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AKP • 
inn 

• 
l. 90"åra 

Distriktsstyret (DS) vil med dette ■eddele at DiatriktaArametet 
(DAM) har vært avholdt. Det viktigste som skjedde var naturligv~ 
valg av ny ledelse. Vi kan melde at en på forhånd sv•rt pesai- · 
mistisk stemning blei vendt til optimisme . Bare fl dager før~ 
si det ut til at det kanskje ikke ville vzre mulig• fi valgt ea 
funksjonsdyktig ledelse, i alle fall ville svzrt fi kvinner sitte 
der. I løpet av de dagene DAM varte blei dette snudd, og vi fi&& 
valgt en ledelse som ser meget bra ut. 

Størrelsen er omtrent som det forrige DS var opprinnelig. Et 
flertall av medlemmene i det nye DS satt ikke i det forrige DS. a 
av disse har sittet i DS tidligere ·(for 4 år siden eller aer), 
resten er helt nye i DS. Det er 56 % kvinner i det nye DS. 
Klassesammensettning: 56 % arbeiderklasse, 44, småborgerskap. 
Gjennomsnittsalder er litt under 35 Ar, 12, er under 30 Ar. I 
tillegg fikk det nye DS fullmakt til A supplere seg med en 
kamerat (kvinnelig, hun var ikke spurt på forhånd), i alle 
tilfelle er hun valgt inn aom vara-repr., pl en liate med 9 vu•
representanter. 

Møtet behandlet beretning (tidligere utsendt) +innledningfra 
leder om beretninga og innledning fra ei anna i ArbeidsUtvalget 
om kvinneledelse. I tillegg blei org.rapport og rapport om 
sikkerhet, klassifisering etc (se vedlegg), økonomirapport og 
revisjonsrapport lagt fram, behandla og vedtatt. Kasserer blei 
rost for sitt arbeid med økonomien. Oppsummering av kvinne
utvalget blei lagt fram skriftlig, men ikke behandla som eget 
punkt. I tillegg ble en uttalelse om Stortingsvalget (beregnet" 
bruk i partiet i første omgang) vedtatt, andre forslag til 
uttalelser forell ikke. 

' Ut over den informasjon som dere flr her, ml avdelinga& delegat-, 
rapportere om det ■oa akjedde pl møtet. 

Utdrag av vedtak etter innstilling fra Fullmaktskomiteen. i-· 

1. DAM kritisere DS for ikke l ha sendt ut fullmaktsskjema til 
avd. Dette har ført til at de fleste avd./delegater ikke~ 
med seg fullmakt fra avd.styret. Dette til tross for at•--• 
styret blei pllagt l lage fullmakt sjøl, gjennom atyreskrJ•• 

3. 

DAM kritiserer at beskjed om utvidet antall delegater koa 
seint til avd, aen synes vedtaket var bra. Det virker ikq 
som om sein beskjed er noen viktig grunn til at endel av4. 
ikke stiller ■ed det antall delegater de har lov til. 

Delegatene er godkjent ut fra rapporter om valg av delega~ 
og varadelegater som DS har mottatt fra avd. Fullmakts
komiteen har ikke aett seg i stand til 6 kontrollere om 
delegatene har betalt kontingent for 1. termin -88. 

4. DAM pålegger DS A undersøke hvorfor de avd aoa ikke er 
repreaentert ikke bar aøtt. 

5. Med disse forutaetninger godkjenner DAM de delegater aoa 
har møtt. (1 delegat koa l•r~ag og blei godkjent da.) 
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6. 8 delegater har ikke ••tt, av di••• har DS titt beakjed o■ 
at 3 ikke ville ko-•, av de re■ terende 5 veit vi ikke 
hvorfor 4 ikke har m•tt. 1 har ■eldt problemer ■ed barnevakt 
som grunn til å ikke komme . 

7. 2 avdelinger er ikke representert pl DAM. 

8. Gjester; Rød Ungdom er tilstede, men ikke SK og NKS. 

Til informasjon, fra fullmaktskomiteen. 

Kjønnssammensetning av 

Kvinner 
menn 

delegater 

61 " 
39 '-

Klassesammensetning(grovt regna) delegater 

arbeiderklasse 

smiborgerskap 

student 

39 '-

56 '-

5 " 

hele forsamling 
,nlu. DS-,..-,.-cU. 

54 '-
46 '-

hele foraamling 

50 '-

46 '-

4 " 

Rapport til DAM, vedlegg til Organisasjons-rapport. 

Sikkerhet ,klassifisering og militzrpolitisk arbeid. 

Dette blir en kort rapport om dette arbeidet. Forrige DAM kunne 
vi melde at prioriteringa av omrldet hadde vzrt som tidligere, 
med folk som jobbet med dette internt, men uten ekstern marke
ring. Nå må vi dessverre melde at dette i praksis, er prioritert 
langt ned i løpet av denne perioden. Det kommer dels av at dette 
ikke har vært sett på som viktig av DS (j.fr. at DS ikke har 
gjennomført et møte om sikkerhet som de ble pålagt av forrige 
DAM) , men også av hvordan dette blir behandla/sett på i partiet 
■ o■ helhet. Med dette tenker jeg pl innlegg i blader (TF og FK) 
og medlemmenes praktiske holdning. Alt dette har tzret mye pi de 
so■ har ,jobbet med slike interne asker her i distriktet, slik at 
vi pr. idag i praksis ikke har noen som jobber med dette, annet 
enn som en helt perifer oppgave. Når det gjelder DS sin hånd
tering av spørsmålet må det mhp prioritering av folk, innskyte• 
at DS har vært svært presset mhp i fl ting till gi, og derved l 
sette av (og omprioritere) folk til mer presserende oppgaver. Det 
er heller ikke noe enkelt omride i fi folk til i jobbe pi. 

Hhp klassifisering vil jeg pr. dato si at vi i distriktet ikke pl 
noen måte oppfyller de målsettinger som er gitt fra SK. Dette 
gjelder spesielt mhp gruppe 3. Ja i praksis kan vi omtrent ■e pl 
klassifiseringsdirektivet som ikke eksisterende i Distriktet. 

Det har vart en diskusjon om Folkekrig i partiet i perioden. 
Denne er oppsummert i FK. De■sverre for trykken ikke sarlig pent 
med denne, ■ l det er mulig at enkelte ikke fikk le■ t den. Vi har 
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ogaA prøvd A lage noen innlegg i F~ for l fl folk till tenke -r 
pl ■ ikkerhet , heller ikke diaae bar fltt en belt heldig 
behandling av FK, noen har bl.a. blitt utaatt lenge, f•r de koa 
pl trykk . 

OH REGNSKAP 1985-86 OG REVISJONSRAPPORT FOR PERIODENE 87-88 

Utdrag av rapport om revisjon for perioden -87 - 88,og komment1rer 
til regnskapet for -85 - 86 . 
Regnskapet for -85-86 ble ikke godkjent pl forrige DAM, da 
regnskape t ikke var avsluttet innen DAM dengang blei avholdt. Det 
blei i -86 vedtatt at revisjonsutvalget skulle revidere regn
skapet , uten tidsfrist . Regnskapet foreligger nå avsluttet, ■en 
revisjonen er ikke ferdig avsluttet, fordi utvalget valgte l 
konsentrere seg om perioden 87-88. Pl forslag fra revisorene ■om 
hadde gått gjennom resultatregnskap, kassabeholdninger og deler 
av bilagene ble regnskapet godkjent nå (mot en stemme), med endel 
kommentarer, bl.a. at "Den største posteringen representerer 
kontingentinngangen . Kontrollen med kontingentinngangen er ■eget 
godt ivaretatt pga det nye systemet med skjemaer aoa avdelingene 
kontrollerer og har kopi av." 
I revisjonsrapporten for siste periode nevne~ bl.a. at noen fl 
bilag på småsummer mangler. Saldo i bank stemmer med bokført 
saldo. AKPs konto i fondet er korrekt . Stikkprøver er foretatt pl 
kontingentinngang og restanse og er funnet i orden. 

VEDTAK PA DAM 1988. 

1. BERETNINGA. 

DAM godkjenner . beretning for perioden 1987-88 for OS - Sør
Tr•ndelag med følgende merknader: 

Me d bakgrunn i nåvzrende 4-lrsplan, hvor en av grunn
pilarene er styrking av grunnorganisasjonene, finner DAM det 
kritikkverdig at beretninga ikke omhandler en analyse av 
situasjonen i avdelingene. 

DAM savner også en analyse av politiske strømninger i 
distriktet for tida, og hvilke i nnvirkninger dia■e str••
ningene får pl partiet framover. 

DAK forutsetter at oppsummeringer av viktige, dlrlig 
behandla felter i beretninga, som er lagt fram for DAN, blir 
sendt alle avdelinger til uttalelse etter DAM . 

