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NYTT PARTI NY VISJON 

INNLEDNING 

Motsigelsene i AKP har skjerpet seg siden landsmøtet høsten -90. Fler 
og fler innser at AKP"s partiprosjekt e r historisk fallitt. Hen hva 
slags alternativer finnes? Det følgende er skrevet i et forsøk på ~ 
rette opp tre grunnleggende mangler i h6~refløyens svar så langt: 

l. mangelen på en konkret partistrategi s om kan utfordre leninistene på 
marxistisk grunn. (Det viktig:=.te spørsmålet her er å vise at et 
"bevisst subjektivt element'' i historia (partiet) ikke behøver å 
utvikle seg til en ny maktelite slik alle de kommunistiske partiene 
som har kommet til makta har blitt det); 

2. mangelen på avgrensning mot sosialdemokratiet, dvs. en praktisk 
anvisning som kan vise sentrum i partiet (flertallet?) at opposi
sjonens prosjekt (sammenslåing RV-AKP) ikke vil føre rett ut i 
venstresosialdemokratisme, et nytt mini-SV; og 

3. en holdbar taktikk overfor de som vel 'JE:: <~ !:;atc::e p!;: A:<.P (e.v hjertens 
over-bevisning eller "tross alt"), sorn ~or.,rner ti l å vær-e mange folk
De vi l uansett forbli en maf.:tf a~: tor i RV ::.om H:~:e bare r:an "kastes 
ut''- Mange av dem er dyktige og ærlige folk som for flere av oss 
fortsatt forhåpentligvis vil være blant våre beste venner. 

Det følgende notat er et forsøk på å svare på disse spørsmålene. Det er 
ik-ke mitt forslag til "Opposisjor,ens Plattform", men et do!•:ument som 
kan ligge i bånn for arbeidet med å utviKl~ en slik plattform. 

Utgangspunktet mitt er at jeg holder fast på prinsippet om ''ardeider
klassens ledende rolle'' (dog med nye viktige allierte, se pkt. 7). 
Denne innrettinga preger hele-n6tatet. I dette ligger bl.a. indirekte 
en avvisning av SV, men jeg går ikke inn på en nærmere politisk grense
oppgang i forholdet til dette partiet. Hva slags taktikk et nytt parti 
skal ha i konkrete saker ligger utenfor dette dokumentets rammer. 

I den seinere tida har det innafor marxi s tiske miljøer blitt ref st 
spørsmål om de sosialistiske revolusjonene kom for tidlig, før ~amfunn
et var modent for det og i strid me d de~ Ma r x egentlig sa .• (Se f.eks. 
Tollef Hovig i Røde Fane nr.l-2/91.) Hvis dette utgangspunktet er 
korrekt, finner vi her (sannsynligvis) e n viktig objektiv årsak til den 
voluntarismen som har preget den kommunistiske verdensbevegelsen. 
Mangel på objektive muligheter ble kompensert med sterkere subjektiv 
vilje. Med dramatiske følger for menneskene, både venn og fiende. 

Jeg kommer ikke nærmere inn på dette forholdet i notatet. Jeg er 
usikker på i hvor stor grad dette temaet vil p~virke de spørsmålene jeg 
behandler. Dette må diskuteres nærmere. Det er nødvendig å skape et 
miljø som oppmuntrer og levendegjør en s lik debatt. En partikuliur med 
et slikt "rom" vil være forskjellig fra bbde SV og AKP. 
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DEL l: PARTIFILOSOFI - ALTERNATIV TIL LENINISMEN? 

Utfordringen 

(l) "Ml-visjonens" største utfordring til partiopposisjonen er nødven
digheten av å utvikle en ny partistrategi. Dvs. en strategi som kan gi 
folk en ny visjon, troen på at det nytter å slåss. og at kampen vil 
føre fram til et sosialistisk samfunn. 

Det er lettere å beskrive AKP•s fallitt: den kommunistiske tradisjon
ens syn på marxismen-leninismen som en vitenskap som forvaltes av 
partiet skaper en elitetenkning og en konspiratorisk organisasjons
modell som adskiller partiet fra folk flest. Partiet blir et fremmed
element som henvender seg til arbeiderklassen utenfra. I maktposisjon 
fører denne modellen til partiets diktatur over folket_ Sålangt vel og 
bra, men når vi skal forklare hvorfor det blir slik eller beskrive hva 
vi vil ha i stedet, blir svarene mer diffuse og uenighetene i opposi
sjonen kommer på bordet_ 

(2) Mangelen på en ny visjon er altså et kjennetegn ved høyrefløyen i 
partiet. Dette har flere årsaker_ De viktigste grunnene er: 
~ fraværet av ideologiske studier i hele bevegelsen over flere år; 
-det politiske oppgjøret med "fortr-opps-partiet"; 
- det politiske oppgjøret med en partiteori som bygger på at partiet 
henter sin legitimitet fra et mål langt borte i stedet for å ta 
utgangspunl<t i !-.:lassekampen her og nå ("væpna revolusjon")_ 

