare pil møter om det er 
noe som virkelig fenger, noe som er 
til debatt i tida. Dette er v3r 
oppsummering etter de o skolerings
møtene i v:Jr. Gjennomsnittsopp
slutninga var 13 - ZU med sµ redning 
fra Y - 24. Vi hadde opprinnelig 
Lagt opp en møteserie om "Norsk og 
trøndersk gbevegelse", en sko
leringsserie. Vi tror serien er 
god, men vi tørr ikke kjøre i vei 
med den n:,J s :,J lenge "temperaturen" 
er såpass lav. 

2. Høsten er kort - tida fra valg
kamp en tok slutt til 1. desember er 
bare · 2 1/2 maned. Denne høsten 
foregJr en rekke andre saker som 
trekker stor oppmerksomhet og kref
ter for Laga. Vi er derfor skep
tisk til om vi har interesse nok 
til u mobilisere for dpne møter? 

3. Studieutvalget har ellers store 
oµpydver i høs t. Særlig har vi Lagt 
vekt på skikkelig forberedelse av 
s tart en pci det 1. offi sie lle parti
s kolekur set som vi n:J er i ferd med 
a avvikle. De Sclkalte Lagss t y re
kursene krever innsats fra et lite 
studieutvalg store del er av høsten. 

I 

AV DE APNE 
HØST? 
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4. u~n s i s t e yrw,ne i var rekke ~v 
"bortforklaringe r" er at det i høst 
~lle rede e~ l anse rt spennende møter 
so·m partimedl emr.i e r absolutt anbe
f ales il 9ll p<i : 

On~rlaq 
Li d 
festsal. 

6.11: Islam med 
i Katedralskolens 

Tirsdag 19.11: Jorun Gu 
om AKP og framtida. (Sted: se 

Ta med 
miltene 

venne r og prioriter 
høst • 

Trond 
gamle 

;.en 
KK) 

disse 

Vi planlegger a endre litt på opp
l~gge t f or , v jren . Istedet for :l 
samle alt til forsommeren, vil vi 
spre møtene over he le semesteret. 
Tidlig i januar kommer vi med ei 
enkel bros j y r e som forteller om 
møtesesongen. St a rten pil s esongen 
er nærmest klar. Vi tipner med en 
konferanse/seminar vi tror kan 
samle stor interesse. (Folk fra 
andre plasser av landet har alt 
meldt sin interesse.) Tema: 

FRAMTIDAS ARBEIDERKLASSE. 

Dette blir \, helga 18-.-19. j anuar, 
en eller begge dager. Innleiing~ne 
vi L ta opp: 

A. De nye klasseforholda, med 
fakta om endring ene i klasse
forholda i Trondheim . Den nye 
klassemessige stillinyen til 
kvinnene vil det bli lagt 

b. 

særlig ve kt p:.,. 
blir P<>riPr Mc 
Per U 1 . 

I n n r , ~ll..:. r~ her 

in øl og 

Framtida s arbe i der i Lys av 
datarevolusjonE-n. Innleder her 
blir ~l.a. sosio logen Tore 
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Konferansen blir annonsertµ~ egen 
l•µe seddel fra 1.12. 

Det vil bli anledniny til j melde 
seg pU til konferansen. Vi tror det 
blir rift om plassene. Følg med an
gaende annonsering! 

Ell e rs vil bl.a. disse m,t ene st~ 
pd vhrens program: 

- GJ r.LL> SK,~ ISE 
ARUEIDERSTYRTE BEDRIF1ER UNDER 
SUSIAL!SMEN 
TRENGS EN NY FAGBEVEGELSE FAG-
OPPOSISJON FØR OG N~. 

Vi oppfordrer folk som ønsker at vi 
skal ta opp bestemte tema J melde 
fra direkte til studieutvalget ved 
Peuer ,-1. Ly' · l. Fristen for 
ideer er fredag 2U.12. 

Ellers vil vi benytte tjangsen til 
a orientere om vUrens 
s kolerin9skurs : 

GRUNNKURS I FILOSOFI. 

interne 

Dette blir kjørt over samme Lest 
som Lagsstyrekursene i høst. Kurset 
er først og fremst beregna p3 nye 
medlemmer. I tillegu vil det bl i 
mulighet til a melde seg p3 for 
andre som er spesielt interessert 
eller som ikke har fatt slik 
skolerin9 i partiet tidligere. Se 
egen annonsering i rutina. 

Kt:l S ~ OSLO 15. -17 .NOVEMBicR ! 

De som ikke har oppdaget det ene
staende tilbudet til alle som er 
opptatt av hva som skjer i den 5. 
verden, minner vi om den store 
int e rn as jonale konferansen i Oslo 
15.-17.11. 

Hit kommer verdens ledenue eks
perter µa forholda i den 5. verden, 
bl.a. den kjente professoren 
.,1ko11011ii, · Sa,nir Amin, s j ø l cuypter, 
bosatt i Afrika med en større pro
duksjon vitens kapliue verk bak s ey. 
En rekke andre topµfolk kommer 
O !)Scl . Seminaret er st ;,l ttet av NURAD 
og har va!h opp111er.kso111het blimt 
i:illt: som jobbt:r ,n1.:J internasjonale 
forhold. 

Vi planlegger U sende flere biler 
fra Trondheim. Til n., er det 
sikkert at S biler kjører. Det er 
Ledige plasser. Vi vil O!)Sj prøve M 
fd med flere biler - og da mer 
plass. Kontakt Peder M. Lysestøl om 
du har bilplass/er interessert. 

Ned disse tilbudene tror vi det 
ogs~ høst s kal bli µlass tit 
"store tanker"! 

Pi·IL/ for 
studieutvalyet. 
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OPPSUMMERING 

D.;nn.; oµµsu,nmeringa er Laga Like 
etter valgkampen var over. Vi kan 
l~re mye av stortingsvalget 1Y85, 
Sd hiv dere ut i diskusjonen. 

VALGl:'SULTATET 

vHr var det store uenigheter i 
mJl~ettingsdiskusjonen. Alterna-
tivene var: 

stortingsmandat 
oµprettholde stemmetallet -tra 
fylkestingsvalget 
litt nedgang forhold til 
stemmetallet 198:S. 

_Komµromi sset ble: 
il fLJ flest mulig stemme_r, men opp

fra rettholdt vi stem,netallet 
fylk~stingsvalget,- var det 
veldig bra resultat. Som vi vet 
resultatet atskillig ddrligere 
noen av oss hadde trodd. 

et 
ble 
enn 

HVA SKYLDES g TILBAKtGANGtN? 

Mange ting, men det er viktig a fH 
avklart om tilbakegangen i hovedsak 
skyldes at vi drev en for darlig 
valgkamµ eller om det var andre 
objektive ting som var ~rsaken. 

Her er det uenigheter. 

Valgkampledelsen mener at hoved
arsaken til tilbakegangen ikke kan 
forklares ut fra at vi drev en for 
dHrliy valgkamp - denne var minst 
like bra som tidligere. 

De tinga vi vil legge hovedvektap~ 
er: 

1. Den politiske og taktiske 
situasjonen. 

Regjeringsvalg 
For folk flest er situa
sjor1en denne: Er du misfor
nøyd med denne politikken som 
føres, er den eneste maten :l 
f d vist det pS, gjennom 
s temmeseddelen. Og hvis pol i
tikken skal forandres, m~ det 
ei anna regjering til. 

AV VALGET 

D1~A i opµos i s i un 
Sµesielt betydning for v:irt 
011,lanJ.· -1-1 var ikke noe al~ 
nativ for dem i 81. Hen DNA 
tross alt litt bedr.;, og det 
ble det viktigste. 

