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Vi har plass for flere innlegg ! 

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



r(y ledelse 
Tida begynner a nærme seg 
for a gjøre opp status for 
denne årsmøteprioden. Ved 
forrige årsmøte sto vi fo.ran 
et stort problem. Svært få 
kvinner var villig til å 
stille til valg i DS. Nomi
nasjonskomiteen tok i bruk 
en del utradisjonelle meto
der - trommet sammen jenter 
to og to og tre og tre. 

, .Nominasjonskomiteen hadde et 
mål: a skaffe kvinneflertall 
i DS. Noe de klarte! Og vi 
fikk kvinner tila stille -
både til arbeidsutvalget og 
dagligledelsen,noe jeg mener 
har vært svært bra for 
partiet i perioden. Nærmere 
oppsummering av dette vil 
bli lagt fram i beretninga. 

Vi har fått mange erfaringer 
både på godt og ondt. Vi 

v•r enig om at dette skulle 
være ,_r som et eksperitlll'nt, 

, øg vi v•r enig om •t tabbe
tcvot.n ti 1 den 

ledelsen" skulle være stor. 
Erfaringene har som sagt 
vært mange, men fora gjøre 
en lang historie kort: foran 
dette årsmøtet star vi foran 
samme problem som sist: Vel
dig mange av kvinnene ønsker 
ikke gjenvalg - og er det 
nye kvinner som vil gå på en 
periode til? Kvinnene som 
ble valgt inn har hatt an
svar for store oppgaver. Og 
i perioden fikk vi også en 
kvinnelig leder. Arbeids
vilkårene til ledelsen har 
vært knappe, og det siste 
3/4 året har vi heller ikke 
hatt sekretær på heltid. Som 
leder hadde jeg fri fra jobb 
en dag i uka, men med indu
strijobb i tillegg, ble det 
tøft a strekke til. 

Når det nå skal velges ny 
ledelse, ønsker jeg at hele 
partiet ermedata ansvar. 
Mye bra har skjedd i perio
den, og fora framheve jen
tene, så mener jeg at vi har , 
syntes bra utad - spesielt i 1 

bøllekursbevegelsen, vi h•r: 
hatt to kvinnesirkler, vire ~ 
dawier har vært i 5piss i 
•nti-5triptease, OQ øU
aiss•ahowakaJo,_r~ i •~ 
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r inga av forum for kvinner i 
f abevegelsen, i RV-radioen, 
i bystyret, i faglige til
litsverv, i organisasjons
arbeidet vårt. 

Takk 
sammen. 

for innsatsen alle 

I avdelingsledelsene har det 
vært få kvinner. I starten 
av perioden var det bare 
mannlige avdelingsledere. 

En takk til dere for en god 
i nnsats( 

Vi har hatt noen omorgani
seringer, noe som har vært 
vellykket og flere avde
lingsstyrer er i bra sig. 
Mange mener at jobbinga i 
avdelingsstyrene nå er nøk
kelen til framgang, eller 
til å "redde" partiet. Av
delingene er viktige, men 
mange frittstående avdelin
ger uten en felles ledelse, 
vil ikke klare å holde 
partiet sammen. 

I forrige beretningsdebatt 
var spørsmålet om oppsplit
tinga av partitet sentral 
<kvinne, faglig, RV, miljø, 

os v .os v .). Al le mener par
tiet CDS) ikke prioritere r 
deres felter nok. DS er ikke 
på banen - AKP syns ikke. 

Min påstand er at uten en 
s'terk, sammensveisa ledelse, 
detter partiet sammen. Vi 
har ei alvorlig lederkrise i 
partiet foran dette års 
møtet. Jeg mener at fram
gangene våre i kvinne 
politikken burde gjenspeile 
seg i ledelsen av partiet. 
Sjøl var jeg til stede på 
Nordisk Forum Oslo i 
august. Da så jeg virkelig 
hva det har betydd at vi ha r 
hatt kvinnelig leder sen
tralt og mange kvinner i 
ledelser på ulike nivåer. 
AKP-jentene var flotte og v i 
har masse god politikk å 
være stolt over. Mange vil 
være enig i det, men hva med 
Sør-Trøndelag? Trenger kvin
nene AKP her? Eller er AKP 
en hemsko i kvinnekampen i 
Sør-Trøndelag? Jeg mener 
sjølsagt at vi trenger AKP, 
men hva mener andre kvinner ? 
Hvor mye betyr det å ha 
kvinnelig leder her? Kvinne
flertall i DS? ,Betyr klasse
sammensettinga i ledelsen 
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(og i partiet> ■ye? Bør de 
som er aktuelle til ny 
ledelse stille egne program 
slik at vi vet mer om hva de 
vi velger ønsker å prege 
partiet med. Vår tradisjon 
knytter seg ti 1 "kader
vurder inger", vurderingeer 
av sterke og svake sider -
politisk/ideologisk nivå, 
masselinje, klassestand-
punkt. Nye medle111111er som 