I kap. 3 står følgende: 
" - Ei av damene ba seg med en gang fritatt fra vervet, og en 
mannlig kamerat flytta fra byen . Det ble ikke valgt inn nye 
i stedet da ingen på varalista var aktuelle" DAM er kjent 
med at ikke alle vararepr. blei spurt, og mener DS burde 
supplert seg for å få løst noe av kapasitetsproblemena 

DAM tar for øvrig til etterretning at det sittende DS bar 
v•rt i en pressa ■ ituaajon kapaaitetsaesasig i perioden. 

DAM takker det avtroppende DS for innsatsen i perioden . 
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2. METODER FOR LEDELSE 

2.1 Opplaring i metoder tor ledelae . 

Den organisatoriske sida ved ledelse av AKP er for dårlig 
forstått og for lit e vektlagt i partiet. DAM mener mange av 
problemene som partiet i distriktet strir med både på lagsnivl og 
DS-nivå har sin rot i manglende organisatoriske kunnskaper og 
ferdigheter. Ved å legge planmessig vekt på organisatorisk 
opplaring (fostring) av kader på alle nivå vil store ubrukte 
ressurser kunne bli utløst i politisk handling. noe som på alle 
nivå og i alle sammenhenger er målet med virksomheten vår. DAN 
mener også at et opplegg som skissert nedenfor vil kunne frigj•re 
tid og krefter til politiske diskusjoner i avd og dermed motvirke 
det vi ser idag av tendenser til manglende disiplin og pas
sivisering evt. utmelding av kamerater . DAM vil på dette 
grunnlaget sterkt anbefale at det nye OS: 

1) sett e r av erfarne kamerater til å drive planmessig 
organisatorisk fostring av nye OS medlemmer, evt. ogsl eldre 
ette r behov . Dette må isar gjelde de nyvalgte kvinnene i DS. 

2) systemet med lagslederkonferanser bør opprettholdes. 

3) lagstyrene bør få tilbud om konkret opplaring i org. 
arbeid . 

UTTALELSE OM PARTIKULTUREN OG PARTIKLIMAET. 

AKP er e t lite parti . Vi deltar pl utrolig mange kampavanitt i 
arbeiderklas·sen og blant tolket. 
Pl tross av det fokuserer noen medlemmer pl hva vi ikke vet, hva 
vi ikke kan og hva vi ikke flr gjort. 
Denne tendensen må snus . 

Innad vil en vellykka snuoperasjon føre til et mer positivt 
partiklima, og det vil i sin tur utløse entusiaame og politisk 
initiativ. 
Utad vil stolte og sjølbevisste kamerater med ønske om å stå fram 
ao■ representanter for AKP fl stor betydning for partiets omdømme 
blant folk i Norge. 

Diskusjonen om intern partikultur har hatt positiv betydning, og 
ml fortsette som en kontinuerlig prosess. 

3.KVINNE 

1 . Det skal opprettes et kvinneutvalg umiddelbart etter 1.1 . 89 . 

2. I forbindelse med opprettelsen av KU må DS raskt utforme et 
kvinnepolitisk program som skal vare retningsgivende for 
arbeidet i utvalget. 

3. Kvinneutvalget skal bestl av personer fra alle kvinnekamp
områdene, dvs . fra B•llebevegelaen, Kvinnefronten, kvin
nesirkelledere m.evt.tl. 
Det må sikres at andre politiake 'oppgaver IKKE vil gl pl 

(,., 
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bekostning av de kvinnepolitiake oppgavene for ••dlemDene i 
utvalget. 

4. Målsetting for Kvinneutvalget. 

- øke kvinnebevisstheta i partiet pl alle nivå, samt utad, 
med målsetting å rekruttere flere kvinner til partiet. 

- utvikle kvinnepolitikk for l bli ei drivkraft i kvinne
kampen. 

- fostre kvinner til partiledelsen. 

' · 

4.ARBEIDET FRAMOVER. 

4.1 PARTIETS SIKKERHETSPOLITIKK 

Arsmøtet pålegger DS i løpet av kommende periode å gjennoa
føre diskusjoner i lagene og avklare partiets sikker
hetspolitiske linje. 

4.2 OM PLANEN 

Arsmøtet i Sør-Trøndelag slutter seg til de 2 hovedsakene SK 
stiller i partiplanen for 1989-92. 

A utvikle det politiske oppbruddet som er igang i Norge og 
lede det mot venstre. 

A bygge ut og styrke den revolusjonære fortroppen 

Disse 2 oppgavene må sees som en samlende oppgave og ikke 
settes opp mot hverandre. For oss betyr å utvikle oppbruddet 
til venstre først og fremst l styrke og utvikle faglig
politisk arbeid og kvinnekampen. 

I kvinnekampen er det viktigl knytte de progressive 
kvinnene til den revolusjonare bevegelsen. Hål for perioden 
er å 

få bøllekursene inn i partiplanene både på DS- og 
lagsnivå 

~tarte kvinnesirkel minst 2 ganger i Aret som et faat 
tilbud. 

Arbeidet med KVINNEFRONTEN må prioriteres. 

I den fagligpolitiske kampen er det viktig A følge opp 
Trondheimskonferansen, og delta i og utvikle miljøet rundt 
fagopposisjonen i og utafor LO. Kvinnelønn blir en viktig 
sak, samt "kampen mot statlige/kommunale nedskjæringer". 

DS må så raskt som mulig diskutere og vedta en plan for 
kampen mot EF. Kvinneperspektivet og arbeiderperspektivet pl 
EF- ■pørsmålet ml diskuter•• apeaielt. 

A styrke den revolusjon•r• fortroppen petyr rekruttering til 
partiet og ungdomsforbundene og utvikle propagandaen gjennoa 
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salg av Klassekampen og bruk av Radio RV 
Skolering av partiets medle-er er en forut■etning for l fl 
til dette, bAde pA vlr grunnleggende ideologi og dag■k--p■-
spørsmål 

4.3 GI LEDELSEN ARMSLAG 

Arsmøte har valgt en ny ledelse og pålagt ledelsen politi ■ke 
oppgaver . 
For å gi ledelsen armslag til A gjennomføre sitt politiske 
program må partiet fullføre økonomikampanja. 
Det betyr: Laga må ta siste sluttspurt i P-14 - innsamlinga. 
Det ser ut til å være mulig A gjennomføre utbygginga med 
70.000. 
Fra nyttår må kreftene satses på sympatisørkontingent. 
Arsmøtet mener det fins nok folk rundt oss som vil være 
villige til å gi partiet et mAnedlig bidrag. Men parti
avdelingene må sikre at de faktisk blir spurt. Målsettinga 
vår er 50 deltakere, vi har 9 til nå. 
Da blir det mulig å fylle det nye Prins~nsgt 14 med politi ■k 
innhold. 

4.4 VEDTAK OM KK ARBEIDET. 

Det nye os må ta hånd om KK-arbeidet i fylket. Det mA 
settes inn 1 person til i KK-utvalget, for idag er det bare 
2, og det blir i knappeste laget. 

KK-arbeidet har i det siste Arene gått jamnt nedover her i 
fylket, og det er situasjonen pl landsbasis ogsA. 

Dette må det gjøres noe med, og et skritt på veien er det at 
DS prioriterer KK arbeidet litt mere enn det har gjort til 
nå. 

4.5 VEDTAK OM FAGLIG UTVALG 

DS anbefales å opprette et faglig utvalg så snart det er 
kapasitet til det for å sikre partiets faglige arbeid utad, 
innad i bransjelag og tilretteleggelse /organisering av 
fraksjonsvirksomhet ved behov. 

I tillegg blei endel forslag til vedtak oversendt det nye DS, 
uten realitetsbehandling pl DAM. 