Dette kjennetegnet næres av en ideologisk retning innafor oCarbeider
opposisjo~en'' som ser partiet kun som en representant for, og en gjen
speiling av, de faktiske politiske strømningene inDad i klassen. Dette 
er en naturlig subjektiv overbygning ~ver det faktum at arbeiderklass
en, nasjonalt og internasjonalt, slåss en defensiv forsvarskamp mot 
arbeidslø~het, rasering av velferdsstaten og omfordelinga, med ryggen 
mot veggen, uten internasjonale forbilder som kan gi inspirasjon, 
sosialistiske "fyrtårn" eller visjoner om en bedre framtid_ Alle 
fyr-tår-na har- slokna, nlen ar-beide:-klassens r\amp fortsetter fordi den er 
nødt til å kjempe for å unngå 3 havne i elendigheta_ Mange av våre folk 
har lang kamperfaring og veit hvordan de kan vinne delseire i kampen 
mot klassefienden_ Det er derfor ikke noe merkverdig at enkelte vil 
~eindyrke "dagskamp-partiet"_ Et slikt partiteoretisk utgangspwnkt er 

midlertid ikke i stand til å forhindre at partiet sosialdemokratise
res_ 

(3) Oppgaven er a~tså å utforme en ny partistrategi som på den ene 
siden er en garanti mot sosialdemokra~isering av partiet, og som på den 
andre siden forhindrer en gjentakelse av det leninistiske kaderpartiet. 
Forutsetninga for å utvikle en slik strategi er en ny parti-filosofi i 
bånn for partiets virksomhet_ Et teoretisk grunnsyn som beskriver 
forholdet mellom subjektive og objektive drivkrefter i historia og 
løser spørsmålet om "det bevisste elementets" rolle_ 

(4) Det er følgelig nødvendig både å gå inn på spørsmålet om historie
syn og å ta et teoretisk-filosofisk oppgjør med leninismen_ Høyrefløy
ens politiske oppgjør med leninismen har hittil vært begrenset til å 
beskrive ytre forhold ved leninismen og "ml-visjonen" og disse teori
enes utilstrekkelighet i dagens "politiske rom"_ Den manglende dybden i 
det ideologiske oppgjøret har samme årsaker som den manglende parti
strategien_ Dette har gjort det lettere for leninistene å overleve, og 
mangelen på alternativer bidrar til oppsmuldringa av den revolusjonære 
bevegelsen i det hele_ 
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Marxismen som vitenskap 

(5) Jeg tar som utgangspunkt for den videre behandlinga av disse spørs
målene at marxismen er et vitenskaplig redskap som kan brukes til å 
analysere samfunnet, historia og kampen mellom klassene_ Karl Marx (og 
Fr_ Engels) hadde (i hovedsak) rett i sin oppsummering av klassesam
tunnenes historie. og den dialektiske og historiske materialismen er en 
helt nødvendig og uvurderlig filosofisk verdensanskuelse_ Det er viktig 
at vi i oppgjøret med leninismen ikke forkaster dialektikken og den 
historiske materialismen, men lar denne vitenskapen bli en naturlig del 
av vår partiteori og tilgjengelig for hele bevegelsen, etterhvert også 
hele ~\lassen_ 

(6) En grunnleggende tese i marxismen er at det er en "objektiv lov" at 
sosialismen vil erstatte kapitalismen_ Anarkiet og miljøødeleggelsene 
som følger av konkurransen mellom kapitalistene og imperialistmaktene 
kan bar-e oppheves gjennom planmessig og samfunnsmessig styr:ing, :i 
nasjonal og internasjonal målestokk_ Dette krever at kapitalforholdet 
(utbyttinga av arbeiderklassen, merverdiproduksjonen) oppl1ører_ Det kan 
bar e oppnås gjennom en ~osialistisk revolusjon_ 

Denne tesen sprang ut av Marx·s syn på den fr-amtidige utviklinga av 
klassene: samfunnet ville mer og mer dele seg i to hovedklasser -
borgerskapet og arbeiderklassen_ Utfra en slik analyse var det naturlig 
å tenke seg arbeiderklassens maktovertakelse som en historisk uunngåe
lighet_ Idag vet vi at Marx tok fe:il på dette punktet_ I det moderne 
kapitalistiske samfunnet opptrer det flere ulike klasser og sosiale 
grupper_ Dei kan derfor ten~es flere ulike ~yper framtidssamfurn- Mye 
tyder på at det mest nærliggende er er1 form for borgerlig barbari, med 
hard utbytting av den tredje verden, store deler av befolkninga i 
sosial nød ("2/3-samfunnet") og en form for fasc1stisk samfunnsstyring_ 
Også Marx så på "bar·bariet" som et rnul5g alternativ til en f_ramtidig 
sosialisme_ Men uansett framtidige muligheter: bare sosialismen 0il 
oppheve utbyttingsforholdet_ 