~- VJrt helhetlige politiske 
arbeid ellers i J ret, som vi har 
oppsummert har v2rt for dlrlig 
gjennom flere nr. Dette kan vi 
ikke klare~ rette opp bare gjennom 
en kort valgkamp. 

Derfor mener valgkampledelsen at 
sj.,;l om vi hadde fatt ti_l "" enda 
bedre valgkamp, hadde tilbakegangen 
ko,nmet likevel. 

I-len dette betyr ikke at alt i valg
kampen var bra. Derfor viktig H 
oppsummere den spesielt. 

PLiSITIVE Sll>Ef!: 

iiye s te111111er 
mange tolk p~ leiting etter 
alternativ. Fikk en del nye 
stemmer, mens gamle falt 
fra. 

Kvinnevinklinga 
Vi markerte oss som kvin
nenes parti, vi var sil , og 
si det eneste partiet som 
stillte med kvinner p~ de 
~pne møtene, sk~levalgene, 
osv. 

6timersdagen vil vi 
huska for 

bl i 

,<vinnfolk 
navn med 
kort tid 

for Astri, 173 
dilrlig jobbing 

l~t:ullTIVt SlDcK: 
Overbudspart i? 

Manye stiller dette spø rs
mJlet. F.e ks . oljepengeut
spi llet: Sjøl om det i ut
yangspunktet varmentanne
Ledes, ble vi stuende igjen 
med at hvis bar.e · vi ble 
valgt skulle oljepengene f§ 
flyte. Derfor hevder noen 

---t>-
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~ lilff'~ m -------------. 

at NV var det beste reform
partiet som stillte til 
valg. 

Sosia lismeperspektivet kom 
alt for dHrliy fram. Det 
ble for mye dagskrav uten 
at de ble satt i et pers
pektiv. 

Representant pa tinget. Bra 
a argumentere om viktig
heten av~ ha en represen
tant p~ tinget, men vi bør 
stille spørsmal om vi fikk 
fram hvorfor. Ule det over
slag i illusjoner om hva en 
RVrepresentant kan gjøre? 

Innrettinga pH arbeider
klassen. Elendig, bHde 
propaganda og j.obbing p~ 
arbeidsplassene. Utspill: 
uuvikstaffetten et slag i 
lufta som ikke ble fulgt 
opp. Bolig ble heller 
ikke fulgt opµ. 

Arbeid i distriktet. Ingen 
nye RVgrupper ble dannet. 
Steder som skulle dekkes 
med stand fra byen, ble med 
tanken. 

AKTIVITi:TtN 

Alle gruppene kom seint igang, 
mange partimedlemmer jobbet ikke 
med valget før de siste 14 dagene, 
enda ~alget var hovedoppgava etter 
1. mai. Noen grupper har drevet en 
veldig bra valgkamp i forhold til 
tidligere, slik som flat~sen, Midt
byen, wya og Lademoen. Andre grup
per ha~ jobba dlrligere enn tør, 
tenker spesielt pJ Møllenberg, som 
var Jet Lysende eksempel i forrige 
valgkamp. 

Alle gruppene har delt ut mye 
materiel L. 

Det liar vært stand mange 
uycklt:r. 

fJ yrupper har hatt dør ti l dør 
aksjon. 

7 

PRt.lPAliANDA 

~ye ura propaganda sentralt 
(1ninu::; valun,ani festet). 
~Vfilmen var elendig. Sentralen 
kritiseres for dt sJ mye ~enger 
brukt til tull. 

Her i Trøndela,1: 

fra 

bør · 
ble 

Valgbrosjyren fHtt mye positiv 
kritikk. 
Kvinneløpeseddelen det samme. 

1<:<V: uruk·en av radioen bedre enn 
forrige valgkamp. Utspørring og 
innslag om de andre partiene i 
hovedsak bra (minus frP). Presenta
sjon av RVs µolitikk fJtt for 
dLlrlig fra, og det skyldes ikke 
bare at de som har stillf for RV 
ikke har svart 1uU%. Tror det 
Uunner 1nye i uenii_Jhet p.:.i l1vordan ftl 
det til, presentere stoffet pM en 
slik mYte at radioen ikke bare ulir 
en kjedelig "misjonsradio" (et ord 
so111 brukes i ar'.)umentasjonen). 

Innsamlinga kom altfor seint igang. 
Det m..i ogs:J finnes andre m:Jter li f.l 
inn penger ~H, det ~a skje neste 
yang. Enda finns det ikke peng~r 
til U betale Jann og Astri tapt 
arbeidsfortjeneste. Her. har folk 
fortsatt en stor oppgav&, betal av 
skattepengene. 

lU_ slutt: 
Diskuter oppsummeringa , skriv inn- . 
~ 
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TRAFF 

VALGKAMPEt~? 

VI PLANKEtl I 

Det er ikke alltid investeringer 
yir det store resulta te t. Det har 
vl mang en borger merka - selv 
store µrosjekter - om de er aldri 
sH fine - blir lite verd n~r marke
aet svikter! 

Svikta markedet for oss i valg
kain,-,e11 eller var det investeringa 
som var for d3rlig? 

Kjersti Er , legger vekt pa at 
de ytre forholda, ~arkedsforholda, 
om vi holder oss til "buisness
spr<lket", var umulige. Selv me~ bra 
innsats fra oss, var det umulig I 
f~ uttelling. Mitt utgangspunkt 
for dette innlegget er at jeg i 
hovedsak er enig med henne. 

Jey kan ikke se at vi gjorde noen 
d~rlig valgkamp denne gangen 
tvert om, mye var bedre enn tid-
ligere. folk var i ei "parlamen-. 
t arisk tvang s trøye" uanset t om de 
likte DNA eller ikke, sl var de
facto DNA det enest e reali s tiske 
reyjerinysalternativet. Med hip om 
en liten bedring - en liten stopper 
i raseringspolitikken etc., valgte 
tolk DNA. Uerfor var dette et reg
jeringsvalg mer enn kanskje noe vi 
har opµlevd tidligere etter krigen. 
At det virkelig var slik ser vi 
aller tydeligst nar vi studerer 
resultatet pl plasser som Odda og 
l·lo i llana. Dette er plasser hvor 
tolk har kjempet for selve eksi
stensy runnlaget, hvor ·folk .er pd 
kanten til Y gi opp h:lp.et. Det 
siste de har~ klamre seg til er 
DNA, ikke fordi de liker DNA, men 
fordi det ef det minste av to 
onder. 

1\V DETTtC, NOEN SPØRSMAL TIL VAR 
PLATTFORf·l. 

PU bakgrunn a v dette har jeg st illt 
meg to sp;1 r smJ l: 

1. Tok vi nok hensyn til DNAs 

8 

takti s ke situas jon rordri v d tJt:t, 

greier vi Y avsløre DNA? 

c. . Greid,: 
rette sakene? 
fonn? 

v i J mdrk eds t øre de 
Dvs. var egen platt-

Først DNA. Min erfaring fra valg
kampen er ~t DNA slapp relativt 
billig. Vi var meda retta hoved
sky t set mot de r eak sjonære pa ytre 
høyre iløy - vi kom i en klemt 
takti sk situasjon. Jeg tror vi i 
større grad skulle konsentrert oss 
om DNAs klart reaksjonære sak er: 

Norsk imperialisme. 
De korporative trekkene i DNAs 
politikk (staten det er meg!). DNA 
sor,, s,:,ydspiss for o,uleg;iinger. Her 
skulle vi kjørt eksempel fra siste 
D,JA-reyjering + brukt programmet Ny 
Vekst for Norge, mer aktivt. 

hadde vi kommet mcer ,:,,I skuddho ld av 
(JIJA ville det blitt klarere for i 
hvertfall flere av de mest fram
skredne som stemte dem at dette 
ikke kunne være noe alternativ. 