OM VALGET 

Et forslag om at vi skulle ■ tille til valg ved stortingsvalget 
som RV, {og altså ikke jobbe videre med andre alternativer, ■o■ 
Regnbueliste eller andre) blei ned■ temt. 
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------~ ~g,\~B_~Lf:C~lf\llc:i-.,__ ______ __, 

Vedtak på distrikts-
årsmt>tet 1988: 

Stortingsvalget 1989. 
Borgerskapets "omstillingspolitikk" f•rer til dramatiak forver
ring i arbeiderklassens, fylkenes og kommunenes •konomiake 
situasjon. Målsettinga med denne politikken er i et n•tteskall l 
omfordele verdier, fra de fattige - til de rike. 
En ikke planlagt konsekvens for borgerskapet er imidlertid at 
grunnlaget for det etablerte, stabile politiske systemet i Norge 
endres. Store arbeidstakergrupper organiserer aeg til kamp mot 
nedskjzringene, og store velgermaaaer kommer i drift - bort fra 
de etablerte politiske partier. 
I vlrt distrikt så vi dette ved flere utbryterlister ved 
kommunevalget, med Bylista i Trondheim som den viktigste. . . 
For AKP(ml) og RV er det en svert viktig oppgave å jobbe i 
forhold til utbrytergruppene - for om mulig å hindre at de glir 
tilbake i de tradisjonelle partifoldene, samt l fors•ke l bygge 
ut en stadig sterkere anti-kapitalistisk front. 
Derfor har AKP/RV sentralt tatt initiativ til et landsomfattende 
opprop for "Regnbuelista". Derfor har RV hatt endel drøftinger 
med Bylista/Trønderlista. Lokalt har vi fått en god del respons 
på dette regnbueinitiativet. Hovedsvakheten er at det er jobba 
lite i forhold til arbeidsfolk med dette initiativet. DAM i AKP 
støtter arbeidet med dette oppropet og partiet må fortsette l 
samle navn til oppropet. AKP/RV ml sl raskt som mulig samle de vi 
til nå har på oppropet+ en del nølere, som syns de vet for lite 
for l se om dette virkelig er noe l satse på her - og for å 
drøfte forholdet til Trønderlista med disse folka (si at AKP/RV 
- fortsatt jobber med muligheten for samarbeid med Tr•nderlistal 

Fortsatte forhandlinger med Tr•nderlista må fortrinnsvis baser•• 
pl at vi har mange folk som st•tter regnbuelista, slik at vi 
forhandler ut i fra en reell styrke. Listetoppen for ei evt. RV
liate må nomineres snarest. 
I en evt. valgfront med Trønderlista krever vi at RV - i kraft av 
sin styrke mht. stemmer og organisasjon - gis en sikker vara
plass til Stortinge• I S•r-Trøndelag betyr det 2.plassen på ei 
fellesliste. Kari H. ~en er isåfall vår kandidat. 
Videre forutsetter vi ei plattform som ivaretar de viktigste 
politiske strømningene, som f.eks. kvinnebevegelse og anti
rasisme. 
Vi forutsetter også at evt. representanter står fritt i alle 
saker der valgfronten ikke har et klart program. 

Bortsett fra dette er vi innstilt pl å jobbe som mindretall i en 
front og ml dermed kompromisse oss gjennom mange saker. 

ivt. valgfrontforhandlinger ■ed Trønderliata ml v•r• avklart i 
l•p•t av januar måned -89. 
Valgkamp med et reint RV eller ao■ "Regnbueliste" ml atarles for 
fullt seinest pr. 1 . februar. 
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Prop•ganda er •n viktig del av 
pa,-tiets a,-beid. 

Ved siden av vårt:! meLllewnet 
og l<lassekampe11, 

et UV-- radioen vår best~ propdgam.Jist 
i 1,-ondlle i na~ 

Radiodrifta e, bdsert på frivillig iunsats, 
slik som alt annet politisk a1beid, og 

radioen har mange dyktige medarbeidere. 

To av de mest e1-fan1e 
flytter fra byen, 

og radioen trenger flere medarbeidere. 
Du er kanskje en av dem som kunne ha lyst, 

men som ikke tr~r du kau, 
eller ikke har tid. 

RV - ,·adioen h•r til nA ikke gått inn i 
planene til pa,-tiet - men hvis vi 

ønsker a1t radioen skal leve vide,-e 
m.l vi også tenke på hvem soin 

skal jobbe med radioen smn pol i tisk oppgave 
pa lik linje aed •ndre politiske oppgaver. 

Vi ~r interesserte i at pa,-timedlemnaer jobbe,
..-rl oropaganda og RV-radio. 

Trond A,.__ _ 1 planlegger å sette igang 
kurs for nye medarbeidere 

i februar. 
Er du interessert - ta kontakt med Trond 

direkte og ta kontakt med avdelingsstyret; 
ditt og diskuter hvordan dette 

pas5er inn i a1vdelinga& pla,~r! 

DSAlJ 
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prop for Regnbuelis ...... 

Q~ .inn~•l !!!!L__!L.._J!!!!kr:.~ 
~kr i fter __ _ !i l_____JWAJ!JHL .fm:_ 
~egn~uel i~!!L.--29. .. g~ _IH!L: 
1i1ti. _ J !n.ir L JgrbYIIL Ul 
flv i m1e lis t~L~. 

Vedlagt føl~er et vedtak 
fra SK so■ slir fast at 
partiets linje er en brei 
valgallianse av begge kjønn 
og at alle parti•dle-r 
er bundet av det i det 
eksterne arbeidet. Vedtaket 
understreker sa■tidig be
tydningen av en klar kvin 
neprofil i arbeidet. I 
aaterialet er de~ og&I •d _ 
en argu•mtasjo,r for Sl(s · 

syn og et notat fra Kjer&ti 
Er _ n - Hvordan jobbe pl 
kvinners µre•isse1. 

lnn•a■linga av navn pl 
oppropet fua Hegnbueliate 
har gått bra i et par -tre 
fylker. Alle avdelinger har 
titt kopi av oppropet o■ 
HegnbueJiste. I tørste 
oagang har DS i saaarbeid 
•d RV jobha •d I 1tkaHe 
unde, Jkr i f te, • Pga. korte 

frister ha, 
•d dette 
avdeli11geue. 

ikke a, -beidt-t 
bJitt pllagt 

Navn vi to, ellll•ig ha,· era 

Øystein I) n 
Raida, - A is 

Gt·y f /li 

Ola T ,h 
Olav 11, .dt 
Hans BJ 1d 
Arvid Bt ,e 
Hohol ■ Cl :I 
lngunn f !n 
Kirsten r - · 1dal 
Siri FIL k 
Gud•rnd f-1 l3 

Ivar tie es 
lngje1d ~ ~kk 
Borghi Jd Kc. <k 
Car I l1a1 t i II l en 
"•rianne Ci v 
Anne 81 i tt H J 
Synnøve Pe 
AI f I aude J . __ . . n 
ttarion k . •-
Bjø, g N, • 1J 
rerje Sl<. _ ,d 

DS ko~, ti li.lake til hvo, -
dau de1 e kan jullbe •d I 1111-

-
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•••I ln4 .av nevn. ,,.r dere 
noen kl•rw, sl , ing "•d• 
Lt md, ti f • 074 
eller Marion r- - ier, tlf. 
07 

Noen navn e1 kjent pl 
lanc.Jsplan, andre i sin koa 
•1ne eller sitt ■ilj•. 

t1anqe anch e er positive, 
aen vil vente aed 3 skrive 
seg pl til de ser at dette 
virkelig blir noe av. De 
fleste D5ene har iaidlertid 
ikke gjmt noe IM!ri dette 
oppropet, til t1oss to, at 
direktivet fla SKAU av 
20/10 unc1e, str ,~ka at dette 
var en h•y t r11 ior j tert OJJP · · 
gave. 

Vi ber DSene o■ 3 ta at 
grep o■ dette arbeidet. I 
alle fylker finnes det 
personer uteno■ oss sj•l 
so■ det e, ••liq a fl pl 
dette oppropet, fagfor-e 
nin1Jsaktiviste1, kvinne 
•ktivister, naturvernere ••• 
ug en gud dal AY vire 
-dle-■er og sy-.,•tis,rer 
■-d posisjone,- i forskjel-
1 iu• ■ilJII bllr pa Oftp10, .. t. 
Vi j•kt1t1 pa kj1tndiser pa 
a, b, c, og dnivl. S•1 -
f1 ,udeJay l1a1- titt ca. 20 
n•vn i tilligy til vl1• 
egne , 11,1 e og Ho as lia 1 i.~ 
virke I iq h1 a navn. Dette ea 
atlig roi- alle fylker. Hing 
eller skriv inn til parti 
kontoret ro, · I gi fort1•11 
ende I ap1101 tea . 

Oet lia, J:11_.t eu dt!I 
k1 ilikk ny ku-■enta1e1 til 
oppropet Jt dl't e, fm 
tr ad,isj~m.>J t uy I i te SJlen· 
stig, al th!t e1 fua detal 
jert pulitisk, al det•• 
viktige pol i tiske sake,- so■ 

ikke er •d osv. ttye av 
kritikken er det letta si 
seg enig i, oy det e,- helt 
klart at det a3 arbeides 
■ve vide1e ~d hlde 
uttr ykksa3te11/p1 of ilen · og 
enkeltpunktene i et p1oyra■ 
Det sies oqsl i oppropet 
for Regnhue I ist•. O.t vik
tige ni •• I fl sL,tte h•k 
initiativet og at det 
jobbes virltffe •d poli tik 
ken og toraen. 