Der som det medfører riktighet at so:=. i a l :i. ~~men i l<k e kommer "automatisk" 
::.om f0lge av en "historisk lov", blir spørsmålet om det "subjektive 
elementets" rolle 'sjølve kjernespørsmålet for den r·evolu:::;jonære beve
gelsen_ Framtida blir da et sett av mulige utviklingsveier der hva 
menneskene gjør bestemmer hvor vi havner til slutt_ Hvis vi ut J lukkende 
lar den aktuelle klassekampsituasjonen bestemme våre politiske disposi
sjoner, vil vi få større vanskeligheter med å mestre utfordringene enn 
om vi allerede nå forbereder oss på en sosialistisk revolusjon_ 

l 
Klassegrunnlag 

(7) Det klassemessige og sosiale grunnlaget for en slik revolusjon er i 
vår tid kraftig utvidet_ Milj0bevegelsen og kvinnebevegelsen er- l sjøl
stendige krefter som ~ar interesse av en sosialistisk samfunnsomvelt
ning i tillegg til arbeiderklassen og dens r1ærmeste historiske allier
te, småbrukere og fiskere_ Dette utvider det potensielle nedslagsfel
tet for en marxistisk historieforståelse_ Miljøbevegelsen og kvinne
bevegelsen må bli like viktige bestanddeler J et nytt. revolusjonært 
marxistisk arbeiderpartis virkefelt som arbeiderklassen_ Det er bare en 
allianse mellom diss e tre kreftene som vil løse de grunnleggende pro
blemene menneskeheten s tår overfor: utbyttinga av arbeidskrafta. øde
leggelsen av naturen (og dermed menne ~ kehe tens mulighet til å reprodu
sere seg sjøl) og kjønnsunder- tryhl-.;inga_ H'..r:i:::. du tenker deg rent teore
tisk at en eller to av disse kreftene skulle t a makta aleine, vil 
resultatet bli svær-t haltende, uferdig_ Og omve ndt er det sånn at rr1ange 
andre motsigelser vil bli lettere å løs e op;, d~rsom en :=.l:ik al1ian~; e 

fikk be s ien1me utvik1inga. 
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Her ma jeg gjør- e leseren oppmerks o m på et teoretisk problem: mens ar
beiderklassen er en objektiv, materiell kraft som kan defineres utfra 
enkle kriterier, er kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen subjektive 
bevegelser. Det grunnleggende i et klassesamfunn er vilken klasse folk 
tilhører, ikke deres subjektive, private oppfatninger. Klassetilhørig~ 
heten bestemmer folks objektive interesser, uavhengige av dere s person
lige (vr·ang-)forestillinger. Kjønn sun dertrykkinga av kvinnene er imid
ler- tid også en objektiv foreteelse som gir kvinnene en s æregen felle:::.
interesse som utvikler seg til e n objektiv kraft hvis den organiseres . 
Dette er kvinnebevegelsens rolle. Derfor stiller jeg denne på linje med 
arbeiderklassen. Av øvrige bevege lser som s olidaritetsbev egelsen, den 
antirasistiske bevegelsen osv. gir jeg altså miljøbevegelsen den samme 
historiske "tyngde"_ Grunnen til dette er den sprengkrafta som lig·;Jer i 
de framtidige miljøkatastrofene_ Flere og flere vil bli desperate 
etterhvert som de får innsikt i miljøs pørsmålets dimert s joner. 

Det er imidlertid også to forut s etninger for at denne alliansen mellom 
de "tre kreftene" skal realiseres: For det første at den revolusjonære 
bevegelsen blir en flertallsstrømning innad i arbeiderklassen. Det er 
mange politiske strømninger i arbeiderklassen idag_ Noen av dem må 
nedkjempes, f.eks. rasismen. Andre vil være allierte, f.eks. venstre-
~Jsialdemol<;ratiet. For det andre må kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen 
~~så bli bevegelser innafor arbeiderklassen, og sjøl bli leda av 
ar be i der k l a s!:; en _ A l l e p ar ter må an e r !\ j en n e ~' ve ( an dr e :::; h i !:'. to i- i s k e r o : l e _ 

(8) Også den arlti-ra s i s ti ske bevege lsen og d en inter nasjonale solidari
tetsbevegel sen peker i retning av en s o s iali st i s k revolusjon og stiller 
krav og _ perspektiver som er nødvendige i enhver revolusjoGær bevegelses 
helhetlige politiske plattform. Det samme gjelder de homofiles/lesbiske 
kamp som utfordrer en viktig ~jerne i det kapitalistiske samfunnet: den 
borgerlige familien_ 

(9) I~nafor alle disse kreftene skiller ungdommen seg 0t som den 
~otensielt mest revolusjonære kr~fta. Det gjelder arbeiderun~dommen 
(med og uten jobb) og ungdom under utdanning_ Det gjelder den 
miljøbevisste ungdommen og de unge jentene i kvinnebevegelsen_ Ungdom
men er mest for endringer i de-samfunnsmessige vilkårene, de har mi nst 
å tape på å slåss, og de er mest mottakelige for ideologiske utfordr in 
ger til det kapitalistiske "bruk og kast"-samfunnet . 

,.....-..._ n e n for- de subjektive bevege l s en e spil l er un gdo mmen r-o l le s om spyd
spiss_ Idag er ungdommen f.eks. drivkrafta i den anti - imperialistiske 
so lidaritetsbevegelsen, den anti-r a si s tiske bevegelsen og miljøbe vege l
s en _ ~ innrette seg på ungdommen betyr å innr ette seg på disse 
bevegel sene for å komme ungdommen i tale. 