ikke vet hva dette betyr 
anbefales a spørre i sine 
respektiv~ avdelinger. 

Mange spørs må 1 få svar, 
men jeg tror debatten om ny 
ledelse må vzre sentral i 

.arsmøtebevegelsen. Lykke til 
i nominasjonsarbeidet. 

H i 1 sen Ma r i on • 

Kritikk til DS 
Kritikk til DS. 

· Avdelinga vil på det ster
keste kritisere den måten 
Oktober Bokhandel ble ned
lagt på. Vi har ikke fått 
vare med på den avgjørelsen. 

Vi fikk heller ikke fore
.-rn 1 o• • var• f.ørs t i ~-1.-t. DQ ft\'Orhft 

tak i AKP-skalvi få 
1 i tteratur. Er det noen som 
har utsalg eller? 

Else. 

Svar et lovet i neste nr. 
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Et grunnlag 
0 o · o 

sta pa a 
ET ~AG A STA PA 

FAKTA OM VAR ØKONOMI 

Partiet forsøker seg på 
spennende politikk for tida. 
Bygging av brede allianser, 
revolusjon år 2000, Nordisk 
Forum, Kjersti E ,on j 
ledelse for vår framtids
forskning. 

For første gang på lenge 
følges det opp med en plan 
for å skaffe penger til det 
som skal gjøres. Loddsalget 
og at det blir en sentral 
kampanje fra 15.10 - 3.12 
for sympatisørstøtteordninga 

Lokalt satser vi i tillegg 
alt på å skaffe oss vårt 
politiske senter i skikkelig l stand - bygginga av Prinsens 

' gate 14. 

1. > Uansett: Fundamentet 
vart er partikontingenten. I 
d•g, 21.7 h•r vi fått inn 
78¼ •v kontingenten for 
første ter~in (1.1 - 1.~). 

Det er betalt inn en del 
restanser, men ikke nok til 
å hjndre at gjelda øker (men 
ikke mye). Gjelda er nå på 
ca. 30.000. Alle lag, untatt 
ett, har levert kontingent
rapport. 70¼ har betalt 
landsmøteavgift <Vi ·miste r 
landsmøtedelegater ) . 

Lyspunktet er at tre av de 
største laga nå har begynt å 
ta kontingentarbeidet me r 
alvorlig. 

2.) Prinsensgt. 14. Det er 
kommet inn 11.653 kroner 
(21. 7 1 a v målsettinga på 
100.000 . Det betyr at håpet 
om å få inn halvparten før 
ferie n sprakk, men det kom 
lovlig seint ut til laga. 
Dugnaden går noenlunde etter 
planen. Etter ferien blir 
det maling utvendig og gra
vingav kjeller til trykke
riet. Penger kan betales inn 
til AKP (nrl), boks 4532, 
Kalvskinnet, 7002 Trondhei■, 

Postgiro 4 7 lt7, Bank-
giro 860_ . .1125. Vi opp-

G 
_ _;., __________ / 
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fordrer laga tila gjøre opp 
status for lagskassene sine 
og bevilge det de kan avse. 

3.) 
Sympatisørstøtteordninga. 
Til nå har 9 meldt seg på, 3 
betaler 50 pr. mnd, to be
taler 75, 1 på 120, 1 på 
150, 1 på 200 og 1 på 250. 
Gjennomsnittlig 113 kr. pr. 
mnd, 1360 kr. Ved full inn
betaling gir disse 9 12.240 
i året. 75¼ går lokalt, dvs. 
9.180 årlig. 