Planene e1 å lanse,e Regn · 
buelista pa en sentr•I 
pressekonfe1a1~e i 1,pet av 
et pa1· tre uker. Det dere 
gj•r ni er viktig for at 
det skal IJli en vellykka 
ekstern sta,·t pl an offeu
t.iv valgka .. ,. 

K••ratsliy hiJ~en for SKAii 

Aksel N ,t 
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Vedtak fra 
Sentralkomiteen 

VEDTAK FRA ~~NTRALKOMITEEN 

SK vi 1 slå tast at partiets 
hoved] i11 .ie e, en brei valg · 
allianse av begge kj•nn. 
Part i 1ed I e1111llt'1 er hunde t av 
denne I i 11,i.:i i det eksterne 
arbeidet og µålegges å job 
be aktivt for en brei valg · 
allianse av begge kjønn. 

Det kan imidlertid oppstå 
s1 tuasjone1 hvor kvinneini · 
tiativ utvikles til kvinne 
liste pa tr-oss av par ti11ed · 
leaaers a1 heid . Hvorvictt 
partiet JJå ilet aktuelle 
&tedet kan støtte ei slik 
kvinneliste ..a vlllder·es i 
sa■råd med 81<1.\lt. 

Sa■tidig vil Sl< understreke 
nødvendigheten av en sterk 

- - - ---------- - - - -

kvirmeJ11 of il ved val9e t. 
Det hai vart, og er, en 
fare for at en valgallianse 
skal bl i sLe1·kt aannsdu•i
nert både når det gjeld~, 
toppka11did.ate1 , pol i tikk og 
ledelse pa ulike nivå. Det 
har der fm· v,s t riktig og 
viktig a vzre ■ed i Kvinne 
initiativet i ll~lo og for·
s•ke a ta igang liknende 
initiativ i andre fylke,. 
Dette arbeidr.t .a utvikles 
videre. o~t -.'I i a1beidet 
fr aa.Jver· I egyes stur vekt 
på 3 få fra■ kvirmekandidtil -
ter , ta eu sterk kvi11nep1 o 
fil i det pulitiske g1u11n 
laget, nq utvikle a1beids 
■etodPr på kvi1111e1s p,e· 
■isser· . 

• 

.. 
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Ol:.6RlJNNl-J_Sl: f OH §ISs Vl:.OJ~ 
Ol'1 VAL~IAKrlKKlN. 

Etter at diskusjonen om 
kvinne! ister· so■ en aaJlig 
taktikk ved stortingsvalget 
1989 har oppstått i Oslo og 
noen andre distrikter, har 
51( di skute, t saka pa nytt 
og stadfesta sitt tidligere 
vedtak: 51< vil arbeide for 
•regnbueliste," •d lisle 
kandidate , av begge kjønn 
ved &tortingsvalget i llJØ~. 
0. viktigste grunnene til 
dette er: 

i~ Vi se, valgarbeidet i 
et stø,.,--e og aer lang&iktig 
perspektiva Vi ønsker a 
&•■le al le de opprørsbeveg · 
elsene, og ki•ne til opp · 
rørsbevegelser soa na viser 
seg i det politiske land 
skapet, og lia a de■ til 
~!!§tr~: Dette .a gjøa es 
gjennoa aange og forskjel 
lige typer politisk arbeid. 
Nlln jobbing aed ei r 11d
gr •nn valgliste er en 
viktig del av dette. ~larer 

Begrunnelse 
an valg, 

vi a få til ei slik valg
liste, ea det skapt et syn
lig, politisk uttrykk for 
denne saalingsbevegelsen. 
Alle so■ jobber i disse 
opprø, sbevege lseue vil 
sjølsagt ikke i første oa 
gang identifisere seg •d 
ei slik liste, eller ste
pa deu. t1en den vi 1 ku,mtt 
bidra til a øke bevisst 
heten o■ de t~J les ■Il• 

oppi 111·sbevege l sene ha,· , o• 
behovet ro, en a Il i anse, i 
stedet fm at hve,- ba
vegelse baae hulder seg til 
"sitt bu1 ·d". 

.>i I Noa·ge e,· det s tø1Te 
uro, stllrr• politisk beveg
else enn pa lenge. Noe •v 
det viktigste so■ skjer, e, 
te11densen til avskalling 
fra DNA og 011prø1· aot IJNA/ 
I O toppe11. UNA/I O to11pen 
har ligget so■ ei kla• hind 
over a1beidsfolks evne til 
a oppt,e su■ ei sjøl
stendig, politisk l<rilft i 
over 50 a,. Uersu• dette 
begynne, a SfJt ekke opp, h•r 
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I------~~ ~~%!B~~~~~--------, 

Dr SKs vedtak 
~tikken 

rlet 
ning. 

Noe11 
, ei n 
kunne 
sene 

enor ■ politisk betyd 

kame, ate, sieJ at ei 
kvinneliste også vil 
spi I le på aotsigel-

i DNA, for det er 
mange kvi1111e1 
DNA/lit toppens 

so■ e,- .it 
aannssjåvi -

nis111e. Ja, elet steaaer, og 
det er viktig a bruke det 
kvinnepolitiske kortet i 
ka11pen t01 å rive flest 
atlig løs f, -a DNA/10 - toppen 
sitt grep. Nen 1110tsiyelsene 
rundt kvinnepolitikk er 
bare~~ av de■ so• river og 
sl i ter i UNA og Ul, og 
he lier ikke den •st virk 
so..e. Skal vi oppnå noe, 
..a vi spille pa~!!~ aot 
sigelsene i forhold til 
DNA/I O topven . tted ei 
Nregnbueliste• og kandida 
ter fra begqe kj•nn, vil vi 
kunne gjø1e elet. 

•• fi "1eq11lmeliste 11 1111:?d 
l is tek dnd idd te, av begge 
kjønne e,- etter vart syn 
taktikken su■ hai st,rst 
sjanse to, a gi oss an ko■ 

am is t µå t i nge t . E i s l i k 
liste vil kunne aubilisent 
folk so■ identifiserer seg 
aed, og h,u taje, tet sitt i, 
mange ulike politiske be
vegelse• • 

•• Ei rei11 kvinneJ iste kau 
godt få et l!fQfil~~ so■ at•
pel len~, til begge kj•nn, 
sie1 noen kaErater. Det 
tro, vi ugså . l'len det e.
forsk j el J på a bli invitert 
til a ~tt'H~ en hia poli 
tikk, og det å få vz,e aed 
å lage den. I lansett a!isvu 
vi smu- og veude,- pa det, 
så I igge,- det et negativt 
signal i det å si til tolk 
at du e,- h, -a nok til a 
støtte, 1111-~11 ikke til a 
del ta t u 11 t u t • u.11,se tt 
alle gode he11s1kte1, sa vil 
ei ,-eiu kviuneliste fYfl'I!!: 
på en a1111e11 ..ate. 

ii Ei •• etjubuel iste" ~d 
J i5tekaudidate,- av begge 
k j øune e1 ogs.a ••- i trA&t 
aed p.i.-tiet5 ~yinn~J i 
H~~~ syn eun ei .-ein 
kvinne I i5te. Våt albetting 
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• 
har hele tida varta freaae 
kvinneperspektivet som en 
helt n•dven~ig og sentral 
del aven helhetlig opprørs · 
politikk, vi har vzrt aot a 
se pa kvinnepolitikken so■ 
en "boks" I.Ul seg sjøl. 
Videre er tlet vart syn at 
kvinnebevegelsen aldri vil 
kunne nA .:lia sine uten a 
al Jiere seg aed arbeider ·· 
klassen (av begge kjønn). 
En valgtaktikk so■ tar sik 
te pa a sa■le ulike opp 
rørsbevegelser, og so■ leg · 
ger stor vekt pa A prøve 3 
fange opp det oppbruddet 
so■ skjer blant arbeids
lo I k, er der for i tråd aed 
den langsiktige hovedlinja 
to..- kvinne110Jitikken vA,- . 

aa Sa■tidiy 5el vi i svzrt 
aange sa~nhenge..- nødven · 
digheten av szreqen kvinne 
org.;rn i ser i 11g og sz..-egne 
ti I tak fm A styrke kvin · 
nene oq kvinneperspektivet. 
Et slik behov ha, vi også 
sett i fo, bindelse ■ed 

valga, be idet.Valga, beid har 
ofte blitt svart aann& -

do■ine,t,og den faren ek•i
stere, ogsA nA.fi •opprør& 
liste" eler kvinnene og 
kvinneperspektivet 113 lei
_tes fra■ IAP.d Ju11e, er knapt 
verd navnet. D,!rfor har vi 
også oppfmd1 a alJe di&t
rikte..- til a sette iganv 
kvi11neinitiative1 i forbin
delse ._.d valgjobhinga, for 
A prøve A sikre at kvinnene 
bl i,- en virkelig aaktfaktor· 
so■ blir i stand til I 
prege regnbuelistene rundt 
o■kr iuy. 