Størstedelen av ungdommen er under utdanning. Livssituasjonen gjør det 
e nkelt å vende blikket utover seg sjøl. På arbeidsplasser med etabl er te 
fagforeninger er det vanskeligere å utnytte ungdommens engasjement 
annet enn i kampsituasjoner. Her må vi bli flinkere til å utvikle nye 
metoder fordi det er noe uforløs t over hele ungdomsbevegelsen sålenge 
arbeiderungdommen forblir passiv eller i værste fall lar seg mobilisere 
av reo.ksjonære grupper, jfr_ Brumundda l. 

Partiet 

(10) Alle disse objektive drivkreften~ for samfunnsmessige fo r andringer 
deltar i den daglige klassekampen på ulike felter, med ulik intensitet, 
omfang og styrke. Men det blir ikke noen sosialisti s k revolusjon av det 
uten at de forskjellige kampene samordnes og s os ialismen settes på 
dag s orden. Dette er ~et revolusjonære par~iets oppgave_ T i l o g med d~n 
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o;-- todokse marxismen hevder at "loven" om at sosialismen vil erstatte 
kap italismer1 bare kan oppfylles dersom det finnes en bevisst. subjektiv 
k~ aft som kjemper for en slik samfunnsmessig endring_ I dette spørs
m~let har vi samme utgangspunkt som leninistene. men det er i valg av 
metode og virkemidler og i vår egen sjøloppfatning vi skiller lag_ 

(l l) Det leninistiske kaderpartiet har historisk sett vært en gigantisk 
skole i nrarxismen og kunsten å føre klassekamp for- tusener- (Nor-ge) og 
mi llioner (verden) av mennesker_ De praktiske resultatene (nasjonalt og 
i nternasjonalt) har vært formidable_ Det leninistiske partiets historie 
beviser riktigheten av marxismen_ 

(Med "leninistisk parti" mener jeg her for Norges vedkommende både 
A~P(m-1) og NKP, kanskje delvis også IS_ På tross av store forskjeller 
i politikken har hver av disse tre partiorganisasjonen e bekjen t s eg til 
Le n i n ·s partimodell (eller deler a'v1 den)_ Nå tror jeg rrol< at en nøktern 
og nøytral analyse ville finne viktige kvalitetsforskj e ller- mellom A~(p 

og de to andre, men det vesentlige spørsmålet i denne sammenheng er 
vedkommende organisasjons sjølbilde. Så kan en sjølsagt le av det, men 
mange folk i NKP og IS ser på seg sjøl som ihuga leninister i denne 
forstand. For ikke å snakke om NKS og (ml)_) 

(12) Samtidig har det leninistiske kaderpartiet vært et undertrykkings
appar at innad mot "avvikere". opposisjon O·J an der-J ed es tenkende O·J a l le 
samfunn der leninistene har tatt makta har utviklet et nytt borgerskap, 
en ny overklasse, med opprinnelse i partiet selv_ Alle sosialistiske 
stater har blitt blodige undertrykkelse~-regimer. Denne historiske lær
dommen kan oppsummeres i ' tesen om at "et ster-kt kommunistisk parti" er 
den sikreste metoden ~il å gjenoppr~tte et nytt klassediktatur mot ar
beiderklassen og folket. 

(13) Følgelig har historia nå løpt fra leninismen. Det gjelder btd~ den 
revisjonistiske retninga som led sitt endelige historiske nede n lag med 
Berlin-murens fall, og maoismen sorTr endte p<3 Tien ~ln l·if:'n_ Trotsti< i!:;r:ren 
har aldri spilt den sanrme historiske rollen, men ville nred s:in "rene" 
ar~eiderklasse-tenkning sannsynligvis ha ført til minst like blodige 
regimer som revisjonismen og maoismen ved makta_ 

(F'i forkaste "leninismen" betyr ikke å forkaste alt Lenin ~;krev_ Lenins 
analyse av klassestaten og imperialismen f_eks. er fortsatt riktig_ Det 
er i Lenins part:imodell, og kanskje speielt slif< ettert:iclerr har tolket 
denn e , de store svakhetene ligger. Mange kamerater reagerer p& at vi n~ 
vil gi opp den demokratiske sentralismen_ De ser- demo!-.::r-a.tis~: sentra.l:i s 
nre synonymt med at mindretal l et må. bøye :::.eg for fl er- ta l l et_ 8et ·te er 
feil: at flertallet skal bestemme. er det samme som vanlig demokrati_ 
Det spesielle med demokratisk sentralisme, er at makta. er definert 
ovenfra og nedover akkurat som i en kapitalistisk bedrift_ Det skyldes 
at leninismen ser på partiet som arbeiderklassens generalstab, en para
lell til en tilsvarende generalstab på borgerskapets -s ide_ En slik 
organisasjonsmodell kan fungere i en ensartet organisasjon/grup~e uten 
nevneverdige interessemotsetninger seg imellom_ F_eks. i et arbeider
kollektiv i streik eller et parti i en revolusjonær situasjon_ Men i et 
parti bestående av grupper med objektive interesser som delvi s st å r i 
motstrid til hverandre, kan det ikke fungere_ Over tid skaper en slik 
organisasjonsmodell flere problemer enn den løser.) 