Den andre saken dreier seg om v~re 
merkesaker. Nd er Jet klart at 
mediakreftene er s~ sterke at det 
i kk e er lett j mar kere s ine egne 
saker. Likevel tror jeg vi skulle 
kjørt klarere pa noen saker: 

1. Nor sk imperialisme. 
c. bjeldskrisa o~ den 3. verden. 
3. Wkokatastrofen. 
4. Mer systemkritikk knytta til 
·o lj eri kdomme11. 

Dette hadde ikke skapt mange nye 
stt:: 1!1 111t'r, men.kanskje noen. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



V A-L G KA APA R BL ID 
PRIORITERT NOK 

oppsummeringa 1tv ·· valget er det 
hovedsaklig to punkter som etter min 
mening krever grundig drøfting 
bade innafor AKP og i de RV-gruppene 
som fortsatt eksisterer rundt om
kring i Sør-Trøndelag fylke. 

Punkt I: 

I hvor stor grad klarte RV a ta fram 
"den store forskjellen" fra de andre 
partiene pa venstresida? 

Her i Sør-Trøndelag gikk RV ut med 
en lokal løpeseddel konsentrert om 7 
strakskrav. Jeg tror ikke den van
lige mann og kvinne oppfattet disse 
strakskravene som den helt "store 
forskjellen" fra verken AP, SV eller 
NKP. Spesielt ikke n3r denne formen 
for reformpolitikk (dvs. reformer 
uavhengig av en sosialistisk og 
revolusjonær sammenheng) ble hoved
tyngden i alle dueller, skolemøter, 
presse eller media. Hvorfor be
nyttet ikke RV sin taletid til a 
agitere or sosialisme, 
imperialisme og revolusjon? 

anti-

Det er nok av eksempler som viser at 
RV ikke bare er det eneste sosial is- · 
tiske alternativet i teorien men 
ogs3 i praksis. Jeg tenker h;r pa 
RV's fantastiske innsats i bystyre 
og fylkesting - der representantene 
mer enn!!!_ gang har vist sitt opprør 
mot det bestaende. Og ikke for a 
glemme alt utenomparlamentarisk 
organisasjonsarbeid som RV har tatt 
initiativet til. Her skiller RV seg 
klart ut fra alle andre parti som 
stiller til valg. 

Konklusjonen min blir at vi rna lære 
oss 3 sette ideologien og praksisen 
i en sammenheng som blir oppfattet 
som "den store forskjellen" fra de 
andre partiene. 

Punkt Il: 
Organiseringa av valgkampen. 
Jeg fikk et visst inntrykk av 
valgkamparbeidet ble noe kaotisk 

at 
og 

g 

? . 
tilfeldig. Dette mener jeg er e~ 
konsekvens av at ikke RV-arbeidet 
blir høyt nok prioritert. RV bø~ 
eksistere kontinuerlig og ikke bari 
rett før valgene. Hvis vi skal 
delta i de parlamentariske valg, mt 
dette ogs3 prioriteres innafor 
AKP(m-l>. Hvorfor ikke ta organisert ' 
RV-grupper i distriktene · det er 
grunnlag for det? Her kan det . 
arbeides med skolering og forbe
redelser til•valget. 

"RV er ved dette og tidligere valg 
veiet og fur~øt for lett", skriver 
Trond And i et innlegg i 
Klassekampen. Han mener RV's repre
sentanter ikke er i stand til a 
forsvare RV's forslag med solid 
analyse og argumentasjon. Dette har 
Trond Ar , rett i. Men hva gjør 
vi med a~c? Etter min mening bør 
listetoppene velges pa et mye tid
ligere tidspunkt (allerede n3 kan 
det holdes nominasjonsmøte til 
kommune- og fylkestingvalget) og RV
gruppene og partiet kan i samarbeid 
med listetoppene diskutere seg fram . 
til strategi og politisk linje. 

Tilslutt - n3r skal AKP(m-l) og RU 
forst§ Radio RV's betydning for 
oppslutning i valg og rekruttering 
til organisasjonene? Hvor bør res
sursene først og fremst brukes, til 
3 arrangere møter der J2 personer 
kommer eller tila lage gode poli
tiske radioprogram som n3r 15-
20 .000 lyttere (dette tallet er BARE 
for Trondheim, vi har ogsa lyttere 
fra Orkdal i sør til Langstein 
nord) . 

Jeg mener ikke alle skal jobbe 
RRV, men vi trenger noen som er 
villige til 3 pri oriter~dioarbeid 
og ~ som kan bidra med tips og 
enkelte inns l ag . Hvorfor ikke La 
~ bli AKP og RU' s nye utfordring? 

Velkommen til Radio RV. 

Grethe. 
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OM BRUK OG MISBRUK AV 
Diskusjonen om lrsakene til det dar
l ige valyresultatet for RV er i full 
gang, b~de i Klassekampen og mann og 
mann i mellom. Det er snakk bide om 
at vi ble skvisa i regjerinysdisku
sjonen, om dlrlig massearbeid, om 
lettvinthet i argument asjonen osv. 
osv. Det finnes sikkert mange for
klaringer som alle har et s nev av 
sannhet i seg. 

N~r det gjelder Trondheim har jeg 
pe rsonlig et bidrag 3 komme med 
Mange av vire potensielle velgere 
har løpet av sommeren og valg
kampen besøkt ~V's hovedkvarter i 
Prinsensgt 14. Det de har 1att s e 
der, har overbevist dem: Et parti 
som ikke en gang er i stand til § 
holde . orden i sine egne Lokaler, 
ikke en gang bryr seg om I plukke 
opp møkka fra den plassen de opp
holder seg til daglig, er neppe 
stand til 3 beskikke hverken en 
eller flere plasser i Stortinget. 
Hvem vil overlate ansvaret for lan
det til folk som ikke en gang bryr 
seg om I holde orden rundt seg sjø l? 
Jeg er sikker pl at minst 50¾ av 
tilbakegangen i Trondheim kan for
klares pa denne maten. De øvrige 
50¾ sørga GRO-KaRE debatten og det 
'dlrlige massearbeidet' for. 

Fra spøk til alvor: Dette er ikke 
bare fleip. Det er noe fundamentalt 
sjukt i denne bevegelsen, som viser 
se g i at det er klin umulig for folk 
3 vaske opp sin egen møkk, som viser 
se g i at vi Lar søppel Ligge og 
flyte rundt oss, som viser seg i at 
vi m§ ha andre til§ rydde og vaske 
etter oss. Tilstanden p§ RV-kontoret 
er ikke noe enest~ende eksempel, 
SJØL om det er ekstremt. 14 dager 
etter at valgkampen var over, og 
.etter flere p3minnelser fra meg, var 
lokalene fortsatt ikke rydda og r en-
gjo rt. Da Lokalet sa skulle brukes 
neste kveld til tariffkonferanse s§ 
jeg meg nødt til 3 gjøre de t sjøl og 
brukte 4 - fire - timer p§ j obben. 
Alt snakk om at •vi er kommet ned p§ 
grunnf je llet' vis te seg helt feil
aktig - det var temmelig Langt til 
banns i rotet. 