.~ Noen steder, bl.a. i 
Oslo, har kvinneinitiativet 
fAtt stor oppslutning. Det 
er flott! Vir linje er I 
a1·beidr for al kvinneini
tiativene skal beva..-e, ug 
bn1ke sty1 ke11 sin, aen ikke 
gjenno■ a isole,·e seg. 
Kvi nne11e hth b1 uke den 
plattfo, 111d de fAr gjenno■ 
eventuelle vel I ykka kvinne
ini tiative1 ti J A invitere 
med aud,-e k1 efter so■ øus 
ker et oµpbrudd, til felles 
sa■arbe id. Det te saaa, ·be id" t 
Ill ta va,·e pA de viktigste 
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tingene kvinneiniUilUven• 
øn5ker a f1eaaie. Eiter vart 
syn dreie, det seg o■ 3 
o.-åder: 

l > PQ! ! !!ske ~ake•~ 
Ue viktigste kvinnepoli-
tiske sakene 83 fa en 
sentral plass i 11 regnb11e·
J istenes"platttu1 ■ og valg
kaap. 

g~ I islekaudidater. 
Vi 111nske1 mange kvinner pa 
listene, og høyt oppe. 
Dette bety, at vi 83 ha 
gocle kvinnekandidater vi 
kan frea.111e. 

~ ! ~ _j ubb~___M ...:'.1s.Y..i!~f~. 
l:!!:!.-11.!isser• ~ 

En grunn_til __ at det er van 
ske_! ig _ a_ ta _ k'!_inner _ ti I_ a 
u __ u__H! -1 ~ -J !~!~!QCID._ 
er __ at de _ harnokså __ blanda 
erf~!!.!!9 •d hvorrt1n __ valg
jQ~~i_ng . ·- Qg _Yill9.~!!!I! llU.r 

17 

d~t! . l~U• ~Llll!Lit! ...n 
g! _tlM !Y~ilL_jllllD!lrt• __ t U 
at e!!_9o~t del kvin~L.!lhr 
s~ tiltalt a~deen_JHII 
~Y!!!Jle H~ ~~, cf~- - . l!!~~!f I 
,iobbe _ •på kvinne, s J!• e~i.1 -
ser11. Skal vi_ tc1 vart RI 
kvi1111eini tialivene i 
f~!!esli~!@r, 83 vL!!~..ltlil 
g~ H~ ---2Q!! ___!tl __yfil iJI. 
politisk_l!unkt_:.__Qy_ vi -t 
~Qnkr~!j~~r!L __ _ hva VL!!!!!~C. 
~g g~!! ·--~!! ~!i~~~tt 
i _jl!_.bbe på~i l ikke~~ 
kunf!~ -Y!!!c~ ..!r!H.iør_rngr .el 
kvi11ne1-- 1 men oqsa·1u1· ■il!!!II 

aenn ! .. ~L h~r ... !.ur~f~.! J 
~Q!!h~H~~!"~ I .t~ ~~~~, .RI 
Y@i, ~~~ - ~~l ~ ~.i!.!~~'- -11~ 
kvinners __I!I eaisser• !li 
innebzre. ft notat o■ deUt 
e, veglagt_dis;ae...Raeirene. 