(14) Det objektive grunnlaget for at ~i nå kan oppsummere kaderpartiets 
historie på denne måten, har to vesentlige bestanddeler: 
- dels den klassemesige sammensetninga av det enkelte kommunisti ske 
parti, qen politiske linja og de historiske betingelsene det har virke t 
under; og 
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- del s partiets egen strategi og sjøloppfatning_ 

Om den første faktoren er det skrevet og sagt mye_ For AKP"s vedkom
me nd e bl.a. 1 boka "(m-l)"_ Dette er naturlig fordi historisk analyse· 
e r et ves entlig element i marxismen og politisk debatt om vår ege n 
h isto rie et vesentlig ledd i vå r partikultu r _ 

N3. r- det gjelder den andre fakto r en står- vi imidlertid på mer bar bakke. 
Dette skyldes dels at spørsm~let er vanskelig, og d e ls at et teor e ti s k 
o ppgjør med kommunistenes sjøloppfatning lett føre r til en avvisning av 
mar xismen som vitenskap i det hele tatt (og dermed farvel til den 
revolusjonære bevegelsen)_ 

Eliten og sannheten 

(15) Alle som jobber med viten s kaplige spørsmål kommer i d e n s itu a sjon 
at de innehar en innsikt som ikke deles av andre. I den kommunistiske 
tradisjonen har dette skapt skillet mellom partiet (eliten) og klassen 
(massene)_ Det kommunistiske partiets oppgave blir da å for- valte marx
i s men, dvs_ sannheten, og bruke denne til å framskynde historias gang 
~9 gripe makta når situasjonen er moden_ I boka "Tys h: er· en mot Str- eter
misch" gir Eirik Austey er glitrende litterær fram s tillirrg av lenini s 
tenes partiprosjekt_ Her drar dr_ Raoul endog i indre e ksil i 
fjellheimen mens de objektive vilk å rene modne s og h a rr til s lutt k a n 
vende tilbake til byen for å stille seg i lede lse n for revolu s jonen. 

Slik skapes "på vegr:1e av"~tenkninga der· partiet oppfatter arbeider
klassen (o~ øvrige krefter) som midler for sin egen historiske kamp og 
partiets oppslutning i klassen som målestokk for sin egen fortreffelig
het og klassens politiske modenhet: 

Massel:lnja 

(16) Mao Zedong ble utfra egne og Sovjetunionen s erfaringe r meget 
bevisst dette problemet og utformet en allsidig teori s om benevnes s om 
"masselinja" _ Denne teorien har H ;kc vært et tilstrekk e lig redskap til 
å løse motsigelsen mellom partiet og massene. men periodevis fungert 
s om et godt "smøremiddel"_ AKP"s gjennomslagskraft i den norske klasse-

A ampen har vært størst enten i de situasjoner hvor- vår-e paroler ti l de 
· ader har samsvart med stemninga i massebevegel s en. eller i 

s itu a sjoner der sterk indre mobilisering var parret med s ys t e mati s k 
l:>ruk d '-' ma ::;sel in ja som metode 1 arbeidet u tad_ 

(17) Et viktig ledd i ma s :::.elinja er spør-smålet om "fostr- ing av 
ma s s ene"_ Mao utvidet oppgaven med "kaderfo:;:;tring" innad i partiet til 
å bli et spørsmål om fostring av massene i det hele_ Dette var bra i 
den forstand at målsettinga var å tilføre massene partiets innsikt på 
den ene siden, og på den andre siden å tilføre partiet massenes erfa
ringe r og synspunkter_ Mao gikk helt vitenskaplig til verks. og mange 
borgerlige ledelses-filosofer kunne ha mye å lære av hans systematikk. 
Men hele innrettinga på masselinja legger opp til at skillet elite
ma sse løses gjennom at folk vinnes for den revolusjonære linja ~n for 
en_ Dette står i motsetning til marxismen som ser på a r beiderklassen 
s ont en kollektiv kraft som skal ta makta som klasse (helhet) og ikke 
som enkeltindivider_ 

(18) Innad i partiet er dette parra med en oppdeling av medlemmene 
(kaderen) i framskredne. mellontliggende og tilbakeliggende_ Mao snakker 
et sted til og med om at i pa~tiet finnes både 90%-marxister og 10~
mar"xister_ Masselinja er· der- med nødvendig ogs 'å innad i partiet_ 
Pr-oblemet er at det hele tida vi l vær· e de som sitter med makta sorn 
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defi ne r er hvem som er "frams kredne"_ Målestokken som legges til grunn 
er den til enhver tid herskende oppfatning av hva som er mest rikti g 
po litikk_ Ettersom marxismen er en "vitenskap" blir det de som til 
enhver· tid gjør de mest "framskredne", dvs_ glitrende og besnærende, 
analyser, som tillegges denne rollen. Denne tenkninga premierer de 
in te llektuelle på bekostning av kvinner og arbeidere. Et vesentlig 
elerflent i kvinne- og arbeider-opprørene i AKP har retta seg mot denne 
filo s ifien_ Dette har ikke ført til andre endringer enn kjønns- og 
arbeiderkvotering i partiets vedtekter_ Det er fortsatt de intellek
tu elle, h vori opptatt Siri Jensen og Kjersti Ericsson (forsåvidt også 
undertegnede) s6m har den politiske makta i partiet_ Ja i virkeligheten 
har den leninistiske intellektuelle eliten skilt ut et eget s jikt som 
gjennom s in omgangstone, sin omtale av andre kamerater og ikke minst 
gjennom s ine personlige forbindelser seg imellom på tvers a v par-tiets 
valgte organer, ikke kan karakteriseres som no~ annet enn partieierne. 