PRINSENSGATE 

14. 

hele 
spe-

Det som er det tragiske ved det 
er at dette slett ikke er noe 
sielt tilfelle. Bakg3rden som var 
rydda og fin, se r ut som en slag
mark. Da sommerleiren var over, 
satte sommerleirfolka masse utstyr 
inn p3 møterommet - og gikk. De~fra 
tok RV-folka og sa t te de t ut i 
g§rdsrommet der st§r det fort
satt, to m3neder etter Leiren. Etter 
1. mai var det ogsa nødvend ig I mase 
en del, sjøl om det da faktisk blei 
gjort reint. Radi o RV har endelig 
begynt 3 holde orden i sine egne 
Lokaler men rotet blir bare 
skufla ned i g3rdsrommet og der 
er andre nødt til 3 ta det videre. 
Pa partikontoret Ligger møkka i Lag 
pll golvet. 

Noe av forklaring p§ dette Ligger 
trolig i at nes ten alt arbeidet 
utføres gratis - pl fritida. Og da 
er det sikkert hver ken politisk 
interessant eller spes ie l t inspire
rende 3 vakse og rydde etter seg. 
Men Likevel: hva med dem som kommer 
og skal bruke ting og Lokaler etter 
det? Hva slags inntrykk er det vi 
gir folk som kommer innom folk 
som ikke er med denne rot
bevegelsen, folk som er interessert 
i 3 f§ vite mer om partiet, folk som 
skal delta i programmer i Ra dio RV, 
folk som kommer pl noen av møtene og 
konferansene · som ho ldes møte
rommet? 
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~ ~------------. 
TRENGS DET IKKE 
BUDSJETTKAMP LENGER? 

Dersom noen innbiller seg at Hrets 
statsbudsjett, og kommune- og 
fylkesbudsjettene, er reine idyllen 
t ør de feil. 

Oudsjettene varsler riktignok ikke 
orn <.le s tore angrepene pil f o lk s 
LevekHr, men det er fortsatt klart 
at <.let folk som gjennom si ega 
Lommebok skal betale det Lille som 
kommer av økte bevilgninger. Det 
er også klart at statsbudsje-tte 
fortsatt legger opp til at nærings
livet skal fH bedre betingelser 
etc. 

Systemet krever en vi ss økni ng. 

De offent lige utgift ene øker trolig 
med • ~z i Hr. Dette er ikke rner 
enn det som er nødvendig for a 
holde tritt med de økende behovene . 
Samtidiy vaget ikke regjeringen :el 
stramme mer inn pga. den politiske 
stabiliteten. 

Skatteletten~ bløff. 

Det varsles om en liten lette i 
statsskat ten. Men her snakker 
regjeringa om de direkte skattene. 
De indirekte skattene, avgiftene, 
skal øke med 77.. Det rammer folk 
vesentl i g hardere. De fleste be
taler til staten dobbelt sa mye i 
avgifter som i direkte skatt! 
Fasitten er altsa nBr ogsa de in
direkte skattene e r tatt med: Enda 
en omdreining pH skatteskruen. 

Re gje ringa krever 4, 57. Lønnsvekst. 
Det er 1-1,5¼ mindre enn pris
stigninga . Et slikt direktiv er 
ikke annet enn en provokasjon. 

11 

till e!)y redusere r de bevilgnin!) ene 
til "arbeids111arkedstiltak". Konklu
sjonen pa det ul ir: Flere l!pent 
ledige, større mulighet til H pres
se Lønningene nedover. 

Kommunesektoren skal g støyten. 

mlr kommunepal itikere na skal finne 
dekning for · alle oppgavene , vil de ' 
oppdage at noe mb skjæres ned. Med 
en totalvekst i kommunebudsjettene 
pa 1,5¼ (ifl g . pressa), er ikke 
dette mer enn det økte rente
betalinger og økte behov, bl.a. fra 
lien stadig voksende gruppen eldre, 
krever. 

Det betyr at pa flere omrJde r blir 
avstanden mello111 behov og bevilg
ninger bare s t ørre. Det er denne 
motsigelsen som legger grunnlaget 
for budsjettaksjoner. Det hjelper 
ikke a bevilge noen tusenlapper mer 
til f.eks. eldreomsorg njr behovet 
øker med man~e tusenlapper. 

Til dere som har tenkt 3 la kom
munepolitikerne herje ~orn de vil i 
høst, anbefaler jeg: Følg med pH 
hva som skjer i koir,munestyre og 
fylkesting. V~re RV-politikere 
trenge r en skarp opinion i r yggen . 
Vi vil ikke avslutte denne høsten 
uten budsjettprotester. 

Leif. 
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OM 
OG 

AKP, TRE VERDEN TEORIEN 
ISLAM. 

FK fo r august 1985 er det trykt 
ein delaveit utmeldingsbrev som 
mellom anna inneheld harde 3tak p3 
3 verden teorien (3VT). Eg vil 
knytte nokre kommentarar til bre~et 
av di det til dels kjem med heilt 
gal framstilling av kva AKP har 
st3tt for. Dels vi L eg og seie noko 
p3 bakgrunn av andre 3tak 3VT blir 
utsett for i dag. 

Debatten i Klassekampen ra sa r om 
den islamske bevegelsen og retten 
folk 3. verda (og da særleg 
muslimar) har til 3 gjera revolu
sjon og 3 forme det nye samfunnet i 
trBd med si kulturelle og his
toriske bakgrunn. 

KK køy rer no ei Line som i røynda 
er eit 3tak p3 3VT ved redaksjonelt 
3 trekke fram motstandarar av sty
ret i Iran. P3 3rsdagen for Shahen 
sitt fall intervjuar dei t. d. ein 
avhoppa dmbassadø r, og el les er det 
representantar for ulike europeisk 
inspirerte 11 venst regruppar" som i 
Iran er isolerte og som har for
st3tt revolusjonen i Iran Like Lite 
som ulike "venstregrupper" i Vest
Europa som konsentrerar seg om re
aksjonært presteskap, slø r, barne
so ldatar og religiøs fanatisme. 

Likevel overse r KK at Ira n har 
retta det hardaste slage t mot USA
imperialismen sidan Vi etNam krigen 
og n§r Iran forsvarar seg mot 3tak 
f3r nabolandet Irak (som særleg har 
Sovjet 3 stø seg p3), kallar KK det 
for ein meiningslaus krig ! 

Likevel stø r KK opp om den verds
femnande hetskampanja mot Iran og 
den islamske bevegelsen. Det som 
g3 r føre seg i dag, er ein kamp om 
verds opinionen. Her er s uperma ktene 
samde, den islamske beveg el sen og 
Iran som døme skal sværtast. Iran 
er farleg. Iran syne r nemmeleg 

il "l 

vegen 3 g3: uavhengig av super
maktene - revolu s jonen er bygd p3 
iransk kultur, religion og 
menneske syn. 

Akk urat som under VietNam krigen 
gje ld det for s upermakt ene at 
verdsopinionen m3 vendast mot desse 
tendensane, som trugar b3de USA og 
Sovjet og som er i militær konfron
tasjon med b3de USA og Sovjet . 

Her er KK p§ feil si de - og det er 
tragisk! 

Og kor er Kjersti fri ,? Gjeld 
det m3lstrid, Nordlandsbanen eller 
kvifor RV fekk tilbakegang ved 
valet, s3 er ho framp3 - og bra er 
det! Men n3r det gjel d stønad til 
dei som g3r i brodden fot kampen 
mot supermaktene - kor er ho og AKP 
da? Er det s3 stor usemje i Lei
inga i partiet at de i ikkje kan g3 
ut med eit forsvar for 3VT? 