Dette er stort sett folk som 
har meldt seg sjøl etter at 
Klassekampen har sendt ut 
brev. 

Jeg er overbevist om at ei 
'kampanje, der laga setter 
seg mål, det jobbes i team 
etter lister, det kontrol
leres av lagets ledelse og 
kassereren hele tiden holder 
oversikt. Jeg er sikker på 
at dette kan gi oss mulig
heten til å kjøpe folk fri, 
sikre ledelsen det armslaget 
vi trenger for å ta poli
tiske initiativ. Folka fins, 
men de må spørres. 

4.) Loddsalget.Siste over
_sikt Klassekampen viste 
13,3 ¼ av ei målsetning på 
54.000, dsv. 7.000 kroner. 
Sentralen har basert seg på 
de første 27.000. Alt resten 
går til oss (unntatt de 6 av 
20 som går til gevinster 
o.l.) Mye tyder på at lodda 
ikke er spredd til nå. 

DS-kassere r . 
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• 

BERETNINGSVEDTAK 
AVDELING. 

Det ble stemt over: 

FRA 

1. Skal forholdet mellom AKP 
og RV være som nå. Skal vi 
beholde RV som nå. 

Vedtatt. 

2. Skal RV utvikles til med
lesmsorganisasjon? 

Avvist. 

3. Fo r slag som refere rt på 
side 13 i beretninga ble 
framsatt for avstemming 
partiavdelinga: 

"Et lite mindretall SK 
stemte mot eksklusjonene. 
Flertalletpåla dette mindre
tallet å forsvare eksklu
sjonene, ikke bare utad, men 
også innad. Dette var et 
overgrep mot partidemokra
tiet, og skapte langvarige 
konflikter i arbeidet. " 

Forslaget ble vedtatt. 

e 
__ _,;. ____________ _ 
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VEDTAI< OM PRINSIPPROGRAl'l"IET 
FRA AVDELING. 

Det ble stemt over fram-
. legget fra Eldar Myhre, s. 
13 i det gule forslaget 
"Arbeideraristokratiet slik 
partiet har snakket om det, 
utgjør_ulike sjikt, ikke ett 

med ulik grad av til
knytning til borgerskapet. 

Avvist. 

Forslag om å forandre den 
første setninga i pkt. 3.2.9 

det blå forslaget til 
"Profitten til borgerskapet 
gjorde det 1110gleg å utvikla 
priviligerte 5jikt Nd b•k
grunn i •rbeidarkl••••n og 

Vedtatt. 

Forslag om at følgende 
setning kommer helt til 
slutt i kap. 3.2.9: 
"Kampen mot privi legie,- e ,
viktig, og deler av dette 
sjiktet kan og må vinnes for 
sosialismen". 

Vedtatt. 

Forslag til vedtektsendring: 
"Sentralkomiteen i AKP<m-11 
forandres til Sentralstyret 
i AKP< m- I l 11 

• 

Vedtatt. 

- arbeidarrør5la. 11 
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VEDTAK FRA AVDELING Ol'I 
BERETNINGSDISKUSJONEN. 

AVDELING: Vi må holde mod
ellen med avdelinger (rela
tivt små, 10 personer+-}. 
Avdelingene må ha felles 
oppgaver utover KK-salg. 
Eksempel kan være Samorg
fraksjon, arbeiderforum, 
fraksjon internasjonal front 
Avdelinger må også ha som 
viktig oppgave å skolere 
medlemmene, et sted der alle 
lærer noe nytt, får utvikle 
seg og brukt evnene sine. 

SKOLERING: AKP har "fra topp 
ti l bånn" vært prega av en 
kaderutvikling som kan 
karakteriseres som "survival 
of the fittest". Dette har 
spesielt arbeidere og kvin
ner tapt på. Det er en vik
tig oppgave for ledelsen å 
&kolere 111edle111111er på •lle 
plan. Lage opplegg 09 følge 

opp at noe skjer. Part i sko- • 
len er et ledd i dette, men 
ikke nok. Det finnes store 
ressurser (kader} i avde
lingene som må brukes til 
dette (trenger opplegg). 

Det trengs "bøllekurs" for 
arbeidere. Alle med få unn
tak må skoleres for å kunne 
stå fram som AKP-ere. Med
lemmer trenger også en inn
føring i partiets historie 
(lokal og på landsbasis). 