For __ SK 
K_jersti _Er __ ___ !! 

~~~~~ N, ~ 

• 

I 
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Rød-grønn allianse· 

~~ri.!!9... av diskusjon i 
ei avdeling o■ __ rf!!=Yf.f!!n 
~!filli~~~!: 

Denne rliskusjonen blei 
holdt r.,- DS ko■ ut aed 
obligato1 isk diskusjon pa 
!ipØrs~let. Bakgrunnen for 
■-tet va, eit brev fra Kari 
H 1 1~n/1'1ads I 1 1d o■ 

oppretting av ein norsk 
regnbuekoalisjon. 

Utspillet om valgsa.arbeid 
har ikkje vore diskutert i 
lokallaga, og det er difor 
underleg at RV har vedtatt 
a jobbe for valgsaaa,·beid/ 
regnbuekoalisjon. Det blei 
reist flei,~ viktige sp•rs 
all i di~kusjonen: 

1.) 

l(va er· grunnlaget for 
ub.pi l let til KH og l'I..? Er 
dette eit initiativ ha 
personane Kli og Pil. el ler 
fra RV/1\1<:P? Vi oppfatter 
(og sikkert alle andre) at 
dette utspillet kje■ tra 

18 

RV/Al<P og aeiner det er 
uredelig a prøve a 
ka81 f le,-e det te. 

2.) 

Kva ønsker AKP med ein brei 
valgallianse dea · NKP, Bv
lista og kanskje SV er raed? 

Avde I i uga Nil' i ner- at del 
viktigaste ea · a pa oµagau 
dere politikken til AKP/RV! 
Dette · blir i hvert fall 
ikkje tatt hånd o■ i ein 
allianse der RV/Al<P ikkje 
for■elt e, med. Vi 111eine1· 
di for at ein r·eell all iause 
llå vere hygd pa apne 
rorhaudlinga,· mella• dei 
part ia/g1 UJ1pe11e soa del tai • 

3.) 

Avdel inga e,- ikkje 
p.-insippitc!I t ••t ein b1·e i 
valgalliause, lllell •uske1· 
ikkje a selge RV sin 
politikk to,· a d,-i ve 
valgkaap ro, Heppesgård 
el le, A.1'1. Henriksen. Nokre 

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



al!inte at d~t er viktig 3 
gripe sjaw;en no og ta til 
ein almen venstrebevegelse. 
Dette kan rlessutan t•re til 
auka mobilise.-ing av pa,-ti
folk. Hen: Vi aå vere klar 
over at RV kan drukne i ein 
slik allianse, og vi .a 
kjeqie for a få politisk 
inn fl yte Ise. 

av feila vi 
EF kaapen er 

vi går inn i nye 

(Jppsuøiaer ing 
gjorde i 
viktig tør 
alliansa1. 

4. ) 

Er NKP blitt fullstendig 11 -

farlige ette, •perestrojka• 

5.) 

I fall det blir realitet 
aed ein regnbuekoalisjon 
(nasjonalt?>, s3 .a vi 
!~~~~~-_!~~ i 

Kreftene m:l der11110t brut~~ 
~2ill~~ partiet slik at 
AKP kan bli politisk i 
stand til a føre an kursen 

1q 

for ein , eg11buekoalisjon. 

6.) 

Ein ny, b1 ·ei valgallianse 
vil kunne f3 stor betydning 
for pa,-tiet sin rolle i 
fra■tida. Uette ser ikkje 
ut til a 've,·e diskusjons
teaa sa langt. Kan denne 
•torgle.-elsen• vere eit 
fDl-sØk på a hygge ned 
partiet? 53 langt sei vi 
dette so■ ei t lf».nt 
spø, slllå l. 

f~rt1et sin roll• i 
ei11 , eg11buekoalisjon 
aå avklares. Vi er 
1110l ein alliansa de,· 
pat tiet ikkje er 
aed! 

NB! Det .a !iaettes ain 
tidsfrist for avslutning av 
eventuelle forhandlingar. 

Klre. 

• 

.. 
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~~ DU'~æ------~ 
Oppsuruccering av 
beretningsdiskusjane.q. 
I en ko-entarrunde etter 
innleiinga blei det trekt fra■ 

at beretninga foku•erer •vart 
aykje pA kvinnepQlitikk aen er 

eller• "kjemisk" fri for 

politikk. 

Under innleiinga blei det ••gt 

at vi ikkje bør overdramat

i•ere kvinneframgangen i DS. 

Sin del av denne framgangen 

kan vere tilsynelataned dl 

■enn bar falt frA av ym•e 

grunnar . Som kjent ligg vlrt 

parti langt under gjennom

•nitfet nlr det gjeld 

pro•~ntandel kvinner i 

ko-une•tyrer og fylke•ting. 

Slle• blei ~et peika pl at dei 

vellykka ••kene er dlrleg 

oppauaaert og det er •vart 

tvil•o■t om det •o■ bar vore 

vellykka berre kan til•krivaat 

auka kvinnebevissthet. 

Beretninga manglar ei 

vurdering av den politi•ke 

•itua•jonen i partiet. I 

perioden bar det vorr• lite 

teori og fl politiske 

di•kusjonar og ■eir praktisk 

arbeid. Kva med sam•pelet 
mellom DS og grunnor-
gan aaajonane? ~va ■eine•• 

kvinnebeviaatbeit? ~vifor -,i 
ingen avdelinger fltt i 

oppdrag l rapportere •P••ial

oarAder •o■ milj•politikk, 

lararorganisering etc.? 

Innleiinga fokuaerte pl •l~t 
dea•e sp•ramAla aom vi mei_. 

burde vore band•-• i ei 

beretning. 

Under diakuajonen tok vi fQf 

0•11 dei foreslAtte ap•r•••lf, 

dl vi meiner deaae var gofll · 
till bely•e beretninga: 

al Kvinneledelse. 

4vdelinga •er det soa aviq:J 

viktig at kvinner blir 

leiarar. Iaidlertid aer vi •t 
tradiajonelle problem fort.,ifU 

hindrar kvinnene. Ofte v•· 

dei l prioritere faailie · 
~·.r· . 

fr-for partiarbeid i 
:-,.-.. 

■otaetning til einakilde .... 

•om prioriterer politikk 'f 
perti i fraa•t• rekke. DeJ 'H 
farleg l ha eit parti •011 •· 

krever superaktiviatar og "t 
er ikkje riktig A kreve•• 

nokon skal prioritere par\~• .. ' 
pl t•rste pla•s i livet 

(framfor familie eller •W,l• 
I dag vil lina om "parti•, 

f•rat" vere ei line aoa j. ·. 

•k•kluderar ■ange folk vi 

treng og •arleg kvinnene . .. t 

er deaautan uheldig l pr..., 
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einakilde kvinner ■ed barn inn 

i ein leiarpoaiajon der dei 

ikkje kan fungere pi grunna av 

konflikt mellom parti- og 

fa■ilieprioritering. Her kan 

kvinnene lett bruke opp 

kreftene i DS og dermed ikkje 

greie å fungere utad. 

Eit spørsmål som kjem fri 

vinklinga på beretning• er 

Kvaer det teoretiske/

politiske grunnlaget for i 

tinne fram til dei kvinnene 

ein treng i DS? Skal dei 

velges inn på kvinnebevi■■t

heit, og kva meiner ein ai 

konkret med dette omgrepet? 

b)Sp•ramllet om kve ■om bar 

vore godt og dårleg i perioden 

biei ik~~e prioritert i 

diskusjonen bortsett fra det 

■om er referert fri innlei

inga. 

c)Oppglvene framover. 

Partiet har mindre konkret 

politikk no samenlikna med 

f~r. Dette er naturleg dl 

mindre parti og ferre 

medlemmer ml få konsekvenser 

for politikken. 

Vi meiner at vi treng fleire 

politiske diskusjoner og 

apesiellt utadvendte di ■ k

uajonar som kan r•re ved 
massene. Stikkord her er : 

Internasjonal solidaritet, 

innvandrerspøramllet, •konomi 
- kapitalis■e, ■ilj• og 

industripolitikk, undervi■nillf 

og forskning, ungdo■ -
ma■aearbeid osb. Vi treng 

betre analyser pi dag■aktueJ..\t 

asker slik at partiet betre ~
blir i stand til A hjelpe ' · 

medleD1111ane til i gjenno■■kue 

., , vJ.r aom blir servert i TV, 

radio og aviser. 

- Kvinnearbeidet mi bli ■eir 

konkret. Her ■i vi fi tr- 6• 
timersdagen, solidaritet ... 

kvtnnene i 3. verden osb . 

- Arbeidet med KK mi ajiaat l 
■amanbeng med re■aur■an• vi 

har. Det kan vere riktig i 

gjere avisa breiere (fa-. 

•t•rre delar av arbeidar

klasaen l for l unngi at vi 
alit oss ut med avisa i 

staden for i jobb• fram 

politikken. 

-Bit AKP utan aktive grunn

organisasjonar er eit daut 

parti I Tendensen no er at 

f■rre og f ■rre politiske 

diskusjoner blir kj•rt i 

grunnorganiaaajonane. Derved 

er ikkje partiet lengre eit 

for11111 for personleg akoleriaQ 

og utvikling, men kun eit 

reid■kap for i kj•re fr

ferdig politikk. Greier ikkje 

partiet i utvikle medlellaalle 

politisk og organisatorisk (Of 
aoaialtl er ■ tore delar av 

basis for partiet~ bort. 

Alta& : Dei viktige politiske 

'di ■ku■ jonane ■i foregi 1 
rartiet . Styrk grunn-

organiaaajon•n• 

Kire 
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~~ ~æ------~ 
Oppsurauering av 
kvinneutvalget 1986--88 

OP~ ~UMMERINNG ~V KVINNEUTVALGET 1986-88 

Utvalget oppstod rundt 8.marsjobbinga i 1986 (altså før denne 
årsmøteperioden). Det blei da samla endel jenter i en fraksjon, 
og det blei oppsummert som positivt ~ samle kreftene på denne 
måfen. Ut fra disse erfaringene tok ei jente i uS og danna et 
kvinneutvalg. Ho flytta noen m1neder etterpå og ei ganske ny jenta 
i oartisammenheng ble hovedansvarlig. Sammen med seg hedde ho 
ei erfaren oartidame med mange andre oppgaver. 

Len ''reelle" utvalg s lederen ble sA ved sist distrikts,rsmøte v ■ lgt 
inn i DS , og ledelse av kvinneutvalget blei hennes oppgave. 
Utvalget fikk etterhvert en brei og spennende sammensetning: 
Ei jente kom fra distriktet og jobba i Kvinnefront ■n, ei jente v,r 
fra NKS, 2 stykker kom fra RU, ei var ' industriarbeider og ei 