~ 2..9. 3VT 

I utmeldingsbrevet si tt sk riv "ex" 
at ein grunnpilar partiet sin 
imperialismeteori e r 3VT. Vidare 
klagar "ex" parti et for grunn
Leggande 3 sk~Lle seg fr3 Lenin sin 
imperialismeteori. Eg veit ikkje om 
"ex" eingong har Lese hele bolken i 
partiprogrammet som omhandlar 
dette. For s3 vel programmet fr3 
1980 som 1984, bygger p3 Lenin si 
analyse av motsetnadene i verda 
slik dei er formulert ut i fo rm av 
fire grunn leggande motseiinger . 

B~e programma held fast pl at desse 
motseiingene ikk je kan løy sa st for 
godt sl Leng e det imper iali st iske 
verdssystemet fin st . 

={> 
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tillegg er Mao si analyse av 
verdsutviklinga etter andre verds
krig en og kontrarevolusjonen 

Sovjet teke inn i progranuna, dlt sil 
3VT. Men som programme t fra 1980 sil 
kl!lrt s a: 

"Teorien om dei tre verdene er 
e in viktig reiskap fo r tl ana
lyse re den internas jonal e 
5 ituasjonen no og rettleie 
kampen mot imperialismen. Han 
e r s tattar ikkje analysen av 
dei indre motseiingane i dei 
ulike statane og landa i 
ve rda. Han er s tattar heller 
ikkje analysen av dei fire 
grunnleggande motse11ngane 
verda i epoken vi er i no. Ha n 
fo rklarer tilhøvet mellom dei 
ulike landa i verda pa eit 
sæ rskilt histo ri s k tidspunkt. · 
Denne inndelinga av verda er 
gy ldig i dag (1980), og kjem 
s i kkert tila prege utviklinga 

mange ar framover." 

Alt s!J , grunnpi llaren i imperia
lis,neteo rien er Lenin s , 3VT er ein 
arbeid s rei s kap for :l kunna forst 3 
og ana(ysera verdssi tuasjonen 
day . 

Og s jølv om programmet av 1984 
ikkj e gi r 3VT teorien same støtta, 
vil eg p:lpeike at 3VT er meir 
aktuell en nokon gong, utbyttinga 
av den 3. verda er hardare og meir 
allsidig enn tidlegare . I tillegg 
til direkte utsuging og utbytting, 
kjem no den enorme gjeldsbøra til 
Landa i den 3. verda. 

Som sag t, eg trur ikkje at "ex" 
ve r ke l eg har lese det som star 
AKP sine program om 3VT, og i sam
band med det, tykkjer eg og at det 
er retta peike p:l at "ex" tydleg
v is he ller ikkje pa andre omr:lde 
har lese særleg godt kva m-l rørsla 
har utta la s eg om. Han skriv mell om 
anna a t AKP i kkje stø t ta Ibo
nas jonal ismen (i Biaf r a /Nigeri a 
krig en ) . For s2 vidt rett det, 
e tter som AKP ikkje var s tift a i 
1969 . Men m-l r ø r sl a støtta Biafra 
sin fr igjeringskrig . I Ung
sosia l is ten 2/1969 st:l r de t m.a. 

1i 7 

ein resolusj on fr~ SUF si tt sen
tral s tyre med overskrifta: "SUF's 
sentralstyre s t øtter Bi a fra s fri
gjøringskrig". Her s l :cl r ein fa s t i 
ein e i 'side lang resolusjon ~t 
"l:liafra utkjempe r en nasJona l tr,-

gjøring sk rig." 

EUHOPEI SK SNEVERSYN 

Vi Europa og vestleg_e venstre
grupper har e in tendens til§ s ja 
alt som skjer i Vest -Europa som det 
viktiga s te. Likeeins rned "w x", 
berre at "ex" skriv det ikkje s:l 
mange tør :l sk riva, t.d. at gruve
s treik a i England var langt 
v iktigare enn d. krig en i Afghani
s tan. 

Slik tenkjer e in sann europea r! 

Kva sl rar det imperi a listiske 
verdssystemet mest - ei tapt gruve
s treik i England, eller ein 
geriljakrig i Afghani s tan som bind 
me ir enn 100.000 soldata r tra 
s uperma kta Sovjet i s nart 6 a r. 

Rett nok e r· dei ikkj e (i hovudsak) 
p ro let ara r dei som slgs st i Af
ghani stan, det fi nst det fo rre sten 
Lite av i heile 3. ve rda, men dei 
ynskjer ~ sl:l attende ekspansjons 
p lanane til ei s upe rma kt. Kva 
s treika gruve'arbeidarane i England 
for? Jo, deira kamp var mot ned
legging av nokre ulønsame gruver. 
Eg vil ikkje nedvurdera kampen 
deira, eg ville s jølv tatt del i 
han om det var aktuelt, men han har 
på langt nær ikkje dei , same· per
spe ktiva og same motstandare.n som 
kampen i Afghanistan. 

Ein m~ berre innsj a at det i kk je er 
ar beidarklas sen verken i den 1. 
e ller 2. verden som har retta dei 
hardas t e slaga mot imperi a lis me n 
etter andre ve rd skrigen . Det har 
folka i Kina, Vi e tNam, I ran , Nit a
r agua , Afghanistan, Eritrea osb . 
gjort. Det er og 3 _ v erda so,n ka n 
retta det harda st e sl age t mot 
im peri a li smen i fr amtida, om dei 
gj ennom ein meir ei nskap l eg fr am
ferd nektar i samla f l okk J bet ala 
attende den enorme gjelda si . 
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"Ex" si store innv~nding til 3VT er 
tydlegvis at han omhandler tilhøvet 
mel lom statar. 

Men er det ikkje t.d. slik at det 
nettopp er stat ar som har 
opparbeidd ei enorm gjeld til ulike 
bankar og l~neinstitusjonar i dag. 
Og er det ikkje statar som vert 
tvungne til 3 stramma til, til a 
drive sine eigne innbyggarar over 
p3 gale sida av sultgrensa? Er det 
ikkje bra om desse statane - pressa 
av folket - sett seg opp mot dette? 

Og kva kan t.d. arbeidarklas sen i 
Afghanistan oppn3 s3 Lenge Sovjet 
st:lr i Landet? Utan at landa fri
gjer seg fr3 imperialismen, er det 
ikkje mogleg 3 byggja sosialisme 
eller f3 til monalege reformer. 

3VT er ein arbeidsreiskap, han 
seier noko om korleis en skal ut
nytte motseiingar mellom imperia
listmaktene. 

Uansett kor reaksjonære ein stats
leiar i 3. verda er, uansett kor
rupsjon og vanstyre, vil han for § 
halda p3 makta, vera · nøtjt . til ~ 
freiste a gje folk noko av det dei 
krev . Her kjem han med ein gong p3 
kollisjonskurs med t.d. Verds
banken. Og han kan og ha eit ynskje 
om sjølv 3 ta ein større del av 
utsuginga, like fullt kjem han i 
motsetningstilhøve overfor t.d. dei 
mulitinasjonale selskapa. Nokre av 
dei større landa i 3. verda, somt. 
d. Iran under Shahen, har ynskje om 
regional hegemonisme. Her og kjem 
dei i konflikt med dei større 
imperialistmaktene. 

De t eg vil med dette, er 3 peika p3 
at uansett om statsleiarane , er 
reaksjonære føydalistar, s~ st3r 
dei objektivt sett i eit motset
naJ s ti lhøve til imperiali smen, 
s j ølv om dei eigentleg ikkje skulle 
ynskje det. 

14 

Dette er noko a v hovuJinnhaldet 
5VT, oy Jif ur se r eg i kkje noko 
yale i ~ s~ i-, dt Shahe 11 il v Iran 
objektivt s ett va r ei motve kt mot 
USA-imperiali smen i Midt-Au s ten, 
m. a . gjennom s in po litikk i OPEC og 
dei dra umen om regionalt hegemoni. 