Partikulturen 

(l9) He le denne partifilosofien og måten å definere situasjonen i s~m

funnet og partiet på, fører altså til en helt spesiell parti-kultur_ 
Når- det oppstår uenigheter og kamp om hegemoniet i par-tiet får debatten '-" 
raskt karakter av partikamp_ Kampen mellom ulike grupper og syn i 
partiet får e n intensitet som gang på gang har ført til sprengninger og 
spl ittelser i de kommunistiske partiene_ For det dreier s eg ikke b are 
om maktkamp og intriger mellom enkeltpersoner. De fleste aktøren e i 
partikampen vil fra hvert sitt ståsted ha det utgangspunkt at det er 
"sannheten" og partiets eksistens og framtid som står på spill. En 
logisk konsekvens av dette er overgrep og overprøving fra ledelsens 
side og fraksjonisme og vedtektsbrudd fra opposisjonens s i~e-

Tidlig i partidebatten påviste Gunn~r Furehaug i et KK-innlegg t,vordao 
AK~"s sekterisme (en omgås bare ~ine egne) fører til at provok~sjon og 
hysteri b lir et v iktig ledd ~ - partikulturen_ Alt trekkes ut i det 
ei--:stremec Jeg vi l minne leseren om noen eksempler: "irrq:::.,eriali~;me betyr 
kr :ig" (tese av Lenin) ble til "verdenskrigen kommer nå"_ l·ienns l r:,r~ ofitt
ering på kvir,neundertryl<kinga ble til "alle menn er poten::,ielle vo l d
tek tsf or bryter-e"_ Oppgjør- et med "Gauk a tor~e" (for de 1 ing av hu sar· be i det) 
ble til "vi trenger 50 frivillige menn" (som skulle ofre seg fvr at 50 
k vi nner kunne utvikle seg til politiske ledere)_ Mangel på for st~else 

for det a ntir as i s ti ske arbeidets betydning førte til a t Arbeidsutvalget 
i Faglig Enh et l.mai l987 ble beskyldt for å v ære f ordekte rasister_ 

Sl il--: h ausses 
a lltid nære_ 

alt opp utover alle fornuftige 
" 

grenser_ Katastrofene er 

I et slikt miljø vil folk bli tråkka på_ Kjersti Ericsson s kri 0 er om de 
kampskadene f~lk pådrar seg av _ å slåss mot borge~ska~et _ Vi e~ \mang e _ 
som kunne skr-1ve om de kampsF<adene kameratene bl1r paført av a delta 1 
intern partikamp_ Jeg har formuler-t det slik: "AKP er et p a rti som er 
organisert for å føre klassekamp- med seg selv:" 

Kanrerater som driver fagforenings a rbeid i arbeiderklassen kunn e ha mye 
å f or· te l l e _ I n gen har l an s er t n o en k a rn p an j e mot " h ø jT e av v i f.: " o 'i er f or 
kaderen i sykepleierforbundet eller lærerlaget_ Men når så vi disse 
fagforeningene i spissen for l.mai-toget med parolen "For e t s d s ialist
isk Norge"? · 

Det er i den konkrete frontpolitikk e n lenini stene viser s itt sanr1c 
an s i k t _ Y i l k en r- es pek t har de rn f or- f o J k ? ~--~ ,:, r- stor rn en r as. er- :::, oni h ar des t 
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mot parti-frak s j on~ n i Samorg hv e m tenker da på vilket massegrunnlag 
kamera tene i Samorg har lokalt i sin fagforening for å bryte med 
DNA- flertallet? 

Det er noe overkla s seaktig, arbeiderfiendtlig over mange av disse 
angrepene på våre folk. Ved ma k ta, ville de samme kameratene nøle med a 
skyte på oppr-ør s ke arbeider-e som "truet sosialisrrren"? Finnes det noen 
guard mot en slik praksi s i di ss e kamerat~nes selvbevissthet? 