RV: Partiet må beholdes og 
utvikles som en kaderorga
nisasjon med vekt på skoler
ing av medlemmene. Med dette 
utgangspunktet mener vi at 
v i trenger: 

RV som medlemsorganisa
sjon med en ,mer uavhengig 
stilling i forhold til AKP. 

RV kan utvikles til noe 
nær et bredt, rødt folke-
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part i - AKP må kjeJllle for at 
RVs medlemmer og de som 
støtter RV utvi kler seg i 
kommunistisk retning. 

RV skal kunne ha (pas
sive) støttemedlemmer. 

LEDELSEN: Avdelingene har 
et tilhørighetsproblem både 
til partiet og ledelsen. Av
delingene har følgende pun k
ter vi mene r man må jobbe 
med: 

- De leger i ng / oppfølging. 

Br u k a v med i a - AKPs di s-

RAPPORT FRA PP-DISKUSJON 

Innledninga tok for seg de 
uenighetene som har stått i 
PP-komiteen. Disse var: 

1. De to spissene (ledende 
kreftene ) i arbeiderklassen. 

2. Arbeideraristokratiet . 

3. Kapitalismen og kvinne 
undertrykkinga. 

' 4. Den viktigste 110tsigel
sen i verden. 

triktsledelse bør ha en kort 
oppsummering 
RV-radioen, 
lederen : 

av siste uke i 
eventuelt RV-

Siste bystyremøte må all 
tid oppsummeres i Radio RV. 

- Jevnlig kontakt mellom av
delinga og DS. 

Oppfølging av avdelingene 
som har bestemte oppgaver 
Cf.eks.i nnvandring ra
sisme ) . 

DS bø r stille kra v til 
medlemmene og avdelingene. 

5. Krigsfare n . 

Pga, tidsnød ble kun pun kt 2 
diskutert. Diskusjonen 
dreide seg om: 

Hvem utgjø r arbeidera r is
tokratiet ? 

Består arbeideraristokra 
tiet av ett eller flere 
skikt 7 

Hvor viktig er kampen mot 
pr i v ilegier ? 

Er arbeideraristo kratiet 
det største sosiale grunn- . 
laget for reformismen eller · 
er ka111p•n 110t lov•r og r•Ql
verk d•t viktigs te? 
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• 

JW>PORT FRA EI AVDELINJ ON 
ØERETNINGA TIL AKP::L,ANDSfWTE 

Avdelinga mener beretninga 
gir et dekkende bilde av 
landsmøteperioden. De størs
te debattene og innvendin
gene har gått på følgende 
te111a: 

RV-organiseringa 
Partimodellen 
Grunnorganisasjonen 
Demokratisk sentralisme 

og praksisen i SK i forhold 
til Jan Arne ( 

RV-organiseringa. 

Et flertall i avdelinga 
ønsket å beholde RV-modellen 
i hovedsak som nå. 

Partiaodellen. 

Ingen i avdelinga støtta JAO 
sin modell for partiorgani
sering, men avdelinga var 
delt på mye av hans kritik k 
av partiet. Spesielt RV
organi&eringa der et mindre
tall støtta JAO, uten at de 
•nte dette betydde nedleg
ging av AKP. 

Dette ble ikke grundig dis
kutert, men enkeltmedlemmer 
inente at SK linje på side 27 
er ei linje for en mere pas
siv grunnorganisasjon. En
ke~te me.dlemmer var mot at 
større partidiskusjoner 
først og fremst skal legges 
utafor - avdelingene ved kurs 
og konferanser. SKs linje om 
at avdelinga bare skal ta 
seg a v "nærmiljøet" vil føre 
til større passivitet. 

Deaokratisk sentralisae og 
JAO. 

Avdelinga var mot at 
mind r etallet i SK fikk for
bud mot å si sitt syn inna
for partiorganisasjonen om 
KK-kon fl ikten. 
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RAPPORT FRA LANDSNØTEDIS
KUSJONEtE I El AVDELING. 

1. BERETNING. 

Al J.A.O 1s beskrivelse 
av mangler og svakheter i 
dagens AKP er bedre enn den 
i beretninga. Hans konklu
sjon er ei dødslinje. 