De t e in kan - og bør - kriti se ra, 
var den politi s ke t aktikken og 
teften kineserane (og dermed AKP) 
la for dagen nbr partileiaren vitja 
Shahen stutt før e han fall og 
folket marsjerte i gatene. Men ein 
slik taktisk tabhe, rokker ikkje 
ved 3VT sin grunnleggjande tanke. 

De t same gjeld tilhøve mell om Cand 
i den 2. verda og supermaktene. 
Uansett om dei yns kjer det e ller 
ikkje, sa er det økonomisk motset
nader. Nar USA næra s t startarein 
handelskrig mot Japan og japanske 
bi lar, er det uttr ykk for objektive 
motseiingar. Like eins nlr Vest
Europa samla er g5 tt f o rbi USA, er 
denne forskyvinga av økonomisk 
potensiale uttrykk for objektive 
motseiingar. 

Det er de sse motseiingane 3VT sett 
oss i stand tila sjS og til 3 ut
nytte, det er de s se motseiingane 
som opner for ein us ik ker alli a nse 
mellom land i 2. og 3. ve r da mot 
·supermaktene. 

Og kven er det som har eit militært 
operasjonsomr9de over he il e verda -
ingen annan · enn USA og Sovjet. 
Frankrike kan nok nokre land 
spela ei rolle, men nok'o militært 
trugsm3 l mot alle land i verda, er 
det ikkje. 

UTFORDRING 

Eg skal slutte her, men voner at s§ 
vel partileiinga som Klassekampen 
kjem ut til f o rsvar for 3VT og den 
viktiga s te krafta i 3. verda i dag, 
den isl amske bevege lsen. 

Utfordringa er g itt. 

R, 

.. 
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GJElDSKRISA 
STØTTE LINJA 

SKAL 
MED 

V I 

BETALINGSNEKT? 

fur ma,,<Je l and i den 3 . verden 
aay er det umulig§ g9 med pfl be
talin<Jsnekt. Dette fordi betalings
nekt kan medføre at en ikke tar nye 
lJn, noe som igjen medfører at en 
ikke far kjøpt de helt nødvendige 
varene . En risikerer altsa at 
situasjonen blir ytterligere for
verret. Men: hvordan skal vi st il
l e oss n~r land (Cuba f.eks.) rei
ser ei slik parole? G~ imot fordi 
det betyr at Sovjet vil vinne inn
pass? Jeg er skeptisk. for de 
undertrykte folk og nasjoner er det 
ikke noe bedre n være underlayt det 
vestlige imperialistiske systemet 
enn det sovjetiske. Dersom Sovjets 
innpass er hovedargumentet mot be
talingsnekt , sier en at den viktig
ste _ mo· 'gelsen gflr mellom USA og 
SovJet, og ikke mella~ USA/Sovjet 
og de undertrykte landa. 

HVOR ER AKP I 

ARBEIDET? 

Trondheim er det starta en. 
bevegelse som kaller seg "Aksjon 
mot Apartheid". Denne aksjene har 
n§ systematisk tatt for seg butikk 
for butikk for§ lense dem for sør-
afrikanske 
drivende 
aksjon . 

varer. Dette er en 
og meget levedyktig 

Fra en nær sympatisør, med relativ 
god oversikt over hvem som e r med i 
a ksjonen, f§r vi følgende hjerte
sukk : 

L d oss tenke oss en st~rre enhet 
land i den 3. verden i mellom, at 
flere land hadde plan for en 
sjø lstendi g økonomi, politiske be
vegelser for uavilenyi<Jl,et og be
talinysnekt ble satt ut i livet . En 
omfattende betalingsnekt vil l e bety 
at den vestlige kapitalismen ram-
1r1es; krise, ka11k urs ,~.m. Er vi 
imot at "systemet vilrt" skal øde
legyes fullstendig? (Dvs. OK at 
land i den 3. verden fDr nedsatt 
renta og far yunstigere tilbake
betalingsvilkHr, men ikke mere ••• ) 

Hans. 

SØR-AFRIKA 

Aksjonen best§r i hovedsak av folk 
fra AMG, SV og SU. De gjør et godt 
arbeid, og alle der har merka ~ 
E.l. AKP gl im-;:;;=-med sitt ~r! Er 
det nødvendig? 

Er det noen som føler seg kallet 
til § svar , eller enda bedre , ta 
del i den Ledende delen av Sør
Afrika op inionen i Trondheim?? 

Red. 
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SNAKKET MED HAR 
SIPO 

DU 

I DET SISTE? 

I "gamle" dager var det god takt og 
t one~ ikke bruke tel efon i beveg 
elsen. Ja egentlig sku lle vi ikke 
ha tetef on i det hele tatt: denne 
kunne brukes til avlytting av rom
met + det ville være en ekstra 
fristelse, dvs. vi kunne lett glem
me oss. I dag kan vi vel trygt slg 
fast at de fleste har telefon, og 
skr emmende mange bruker den uten 
den minste omtanke. Tok vi feil 
tidligere? Kan i kke tel fonen 
brukes til avlytting? J o , telefonen 
kan brukes til avlytting av r om , 
me n jeg trur det er lite brukt, det 
krever ekstr a tiltak i telefonen 
det yjelder. Men avly_tting av 
telefonsamtaler derimot, det er 
enkelt det 

Det fins noen i dette landet som 
trur at telefonen er et. µrivat 
hjelµemiddel, i den forstand at det 
de sier fYr ingen andre vite om . Og 
hvem de ringer til det er jo ogs2 
hemmelig, ikke sant? OgsM innafor 
µartiet florerer disse tankene, i 
alle fall hvis vi skal dømme etter 
praksis •••• 

8 L.a. Lysestøl-saken burde være et 
varsko for mange av v~re medlemmer , 
spes ielt de mest offentlig kjente, 
om at telefoner relativt Lett og 
ubesværet kan "tapµe s ". Spesielt er 
dette enkel t for Televerket/ 
po liti e t, men det finnes ogsM flere 
mdter a gjøre <Jette pLl "ulovlig" 
(altsY utenom Televerket). 

16 

Sv~ rt fJ tilfeller av telefon
av lyttiny er ciVS LØrt Norge. 
1,ik tignok har ende l hatt sine mis
tanker, men Lyses tøl-saken er den 
enc>ste som e r bc>h,1 ri g L>.:v i st . Kom
mer dette av at avlytting gjør~s i 
sv• rt Liten grad i ~orge??? Jeg 
trur ikke det, men Lyses tøl
kopl inga var svJe rt amat,Jrmess ig, 
det ville være en f orn•rme l se mot 
SIPO 3 tru at de gjø r sl i ke feil i 
sær lig ma ng~ tilfeller. Spesie lt 
nJ, etter at PHL- saka er avs l ø rt. 
PML-koplinga var utført pU utg2ende 
Linj er , der et stort antall tele
mont0rer har tilgang. De t er minst 
like enkelt§ kople inne i stasjo
nen, der et svært mye mindre antall 
personer har direkte adgang . En 
bedre utført kopling vil i tillegg 
i praksis ikke kunne oppdages av en 
som ikke er 100% sikker p3 hvilke 
LecJninger som gdr hvor, og cJet er 
det enn3 f ærre som er. 