Se på intensiteten i "sl addedebatten " _ Hva slags respekt for andre 
menne ske r og standpunkter pr?get de to ytterfløyene i denne striden? I 
andre sammenhenger kan de samme folka sn akf<;e seg var-me om :::. irre visjon er 
om et nytt samfunn fritt for under trykkelse __ _ 

(20) Jeg vil påstå at det i AKP fortsatt finnes folk som har en prak s is 
som 1 k k e stå r t i l bak e f or t i n g som s k j edd e u n der· " sa. n n h et s m i n i ste r i et s " 
glanstider_ En del av det vi opplevde i Oslo DS i forrige periode kunne 
det blitt en god røverroman av_ Miljøet i Gøteborggata er ei historie 
for seg_ Et større problenr er det vi kan kalle partivenstres ulike 
forsøk på å hindre vanlig medlemsdemokrati i Oslo RV_ 

~-
. den andre siden vil kamerater på høyrefløyen ikke gå fri for kritikk 

for ryktespredning, brudd på sik~er·hets linja og vulgær omtale av parti
feller_ I hovedstaden har partikampen alltid fått en helt tilspissa 
form. Det er her makta i p a rtiet ligger. Går en over de usynlige gren
sene i ~artiet her. s lår makta til_ Takti sk sett ville høyrefløyen ha 
tjent på ~t noe mer rent trav_ Utover la~det finnes det en rekke 
utmerka kamerater som ikke har grunnlai for noe annet enn å øve stor 
respekt for partieierne_ En del ~v høyrefløyens praksis har gitt 
"partivenstre" unødig gode kort på handa_ Eksempelvis DS-flertallets 
vedtak om tilslutning til Oslo Samorgs l.mai-tog 1990 som uansett Qm 
det var prinsipielt riktig, opplagt ikke hadde flertall i grunnorgar,i
sasjonene_ Et svært nærliggende. men i~.ke _ønskelig, fr~ amtidig scenario 
e~ at parttkampen utvikler seg til en skittent0y-vask. I såfall vil det 
tvinge seg fr- arn avs lø;- :in ger fr a par· t iets indr-e sirkler-_ Høyrefløyen vi l 
legitimere sine handlinger som framtvunget av "partivenstres" 
holdninger_ Gjensidige beskyldninger om overgrep og vedtektsbrudd vil 
gjøre det vanskelig å få fram selve det politiske poenget: leninistenes 
over- prøving, deres overgr-ep mot folk, der- es "inngr-ep i historia" er· en 
~rek te følge av der es i deo l og i_ Dette for~: l ar er og~,å hvorfor en~: el te 

dem for-t satt for- s'.'ar·er- Stal in_ Sto lini srne er· for · Jengelsen av denne 
ideologien_ Når politikken hele tiden dreier seg om å skille rett fra 
galt, må en også være villi g til å ta maktmidler i bruk __ _ 

(21) Et nytt revolusjonært ma r xistisk arbeiderparti må ha en helt annen 
partikultur. For å frigjøre medlemmenes skaperkraft må overgrep og 
illojale handlinger bannlyses_ Vi trenger et helt nytt ideologisk 
"klima" fritt for r·eligionsutøving og dogmatikk, og en ledelse med 
grunnleggende respekt for medlemmene. Den henter sin legitimitet fra 
politisk oppslutning i grunnorganisasjonene og ikke sine formelle 
posisjoner. Vi trenger en partikultur som ser på motsigelser som err 
ressurs og ikke et problem_ 

En slik alternativ partikultur forutsetter en ny parti-filosofi_ Vi ma 
foreta en omvurdering av det intellektuelle arbeidets betydning. Vi 
trenger en ny forståelse av hvordan r~volusjonær bevissthet skapes og 
en omlegging av partiets oppbygging og arbeidsstil. 

•. 
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Det intellektuelle arbeidet 

(22 ) Marx og Engels var bl . a. svært opptatt av ideologiens betydning_ 
De påpekte at de samfunnsmessige forholdene skaper subjektive fore
stillinger som skal legitimere og opprettholde dem. Men ideologien har 
en tendens til å begynne å leve sitt eget liv. Overbygninga "}etter" 
fra basis og utvikler seg på sine egne pr-emisser. Ideologien ~ar form 
av "falsk bevissthet"_ Mlm er blitt en slik ideologi for mange av våre 
kamerater. F.eks. virker det som om NKS og (ml) reindyrker en slik 
sekterisme. I stedet for å la den konkrete analysen av situasjonen være 
grunnlaget for politikken besvarer en utfordringene på saksfelter der 
en mangler· kunnskaper- med gamle slagord.. Taktikken overfor venstre
sosialdemokratiet blir f.eks. bestemt av Kominterns linje fra 20-åra. 

Det har vært en lang kamp i AKP å ta oppgjør med fraseologien fra 70-
t a l l et _ Det å u tv i ~: l e en k on l•; r et p o l i t..i k ~: f or nor s k e f or h o l d , å t . ..,, in g e 
:::.evegelsen fra almene, abstrakte paroler til konkrete analyser skapte 
mye vondt blod. Hele tiden lå ulike tolkninger av det ideologiske 
grunnlaget i veien. Forskjellige kamerater har blitt beskyldt både for 
reformisme og revisjonisme og det som værre er_ Men etterhvert som folk 
f ikk mer og mer praktiske erfaringer, tvang det seg fram en mer 
nyansert, allsidig og konkret politikk. Da oppdaget vi også at 
analysene sprikte i alle retninger. Dagskampen ble gjenstand for linje
kamp. Tenk f.eks. på debatten om 6-timersdagen som før s t ble en debatt 
om dette var kvinnekamp eller tiltak mot arbeidsløsheten og så ble en 
debatt om det var realistisk e ller ikke og om den skulle prioriteres 
over eller under kvinnelønna. Ulik bakgrunn og ståsted førte til harde 
konfrontasjoner. Idag er det vel ingen som kan gi en presis 6ppsumme
ring av hvor kampen for 6-timersdagen egentlig står nå. Hva va r rett, 
hvem tok feil? Hvorfor ble denne debatten ::;å bitter? Har vi blitt noe 
k-lokere? 