Bl Konkret politisk kunn
skap e r en alvorlig mangel
vare i dagens AKP. Forslag 
om to områder for skolering: 

- Samfunnsøkonomi 
- Inn vandringsspørsmå l et 

2. PRINSIPP-PROGRAl'l'IET. 

Al To "spisser": Avdelinga 
slutter seg til analysen om 
rollen til den kvinnelige 
delen a v arbeiderklassen. 
(Begrepet "spiss" bør e r 
stattes med noe bedre. ) 

Bi USA bør sidestilles med 
Sovjet som agressor. 

Cl Avstemming viste at det 
var fleretall for at faren 
fo r krig er stor. 

Dl Språket i PP er skjemmet 
, av fremmedord, 1110teord og 
· unødvendige adjektiver. Må 
strammes opp • 

El Avdelinga har også hatt 
ei runde på S rn s ny
s kr i ving, uten at alle hadde 
lest d!t grundig. Uenighet 
om kort eller langt program, 
men overvekt i retning kort. 
Med unntak av endel politis k 
ueninghet på enkelte sa ke r 
på ,St n-utkastet positi v 
kritikk. En innvending: Hans 
innledning er (i tillegg til 
at den er urimelig sjølgod i 
et forsø k på å bondefange 
leseren og burde ikke vært 
med. Jfr. med følgende kri
tikk fra et a v medlemmene: 

"Laget vil kritisere s t i l e n 
i forordet til programmet 
(programkommentar ) TF ma r s .' 
april 1988. En lett humo r is-
tisk og sjølfornøyd tone 
bærer bud om at forfatteren 
har et internt SK-miljø i 
ryggen, og føler seg så 
trygg på enighet om 
innholdet at han kan tillate 
seg en sli k tone (f.eks. 
bru k a v liknelser, islandske 
ættesagaer osv.). Sitat: 
"Etter denne programmatiske 
flatehogsten står det en del 
røslige mastefuruer igjen". 
Virkningen på folk ute i 
avdelingene er at det reises 
en indirekt advarsel mot å 
komme med innvendinger mot 
teksten, fordi en i så fall 
må gå imot en kollektiv par
tiledelse. Dette sve kker 
demokratiet og hindrer en 
åpen diskusjon. Det bidrar 
til at SK ikke får inn vik-
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tige i~ulser fra l•gene. 
Det er ikke første gang at 
utkast til diskusjon utsendt 
fra sentralt hold har en 
slik sekterisk tone. Vi ber 
SK om a vurdere den poli
tiske holdningen -bak en ~s1ik 
form og virkningen på parti-

demokratiet, og ta nødven
dige tiltak når nye utkast 
skal skrives. 

3. Nll'IINASJONER. 

A) Kriterier. Vi har føl
gende kommentar til de kri
teriene som står i TF: Bort
sett fra det siste 

RAPPORT FRA DISKUSJON Ol'1 
PRINS I PP-PR08RAPl'ET • 

Halparten av avdelinga hadde 
studert PP-forslaget. Både 
endringsforslaget (gult hef
te) og S m sitt nye for
slag er diskutert. 

Dei som hadde studert mate
rialet Atør S· , n Aitt 
foralav,09 syns øtte •reit 

. •vart 90dt føral-AfJ. 

(holdning til kvinneopp- . 
røret>, er det allmenne kri
terier som vi synes er nød
vendige og riktige. Krite
riet om kvinneopprøret er 
også OK,dersom det ikke bru-. 
kes til å plukke ut folk med 
de "riktige" standpunkter . 
Vår bevegelse har hatt en 
,endens til åla noen en
keltspørsmål være vannskille 
mellom "bra" og "ikke bra" 
folk. Vi er imot en slik 
politikk for valg av folk 
til ledende organer. For or
dens skyld: Avdelinga er 
"for" kvinneopprøret og 
støtter den rådende poli
tikken på området. 

Avdelinga stør difor 5 in 

sitt forslag, sjøl om berre 
50¼ hadde studert forslaget. 

Vi er godt nøgd med ! in 

sine formuleringer på miljø
spørsmålet. 