Hva veit vi helt s i kkert?? Tele
verket har minst en "blokk" med 
Linj er (ca. 2u stk.) som gJr direk
te til politi~tasjonen - og som kan 
brukes ti L avlytting o. L. Tele
verket har egne folk som er 
spesielt sikkerhetsmes s i g klarert 
for j foreta koplinge r o .l. (bl.a. 
for SIPO, og sikke rt ancJre cJele r av 
politiet). Hvor mange veit jeg 
ikke, men jeg har hørt fra andre 
stecJer at Tel everket er en av SIPOs 
viktiyste omrJder , der de sørger 
for ~ ha folk som mer eller mindre 
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~ ~------------, 
tegner) alle inngJ ende og utgjende 
samt a l e r pl linja. Den registrerer 
tidspunkt, ti L/fra hvilken telefon 
det ringes osv. Med litt ~betenk
so11,l1et fra var side vil vi · r>J denne 
n,jten kunne avsløre ganske mye. 
Tenk dere en slik registrerer plas
sert pj 3-4 av de mest kjente 
part i med lemmene. Ut fra en analyse 
av dette materialet vil en kanskje 
kunne si ganske 111ye. 

I dag er det en relativt omfattende 
affære ~ kople slike apparat til 
linja. Televerket har ikke sl mange 
apparat (men vi veit ikke om SIPO 
har egne slike, som de kopler pj de 
linjene som koples inn til seg), 
MEN FRA DET INSTALLERES SAKAL T 
DIGITALSEiJTMAL i Trondheim, YIL 
SLIK REGISTRERING SKJE FOR ALLE 
SAHTALEi<, det er bare U programmere 
datamaskina til I gi utskrift over 
de Linjene en er interessert i ! ! ! ! 

Digital-sentralen for Trondheim 
sentru· skulle egentlig Ypnes rett 
over ,ul, men sannsynligvis blir 
den i kke :;pna f ør nærmere sommeren. 
Det betyr at vi ~ar Litt tid pH 
oss, ruen ikke mye. Det betyr ogsl 
at vi m<l t·a en ofensiv mot uvettig 
telefon-bruk~ FØ1l dette skjer. 
Altsa tenk nøye gjennom hvem du 
ringer til, oy hvilke telefon du 
ringer fra. 

Tilslutt: Enhver som ringer til 
noen fra P-14/0ktober (og de mest 
kjente partimedlemmers telefoner), 
m~ reyne•med at de er ansvarlig for 
at den de ringer til blir regis
trert, eventuelt direk te avlytta. 
HVEN EH VILLIGE TILA HA DETTE 
AHSVA;<:::T Pl\ SEG I EN OKl<UPASJONS
SITUASJON??? 

Jeg mener vi kan di sk utere bruk av 
telefon for~ enkle ende l av a rbei
det, men det m§ være ut fra de 
ovenfor gitte opplysninger. 8are 
folk som er offentlig kjent kan 

17 

riniJCS 
kjente 

opp. 
har 

IL.Jf~ folk som er 
hverandre 

ko,nmun i ka-
kontakt med 

rinCJt:r. ln~en interne 
sjonslinjer md avsløres. 

Oc,; TEl~i( 1~ •.,YE uJ !·. lkiOM liVA DU SIER 
·( Til Sll'OJ. 

Og: det er mindre sa nnsynlig at 
direkte jobber for seg . Li njene til 
politiet br~kes til avlytting i 
narkotikasaker, men de t bruker man 
ikke 2U linjer til (i alle fall 
ikke tast). Sannsynligvis finns 
permanente oppkoplinger pO noen 
sentrale IJKPere, kanskje noen i 
DNA/LO/SV og Pktober-butikken og P-
14 (partikontor-NV-rad io) og kan
skje noen sentrale AKPere. Av
lytting er ganske resurskrevende. 
Alle samtaler m~ taes opp pU bBnd, 
for siden d av sp illes - siles, for 
~ finne ut om noe viktig blei sagt. 
Dette kan sannsynliuvis bare ujø res 
i relativt fH tilfeller (men det er 
vik ti<J nok for de t e let o11e r det 
gjelder). 

Deri mot er det en annen ting som 
ikke er s~rlig ti dkrevende, og som 

vUrt tilfelle vil være svært 
skadeli g . Nemli~ :J plassere en 
"registrerer" pj li nja. Dette vil 
si et apparat som registrerer (ned
t e lefoner pd arueids s tedene avlyt
tes. Derfor prøvd ringe fra/til 
arueiJsµlass, bruk telefonkiosk 
o.l. La oss gjøre arb~idet litt 
vanskligere for SIPO. 

Orvar. 
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ETTERLYSES. • • 

OPPLYSNINGER 

Hvis noen har konkrete eksempler pQ 
overvgking, avlytting, forfølgelse 
eller Liknende, ønsker DS rapport 
om dette : Sjølsagt ikke vage an
tydninger om at "vi blir avlytta", 
men konkrete tilfeller, der det ~r 
helt klart hva som.har skjedd. Ogs~ 
saker der t.eks. politiet avhører 
part i med Lemmer/ andre progressive 
under andre p~skudd, og prøver § 
pumpe dem om saker som omhandler 
bevegelsen,(f.eks. Ledere for 
Irlands-komiteen i Trondheim/Norge 
blei avhørt i forbindelse med at 
engelsk politi/militære drepte en 
I~A-aktivist som tidligere hadde 
besøkt llorge, (snm)-aktivister er 
visstnok blitt avhørt i forbindelse 
med Acchilles-organisasjonen. I 
begue tilfeller har spørsm~Lene 
g~tt Langt utover det saka egentlig 
gjaldt). Vi ønsker~ høre mer om 
disse og eventuelt Lignende til
feller. 

Vi er ogs3 interessert i ~ 

eventuell overvilkning fra 
f.eks. NKPere e.l. 

ETTERLYSNING: 

Hvorfor skriver ingen om 
0µµ9jøret til neste Yr? 

Som en illustrasjon trykker 
d,:11ne teuninga. Et rikti9 krav 3 
stille?? 

• • • 

OM S I P O . 

llvis noen trur at de blir forfulgt 
av en bil. Finn ut hvilket bil
nummer/type det er, og prøv sfl ~ 

"riste vedkommende av". Med bil
nu,n,ner/type vel notert, ringer man 
seinere biltilsynets register for~ 
f~ vite eiers navn/adresse. Dette 
kan gj øres under dekke av at ved
konu,,ende har khl rt p;i en/du har 
kjørt p3 den bilen/trur eieren kan 
ha v,ert vitne til at noen kolli
derte med din bil e.l. 

Jeg har tidligere gjort dette, og 
fått opplyst eier, ogs~ i et til
felle der de sa: "Det er politiets 
bil". Rapporter til DS, spesielt 
ltvis dere opµda9oer at politiet 
driver med slik forfølging. 

Orvar. 

Lik arbeidstid for alle er et ufravikelig krav. 
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VE I EN FRAM FOR 
(FORTSETTELSE FRAS, 3) 
lisrn~11 vil vJ:.ri: stalJil dersu111 d~t 
ikke skjer store ting utafor Norges 
\)renser. Avgjørende for oss l,lir 
derfor a studere de store spørsmUL, 
cJiel rlslio ,11ba, miljøkrisa og for
holdet mellom suµermaktene. I til
le~g vil takten i innføringa av ny 
teknologi, utviklinga av norsk 
in,pc:riill isme og oljeprisen ila stor 
betydning. 

Od holder ikke bare il studere 
~ette, vi m~ svare pa hvordan de 
internasjonale saker virker innp3 
l·lorg" konkret og hvordan den ;lkono
mi ske og tekniske utvikling virker 
inn µu Je µol i tiske fort·,olda. 