jobba i offentlig sektor. I tillegg hadde endel aV . d•m rorskj ■ lige 
tillitsverv. -
Etterhvert fikk utvalget en slik form at vi trakk med viktige jent-, 
fra enkeltomr~dene når det var saker vi jobba med som de jobba , 
mad eller hadde spesiell "unnskap om. 
Utvalget var til tider van1kelig og holda samla pga, at madleuen• 
hadda utvalget som oppg ■ ve vadsiden av mange andre oppgaver, 
Utvalget hadde egne halvårsplaner og de blei stort satt fulgt OPP• 

Det blei jobba med følgende saker i perioden: 
-Kvinnefronten, bl.a landsmøtet, oppbygging og ledelse 
-Normalarbeidsdagen 
-8.MARS 
-1.MAI 
-Ballekurs 
-Kvinnestudiesirkel 
-Verving 
-Valgkamp 
-Rettaakan ~_or vaskerne på Aker Vardal 

Utvalget jobba mye med teoretisk skolering og utvikling, jag 
navner her: Partikulturen (debatt rundt vervekampanje), 
ledelse pA kvinners pre~issar, feminism■ og Markaisme, Bergelig 
og Proletær feminisme. 

Dessuten blei det brukt endel tid til å bygge opp utvalget, 
diskutere organiseringa og utvalgets plass i partiet. 

Hva har vært positivt 

-Utvaiget diskuterte viktige saker på det kvinnepolitiske o~rldet 
so~ partiet stod oppe i blde innad og utad. Ut fr• diaae 
diskusjonene blei linjer legt og pr ■kti1k arbeid forberedt. 
Ut fra dette kunne jenter 10m jobba pl ulike områder trekke 
i samme retning. Det h ■ r ,tyr~• vlr kvinnepoliti•k• jobbing 1 
perioden. 
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-Utvalget representerte en stor breidde i kvinnearbeidet ved at 
kvinner fra ulike arbeidsområder møttes, 
-Utvalget trakk med seg RU og NKS og var med på å gi der•• 
jenteopprør og politikk inspirasjon og retning, I perioder 
representerte kvinneutvalget den eneste kontinuerlige kontakten 
RU og NKS hadde med partiet, Her skal spesielt nevnes . 
at utvalget hjalp til med å få igang både RU og NKS sine Ballekura, 
-Jenter som jobba på svært ulike felter blei trekt inn i et rell
eskap. fra å før stå aleine hadde de,nå et Kollektiv å hente, 
støtte og inspirasjon i, 
-Utvalget førte diskusjoner pl det kvinnet ■oreti~k• QmrAd■t 
og•var et tilbud om skolering, Dette rikk rlngvlrknlng■ r 

også andre steder ved et diekuajonene blei rørt i enkelte 
avdelinger. Let førte også til at to av utvalgsmedlemen ■ 
lecet den første kvinnastudieairkalen i diatriktet, 

Problemer i arbeidet 

-Lederoppgaven i Utvalget var an ensom jobb, Og det blei slitt 
mye for at utvalget skulle Få en viktig plass i partiets 
helhetlige arbeid• 
-Det var til tider vanskelig å samle utvalget og å få viktige 
kvinner til å bli medlemer der, Dette fordi mange kvinner er 
opptatt på si mange områder, Utvalget var for dem alle 
en tilleggsoppgave. 
-Utvalget var ikke knytta til an helhetlig plan på det 
kvinnepolitiske området, En slik plan blei det snakka varmt 
om viktigheten av uten at det ble an prioritert ting som dat 
skulle jobbes med. En slik plan kunne gsådnnaholdt · arbeida
metoder som utvalget skulle jobba etter, 
Pga det manglen programat blei planarbeidet i utvalget svært 
tungt, 
-Salv om utvalgsleder blei valgt inn i OS/AU ett stykka ut i 
perioden med begrunnelse om at der måtte det væra en "kvinna
kvinne" der førte det ikke til at utvalgets arbeid fikk en ~•r 
sentral plass i partiets arbeid 
-Det oppsplitta ansvaret på kvinnespørsmål som vi hadde i utvalget 
var uheldig(kvinneutvalgsleder og kvinneansvarlig i DS), Det 
blei forsøkt flere ganger å fordele ansvaret demimallom men 
overgangene blei for flytene og defuse, Dette blei dessuten en av 
årsakene til,samarbeidsproblemena dømimellom, 
- Da kvinn~utvalgslederen vinteren B7/88 sa fra om sin frustraejon 
i arbeidet var det liten nytte i "redningsforsøkene" da disa■ ikke 
gjorda noe med hoved~rsakena, 

Hoved~rsaken til nedleggelse av kvinneutvalget 

' '· Grunnen til at Kvinneutvalget blei an rar tung oppgave rar 
utvalgslederen slik at hun tilslut ba seg fritatt fra oppgaven 
var at arbeidet ikke var an dal av en planmessig og 
politisk gjennomdiskutert jobbing mød kvinnepolitikken i omrAd■ t, 
(se døt som før er skrevet o~ program/plan),. 
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Trenger vi e.n 
l)etspolitikk ? • 

TR&NGKR VI KN SIKKUHKT6POLITIKK 
? 

Det er reist spørsmll om dette, 
bl . a . fra "Helen" her i FK, men 
og■l J.A . O. innlegg i beretninga 
blei av noen oppfatta slik . Og 
kan■kje framfor alt praksisen 
til endel kommunister (bl.a. i 
ledelsen) viser at de i prak■ ia 
er imot at vi skal ha noen 
■ ikkerhetspolitikk i partiet. 

Alt■l, trenger vi ■ ikkerhet? 
Borgerskapet føler tydeligvis en 
grunn till overvlke oas , er 
ikke det grunn nok? Akkurat i 
disse dager kommer det nok av 
ek■eapler pl hvordan over
vlkingspoliti / ailitaret og 
arbeiderpartiet har overvlka den 
politiske venstresida bele tida 
■ iden 30-lra. Hvorfor ■er 
borgerskapet noen bensikt il 
bruke penger pl dette , ar de 
paranoide? 

Partiet har stillt revoluajon 
soa all , det er langsiktig 
grunn nok , men ogal pl kortere 
sikt er borgerskapet interessert 
il bolde "kontrollen" , dvs 
Yite bva, vi gjør, hvem ■oa leder 
etc, for l kunne reagere o■ det 
blir nødvendig. Hvis det blir 
■kjerpede situa■ joner, f.eks. 
uader en ■ treik e.l. Det ■kjedde 
i &ngland under gruvestreiken, 
de ■eat aktive blei arre■ tert, 
ofte for filleting, f . ek■. kjørt 
for fort. Vi kan og■l lett tenke 
osa provokasjoner ■oa "utplas
sering" av narkotika e.1. 

Vi bar ogsl interna■ jonalt hatt 
ek■e■pler pl at bevegelser har 
blitt infiltert for l ■kaffe 
opplysninger. F.eka i forbin
delse med ■ ven■ke IB(infor
aa■ jon■ byrln) der en agent 
infilterte den avenake 
pale■ tina-bevegelaen, og fikk 

opplysninger derfra. Di••• 
opply■ningene blei al gitt til 
israelsk etterretning, noe ao■ 
ført til at en palestinsk leir 
blei boaba, og ■ange blei drept. 
Ogal den nor■ke paleatina
ko■iteen badde kontakt ■ed denne 
IB- agenten . Tren9er vi 
■ ikkerhet, ønsker vil vare 
an■varlig for ■like bendel■arJ 
Kller ■kal vlr kon■ekvana var• 
at vi ikke har kontakt ■ed · 
utenlandske kamerater? 

Trur vi noe pl vlre egne all, 
trur vi at borgerskapet vil fl 
■eg frivillig , eller at de •il 
unngl l bruke alle de ■idle~ W 
kan. At de vil unngl l ■ ll ti\ 
■ot partiet bvia de trenger 41M, 
? 
Jeg trur ikke at vi lettviat, 
over natta, kan skifte over til 
en stil med sikkerhet og akjllle 
ledelsen, hvis vi ikke har tay~ 
i de baner før. Dette bar fl• 
ko-uniat-partier (bl.a. NU.lf\"J; • 
Utt føle gjenno■ historia. -~ '. 

HVA SKAL VI S~JULK ? }i 
Mener jeg at vi skal skjul~',;_,:'· 
alle ■edle-ene ? Nei tvert i .. 
■ot. Vi al b~i mye ~er akU-.-s, 
utad, mye fl1nker til l ,i:r,,-, · 
propagandere for partiet, i al.la 
•--enhenger. """TT""-

• Dt . l k " 
1

~ •· e vi• • Jule er del-,•• 
ledelaen pl alle plan. Vi al u 
folk so■ kan overta hvis de aM& 
kjente blir tatt(f.eka vha • T'
boabe plassert av nazi-el•~ 
er) . Det er en illusjon l caa, . 
at noen ■om ikke bar aitti 1~1 
ledelsen kan overta - de a& ._ ·· 
an via■ erfaring i det l l..._ ~~ 
tillegg ■l det v■re en 4__;~ 
kratiak valgt ledelse, ikke..; 
sjøloppnevnt . . "'T .. 

11 
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I. Vider• ■l vi ■kjul• or9-
i ■aejon■apparatet. Dette for,,,. 
det ikke ■kal bli ■l lett l ·. ~-
rull• opp hele organisasjon•• 
og for at du gjennom det lett 
finner ut hvem so■ er leder• .. 
alle plan. , ·.,i ·.~ 
C. Interne møter ml hold•• -~ 
be-elige (sA he-elig ■o■ 
■ulig), og skjermes fra 
avlytting og spaning. Det er 
■j•l•agt lite gunstig at no .. 
flr vite om hva som diakute~ 
eller planlegges. 

D. Det ml v■re mulig for 
■edle-er so■ ikk• er kjente l 
delta i avd. , dvs m•ter o.l. ■l 
arrangeres pA en slik mlte at 
dette taes hensyn til. 

HINDRES VART ARBEID AV SIKKBR
Hl!:TSHENSYN? 

Jeg pAsto tidligere i en 
artikkel her i FK at sA ikke var 
tilfelle , og utfordret hver 
enkelt til A vurdere hvordan 
hun/han er blitt hindret. Ingen 
har svart pA denne utfordringen 
hittil . For vanlige medle111Jaer er 
jeg overbevist om at de (stort 
settl, kan gjøre mye mer for l 
markere partiet, drive utadretta 
massearbeid etc. Ingenting av 