Dei som ikkje hadde studert 
forslaget til : 1an stør 
den korte, lett tilgjenge
l•;e forM. 
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Dette brevet er sendt ut til en rekke "uavhengi(Je" og sendes fortsatt ut. Respons-en på 
dette vil bli oppsumw.ert senere. DS ønsker at dette legges til grunn i avdelingsdiskusjonene 
om Stortingsvalget 1989. 

NORSK R E G N B U E K O A L I S J O N ? 

Det politiske Noreg er i oppløysing med flukt frå mange parti. 

På landsplan er tendensen eit opprør under leiing av krefter 
langt til høgre, i Fremskrittspartiet. 

Det er også eit anna omfattande opprør i gang, eit opprør som 
til no ikkje har hatt eit samlande truverdig alternativ. 
Dette opprøret er eit opprør til venstre: 

mot nedskjæringane og raseringa av dei offentlege tenestene, 
særleg helsevesenet og eldreomsorgen 

mot den aukande sentraliseringa 
mot den offentlege rasismen 
mot raseringa av miljø og natur 
mot EF 
for kvinnekrav 
for forsvar av ytringsfridomen 
for rettferd for 3.verda . 

Er det mogleg å lage eit slikt alternativ til venstre på ei 
samling enkel ts-9 ke-=r'--'? _ _ __ _ 

Vi stiller spørsmålet og sender dette brevet til mange 
enkeltpersonar i håp om at mange vil svare ja på spørsmålet og 
ha forslag til korleis dette kan bli gjort. 

STORTINGSMANDAT? 

Ved siste kommune- og fylkestingsvalg omkring i heile landet 
var det mange nye valglister som representerte oppbrudd- frå dei 
etablerte partia, særleg i protest mot miljøpolitikk, 
distriktspolitikk og politikken innen helse/ eldreomsorg. 

I Sør Trøndelag var det også mange slike lister og utbrot, 
ikkje berre Bylista i Trondheim. 
Dersom vi - teller saman røyster ved lister som politisk kan 
danne grunnlag for ei Stortingsliste var det ca : 9000 røyster 
ved siste kommune- fylkestingsvalg. Dette er meir enn n6k til 
åta eit mandat. 
Med eit eventuelt landsfemnande alternativ ville ein kunne få 
ei ' større gruppe. 
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KVEN SKAL VERA MED? 

Vi som har skrevet dette brevet meiner at enkeltpersonar kan 
samla seg rundt ei felles plattform med ein del avgrensa saker. 
Vi ønskjer i utgangspunktet ikkje ein formell allianse mellom 
ulike parti og organisasjonar, men ei samling enkeltperson~r 

.der vedtak blir fatta med vanleg fleirtal. 
Forma for liste-samarbeidet kan likevel ikkje vi setja opp her, 
det må bli eit grunnlag for diskusjon. 

KVA SKAL POLITIKKEN VERA? 
. . 

Tidlegare i brevet har vi ·lagt fram nokre punkt til kva· .Y.i. 
meiner bør vera med, men det er jo sjølsagt berre eit av mange 
forslag som må opp til ein diskusjon. 
Eitt er likevel sikkert, skal det bli eit breitt samarbeid må 
det vera eit sterkt avgrensa utvalg av politiske standpunk~ som 
til slutt kan danne plattforma. 

REGNBUEKOALISJON. 

Dersom du meiner det er interessant å gjera eit forsøk på å 
samle ein slik raud/ grøn norsk utgåve av regnbuekoalisjonen 
ber vi deg ta kontakt med ein av dei underteikna. 

Vi går inn for å samle interesserte til eit møte for å 
diskutere dette i starten av september. 

EKSISTERANDE PARTI. 

Til sist, vi som har under~eikna er aktive i Sør Trøndelag RV. 
Det vil likevel seia at vi i utgangspunktet går inn for at ein 
stortingskoalisjon bør vera eit samarbeid mellom enkeltpersonar 
og ikkje ein toppallianse mella~ eksisterande parti og lister. 
Det er mange som idag er ubunde av alle parti, som tek avstand 
frå alle eksisterande parti, også RV, men som likevel er 
brennande opptekne av rettferdig opprør mot den rådande 
politikken. 
Skal ei slik stortingsliste bli eit truverdig alternativ til 
venstre bør ho gi plass til alle som kan samla seg om den 
politikken ein til sist kan sam: a seg om. 

Kari ' : Il Mads L - -j_ 
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