AKP<M-U 

Uetyr Jette at vi skal gle1111ue de 
s~ ker folk plages mt!d til daglig? 
Vi trur det stiller seg omvendt. 
l>erso,,, vi ikke nd l,l ir d pa rti for 
framtida, et parti som ser utvik
l i11ga i de store trekka, pt!ker ut 
en vei d gd og har visjoner, vil vi 
\clanske sndrt slutte d gjøre noe mt:d 
de n~re tinga ogsa. 

Di STUKi TANKENS TID ER INNE 

OM BRUK OG 

(FORTSETTELSE FRAS, 

MISBRUK AV 

10) 

P. 14 

Jeg ser at jeg holder p§ g bli s3nn 
passe moralistisk n3 men det har 
litt med moral 3 gjøre. Og enda 
viktigere det har med to andre 
ting 3 gjøre: for det tørste hvor-
dan denne bevegelsen og partiet 
framst3r for andre folk, og for det 
andre respekten for den jobben andre 

bevegelsen har gjort med 3 samle 
inn penger, med 3 snekre, med 3 
rydde og vaske osv. Huset i Prin
sens gate 14 er ikke noe palass, men 
det kunne vært et OK sted 3 bruke 
til felles aktiviteter, til møter 
osv. osv. 

Som ansvar[ ig, 'daglig leder' for 
det firmaet som driver denne eien
dommen, har jeg lenge vurdert om vi 
skulle ansette et menneske som kunne 
være vaktmester og vaskehjelp i 
huset. Men det vil koste en god del 
gryn og i siste inst ans m2 disse 
gryna komme fra de menige medlemmer 

partiet og fra v~re sympatisører. 
Er det virkelig nødvendig at inn-

betalt kontigent og surt innsamla 
midler skal brukes til vaskehjelp i 
stedet for 3 brukes til politiske 
formal? 

Det snakkes en god del om at vi 
trenger et 'arbeideropprør' og at 
kvinneopprøret m9 komme til Trønde
lag. Me~ respekt g melde først 
av alt trenger vi et opprør mot 
rotet og ansvarsløsheten som preger 
omgangen med partiets og bevegelsens 
eiendeler og lokaler. Som slave for 
Radio RV, for AKP Cm-L), for RV, for 
RU og for NKS pluss utallige navn
løse rotekopper, Lanserer jeg hermed 
mitt høyst private opprør mot rot, 
ansvarsløshet, og griseri. Jeg opp
fordrer alle menige partimedlemmer 
om~ slutte seg til opprøret. 

Ansvarlig leder, vaktme ste r, vaske
hjelp og slave i Prinsensgt 14. 
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El FRAMTID MED AKP(m-1) 

So m alle par tik amera t er n~ forh;pe ntli gvis ve t har 

vi e n rekruteringska mpa nje p'i gang i høst. Mange s irkler 

h a r allerede kommet igang,og flere er i oppstartinsfasen. 

Uet vil alts'i si at det skjer lim1 1 111en entusias111en for 

pa rtiet og vervi nga er e tt er min 111cning lit t for l aber . 

I forhold til dette vil jeg gjøre oppmerksom p ·1 e t knall

tilbud,først og fremst til s irkeldeltaqere og sym pati sører , 

men dette sk ull e ogs'i være e n godbit for partikamerater 

som er lei,frustrert,mangler entu s iasme og tron~ framtida 

os v.osv. 

liva jeg snakker om? Jo,selvfølgelig om det store rekruter .,. 

inqs- og PH-mø t e for I\K,-, her i by en 1 9.1 1.8 5 . ::J □ rJ ska l her 

·· prc,sentere programmet og ti ·•,pær/ t ror ? at mange kamera ter 

vil hiv e seg inn i arbeidet med~ mobilisere folk til 

rnøtut . l'rogrammet er forøvrig meg e t bra , se sjøl : 
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DATO: 

• • 

STED: 

PROGRAM: 

1 9. 11. 8 5 

19. 3 0 

BAKKE BYDELSHUS STORSALEN 

-TIIE KKPL/15 r Ell/ llllV E[JI NtJL[Uf.JJ ur.: 

JOi/UN GU 

- ALL '.~ANG . 

-KA FFE,runt111SKNJNGEn . 

OK,her har dere opplegget, s1 n~ er det bare~ sette 

igcing A sp r e ''bu dskapet" til flest rnuli<]. 

') 1 

flek. utv. 

lleidar 
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STORT 
SEMINAR 
OM 
TREDJE 
VERDEN 

1 5. - 1 7. 11 

STORT 3.VERDEN SEMINAR 

~\ 
Røde Fane og Klassekampen 
~rrangerer et stort .3.verden 
seminar Oslo tida 15.-17. 
november. Dette bl i r et s tort 
a rrangement, med deltakere som er 
blant verdens fremst pl 
spørsm~lene. 

Preg r am : 

Fredag 15.11: 
Jan Myrdal: 
verden. 

Lørdag 16.11, 

Europa og den 3. 

•Samir Amin: 3.verden mellom 
revolusjon og fol kemord. Hvil ke ut
veier? 

Lloyd T~ mbe rlake : Sult og polit ikk 
- Sult s om levebrød. 

Søndag 17 .11: 
Cheryl Payer: Gjeldskri se 
tidsinns tilt bombe. 

Dett e var hovedinnlede rne, det 
kommer mer utf ø rlig p rogram i KK. 
Trondheim AKP har bestilt opp bil
let t er , og det opp.for dres p:l de t 
sterkeste om utnytte denn e unik e 
anledningen til a fl kunnskap om 
3 .verde ns situasjon. 

De som ønsker bill e tter kan 
henvende seg til Peder Martin Ly se
s t ø l. 

DEBATTMØTE 
OM ISLAM 

--- -------------------------------------------, 
PALESTINAKOMITEEN I TRQNDHEIM 
ARRANGERER 

APENT nø TE 
OM 

ISLAM 
INNLEDNING OG LYSBILDER VED 

TROND LINSTAD 
( ttdli ge re l ~der i Palestinakomiteen og 
nettopp hjemko11:r11et fra Iran} 

ONSDAG 6. NOYEIIBER KL, 1930 
KATEDRALSKOLEHS. GAMLE FESTSAL 

~rd:;n ~\I=~~:; :"::':~u:~,=~k~!~): ~::J~~ :n:;:~~~g 
lff1>log1 1 

1 
l r tr•n 1,1n0itr --~ •nr el t+.i.e•pel f(lr ,-erden$ undertr')'lU foll • eller 
l!l he in t e p,I, JOrd 1 

!i.1Uctrt otr doet u drti..tten 0- den nl .,.~h k-.~ehen p,l,9&r for fullt. 

~r1":;::c~:::,::J~:e; 1~~: !:"!;::;,.T::di~::~:•.,::~i:.. 4:c.wa 
en ln\pir, \jon fo r ,ndrt ut1derlryktt fo lk og n,ujOfltr . 

u E H I G ? Met o pp og vær med i debatten! 

Inngang kr. 10 . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

. l PALESTINAKOMllEE.NJ~~tJIJt~~;~~·j r------------------ -- -

22 

Det p~glr ~n viktig debatt 
Klassekampen for tida,, debatten. om 
Iran og tre verden teorien. 

Palestinakomite.;n i Trondhe i m vil 
arrangere et Hpent møte om dette 
t emaet : onsdag6.11. kl. 1930p/l 
Katedralskolens gamle festsal. 

Trond Lin s tad, pl dette ti dspunkt 
nylig hjemkommet fra Iran, vil v ise 
Lysbilder og innlede om den i s lam
ske bevegelsen. Deretter blir det 
deba t t . 

Vi i Palkom hdpe r p3 stort oppmøte . 
Oppfo rdrer herved partimedlemmer 
til il engasjere seg i debatten. 

Palkom aktivis t·. 
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