dette hindres av sikkerhet■-
reglene. (dette gjelder for all• 
■edlemmer med svært fA unntak) 
Tvert imot er det nok motvilje 
mot A markere seg som er hoved
hinderet. 

Hen har ikke sikkerhetareglene 
noen betydning? Jo, men det 
gjelder først og framat for 
ledelsen, og for metodene vi er 
organisert etter. F.eks nAr vi 
bruker telefon ml vi tenke oss 
om hvor vi, ringer fra /til - hva 
avslører vi nå? Det kan v■re 
folk som ikke nødvendigvis er 
kjente, eller forbindelseslinjer 
■o■ ikke bør v■re kjent. Hva 
snakker du om, og hvor? F.ek■ 
kan partikontoret v■re avlytta, ... 

15 

og pl Bricaen eller Pub'en k
"lange •rer" h•r• ting de ikk■ 
burde h•rt. TtDk OVf[ dtt, 
ppeaielt ffr du snakker om 
navn, tall datoer. Det er 
for-satt mulig A bryke papir oa 
penn. og det tar ikkt •r• ltnaer 
tid heller.+ det •r v1n1ktlia1r1 
I avlytte hva dy •kriver. 
Ned o■ayn til bruk av telefon 
gjelder det •j•l•agt o■■ alle. 
Telefon er ek■ tre■t lettvint l 
overvAke, spesielt hvem ringer 
til hvem. Unngl l avtal• dat~ 
o.l. i telefon. Det er heller . 
ingen grunn til at alle ~s 
medlellllllene skal ringe hjem til 
lederen og si ifra at de ikke 
k~mmer pl møte idag - gi be•k~ 
via noen andre. -~1-, 
Mange kan ringe fra jobb til ·. 
andre pl jobb ( i pauser el.) . ~ 
dette er mye bedre enn l ri .... . li 
hjemmefra. · -~•}l/ 

•''fr' 
Det betyr ogaA at ikke alla i......._., 
ledelsen bør sitte hje-e og ·•~ 
ringe rundt til gud og hver ., 
mann/kvinne. Det av•l•rer lett ' ,. 
kont;aktveiene, sier noe o■ b,,_.,f 
som er viktig . I tilleg bryt• :'. 
det ned organisasjonsstruktur--., 
Mye bruk av telefon i slike • 
sammenhenger tyder pl dlrlig · 
planlegging, og hindrer oo■l •\ 
avd. i l planlegge ■itt arbei•• ·~; 

Oet er et problem at vi har c, ... 
(spesielt i ledelsen) som . ~ 
ignorerer sikerheten. Otte ESIII 
de at det er umulig A lede . 
p1rtiet uten A bryte reglene, 
Sa■t'di er de ikke" o i • 

at alle •ikkerhetsregler 
fjernes. 

Dette er ikke uproblematisk,._ 
hvorfor ikke ta opp en diaku■Jelt 
o■ dette i stedet for l atl fr .. , 
•o• et dlrlig eksempel for alle : 
endre? ~ 

t'r.;;-
.•. 

Orvar 
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Regnbuelist:a 
grunnlaget. 

-
Vi vil ha et alternativ ved stortingsvalget i 1989. Regjerinaa og 
de borgerlige partienes politikk farer til nedbygging av 
velferdsgodene, rasering av distriktene, industrinedlegginger, 
akende rasis■e, ødelegging av natur- og ■ilje, og forver~in& av 
levekårene til flertallet av folket. 

Det har vert en økende oposisjon med ulike typer ka■per ■ot deler 
og helheten i denne offensiven fra kapitalinteressene oa 
■uyndighetene. Vi ønsker å sa■le ■est ■ulig av denne oposisjonen 
alik at den kan få representanter på Stortinaet ao■ stetter 4e 
ka■pene so■ føres utenfor. 

• Vi vil ha . slutt pl miljø-,deleggelsene, og handling nå •. Vi vil 
~a konkrete tiltak for i stanse forurensning og edelegging av 
naturresursene, øke kollektivtrafikJcen og redusere bilbruken i 
byene. Storkapitalens profittjakt ødelegger livsgrunnlaget - nå 
■i ■iljømorderne tas. Vi krever miljøtiltak nå, sjøl o■ det svir 
for bedrifter og enkeltpersoner, og sjøl o■ det koster titalla 
■illiarder. Vi stetter ■iljøaksjonene til Bellona, Natur oa 
Ungdom og Naturvernforbundet. Vi vil ha ei jord for fra■tidaa 
aeaerasjoner ■ed rein luft, reint vann og rein jord. 

• Vi vil ha en annen ekono■isk politikk so■ retter seg etter 
vanlige folks interesser. Vi vil ha en politikk so■ ikke betyr 
aedlegging og ~tflagging til andre land, og so■ retter seg ■ot 
aaylter- og spekulasjonsøkonomien. 

• Vi vil ha slutt på kvinneundertykkinga~ Vi vil ha 6-tiaera 
aor■alarbeidsdag og kraftig heving av _ kvinnelann-e. Vi vil bya&• 
ut · den offentlige - v·elferden - k-vinner h·ar -- gjor·c nok gratia 
o■aorga_arbeid. Vi vil h-a v-ekk :porno og prostitusjon, _ voldteltt, 
iacest o~ annen seksualisert vold. - -

• Vi vil bygge ut velferdsgodene i stedet for å redusere. Vi er 
for i bygge ut offentlige barnehager, eldreo■sorg, skoler oa 
belaevesen for i dekke folks behov. I dag brukes titalls av 
■illiarder til kapitaleksport og spekulative investeringer 1 
eiendo■ og forretningsbygg. Det finnes resurser i sa■funnet. 

• Vi vil jobbe for bedre levekår for arbeidsfolk og trygdede. Vi 
&år i ■ot tvangslover for å holde lønningene nede, og stetter 
frie forhandlinger og en fri og uavhengig fagbevegelse. Trygdene 
■å kraftig heves, og reallønnsnedga~gen for vanlige inntekter aå 

_an~s til oppgang. 

• Vi vil -~jenreh,e en sqsiål bo_·iigpolitill- •. · Renta må senkes ·oa 
■oasen på boliger fjerneii. Husbanken ■å f.inansiere flere . b.oli&ef. 
Stortingets gaale ■ilsetting o■ at bøutaiftene i~ke skal -_ utaj•r• 
■ere enn 20% av industriarbeiderlenn ■å bli ea realitet! · 

I 
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~ Vi vil ha og eo skatte- og avgiftspolitikk . so■ tar de ■ed store 
1ootekter og formue og so■ reduserer skattetrykket for arbeida
folk. 

• Vi vil stanse raseringa av distrikts-Norge, og snu flytte
stra■men . Vi vil satse på norsk jordbruk og ■atvareproduksjoo i 
en verden so■ sulter . Vi vil stoppe rovfisket og ta vare p' 
resursene i havet. Nedbygginga av jordbruket ■1 stanses. Vi vil 
styrke ko■■ uneakonomien og n~ringsfivet i distriktene. 

* Vi vil ha et samfunn fritt for rasisme. Vi g1r ■ot deo 
statlige rasis■en og alle for■er for rasistiske overgrep oe vold. 
Vi vil ha et fargerikt fellesskap der forskjellige kulturer oa 
hudfarger lever sammen. 

• Vi vil vise internasjonal solidaritet. Vi tar avstand fra 
stormaktenes undertrykking av andre folk og nasjoner, so■ Sovjeta 
krig i Afghanistan og USAs overgrep i Heilom-Amerika. Vi vil 
støtte folkenes ka■p for frigjøring, vise solidaritet ■ed det 
palestinske folket og støtte kampen mot apartheid i i Sør-Afrika. 
Vi tar avstand fra all militarisme og våpenprofittareoea 
spekulasjon i krig og død. Vi vil arbeide for avspenning og 
nedrustning, og et atomfritt Norge. Alle folks frihet - hele 
verdens fred. 

* Vi vil gå i mot norsk liledlemsskap ·i F:F. Vi vil f-orsvare norak 
sjalråderett. 

Vi som står bak r.F:GH~UELISTA ~om~er fra ulike miljøer, vi ko■■er 
fra forskjellige poiitiske partier, og vi stAr utenfor partier. 
Vi ansker e sa■le enkeltpersoner, grupper og partier for, lage 
et breit, tverrpolitisk alternativ ved stortingsvalget i 1939. 

Det er nå ulike initiativer i garig for; lage alternativlister 
ved valget i -89; r.vinneinitiativ, Faglig initiativ, ~yliata i 
Trondheim vurderer ■ulighetene, De Granne blir et nytt parti, og 
det finnes egne fylkesinitiativ. Vi ønsker e bidra til at disse 
ulike initiativene kan vokse og samle seg til ett slagkraftig 
alternativ. Vi tror vi solil ei tverrpolitisk gruppe fra ulike 
■iljøer, kan spille en positiv rolle for å skape et slikt 
l[llteroativ og forhindre at ~aml~ iu':rti-, -- gil!PPe...,·_ol! persoa
■otaetninger adelegger dette _viktig~ arbeidet. - ·-

Vi bar · skissert ~oe av det vi mener bør være det sa■leode 

politiske grunnlaget for RRGNBUELISTA men vi er ikke 11st faat i 
dette. Haoge personer og grupper m! vere med å utfor■e det. Vi 
teaker oss at P.EGNSUELISTA bffr ha en kort og sa■lende politisk 
plattform pi landsplan, og at de enkelte fylkene prioriterer og 
fyller på ■ed sine egne saker. Mange spørsmål vil vi so■ slutter 
opp o■ RRGM6UELISTA v~re uenige o■• Det skal vi ikke legge skjul 
p1, ■en fritt kunne gi uttrykk for. Styrken er at vi klarer , 
samle oss o■ det so■ nå er viktigst. 

Vi tar nå initiativ til å samle inn minst 3000 underskrifter for 
å registerer R!G~~URLISTA so~ et valgnavn til Stortingsvalget i 
1989. Vi oppfordrer alle so■ støtter hovedinnholdet i det vi 
ski:_:iver her · til 1 samle "ion und.erskr_ift~f ·og ·•til å være ■ed _ og 

· sk..ape · et - slagkraftig alternat1-v·· _·· ved st·o.rt~ngsvalget: · Vi 
oppfordrer ogs! .grupper og enkeltpersoner, so'• stetter ·arbeidet 
for et bredt tverrpolitisk alteinativ ved valget o■ 1 ta koo~akt 
med oss. · · 
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