J~g ser på debatten om 6-timersda~en sont et godt eksempel på hvordan 
det intellektuelle arbeidet i AKP-tradisjonen utarter til en maktk~mp 
om linjer og posisjorJo::·r _ Nå får vi den samme type1·1 debatt 0111 program-
2rbeidets betydning_ Mens folk flest vil v ite hva vi rr;ener- om hvordan 
framtida deres skal bli, vikler AKP seg inn i e n ~~ e ta-debatt om det å 
skrive konkrete progr a m er reformisme eller ikke. Mens vi virkelig 
t ren ·Jer en debatt om hvordan programmene ska l se ut, hva ~~ lag~:; krav vi 
skal stille o~.v- Da m5 vi f . eks_ ta opp igjen debatten om 6-ti~er·sdag
en og innse at ulik samfunnsmessig posisjon vil gi en ulik vurdering 
av dette kravet. Hvem som har "rett" av de som vil prioritere ~v inne
lønna framfor arbeidstidsforkortelse og omvendt, kan ikke avgjøres på 
m0ralistisk grunnlag, rr1en av en helhetlig an a lyse av styd:eforholdet 

.. ll• ellom kl assene _ 

Utgangspunktet for det intellektuelle arbeidet innafor den revolusjo
nære bevegelsen (i sja r- gongen kalt ''skapende anvendelse av ma r- ~ ismen") 

må altså være å innse at enhver analyse er utilstrek ke lig og farget av 
subjektive oppfatninger- og er-far-inger. Disku s jon og motsigelser-, 
"linjekampen" behøver il-: i,;e å være uttrykk for ulii-:e klasseinteresser og 
spørsmål om partiets liv eller død, men sn&rcre e t nødvendig ledd for a 
f-: omme fr· am ti l stadig rw.::r· pre::--. i ::.e opr>:::.u mrr, .;:: 1 r1 ger av den objekt i ve 
situasjonen/for-eteelse. Utgangspunktet rnå v;:::;-e at "alle" har noe rett 
o g dessuten gode 'o:wu n;·lt:>r ti l å mene det de gjør· _ I stedet for å l 
bekjempe "feilaktige 1 injer". m.3 premis~.et. være å lære hvorfor de tar 
det s tandpunktet de gjør_ 

Me d et s l i k t pr e rn i s s i b <~ n n f or det n ø d ven d i g e te or et i s k e og i n te l l e·k
tue1Je arbeidet sorr. må utføres innafor- det revol usjonær e partiet, vil 
de intellektuelle b1 1 fratatt den persordi ge prestisj.::·n sc>m tillegges 
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dem gJennom arbeidsdelinga i kla s sesamfunnet o g s om f ors terkes gjennom 
k ommunistenes syn på seg sjøl s om forvaltere av en viten s kap_ Bølle
k.u l-sene har allerede lagt gr- obunn for- en s lik f o r s tåelse i bevegelsen_ 

(Pål Steigan hadde et lengre innlegg i KK i juni der han s krev om sin 
'J en erasjons oppgave som ''lærere" for en ny g e nera s jon revolusjonære. Nå 
var· han så arrogant i tonen i innlegget e~ t n1 a ng e kanJ e r- ater· på høyre
fløyen over· så at han her· faktisk. beskrev de i ntellef<.tuelles rolle inna
for· bevegel s en_ Fa~: tum er jo at vi har en p arti~: ul tur i AK!=' s om gjør 
det svært vanskelig for- de s om har kunn s kape r orn en s a k å formidle 
0ette videre til res ten_) 

Dette vil ikke bare redu s ere de intellektuelles plassering pa 
" r an g s t i gen " og der med å p n e e t s t ø r r e r om f o r· a r be i d e r e og k v i n n er , men 
det vil i tillegg frigjøre de intellektuelle fr a deres påtvungne rolle 
som "ledende" og dermed utfordr e deres s kape r kraft_ De poten s ielle opp
gavene for intellektuelle innafor· den revolusjon ær- e bevegelsen er for
midable. Hele ideen om en sosialistisk omveltning er avhengig av 
skolering og bevisstgjøring i masseomfang, og et nytt partiprosjekt vil 
stå og falle på om en greier å knytte til seg et stort antall dyktige 
~1tellektuelle. . 

Dette er altså det motsatte av partivenstres ulike forsøk på å omdefi
nere både det intellektuelle småborgers~apet og arbeiderklass en. Det er 
liksom noe mindreverdig å tilhør e det intellektuelle småborgerskapet. 
Problemet løses enten gjennom å tillegge de intellektuelle en større 
rolle enn i de i virkeligheten har~ (Mye av Kjersti Ericssons ideologi
produksjo~ ka~ forklares i et slikt perspektiv.) Eller å la de intell
ektuelle bli definert inn i arbeider~: lassen ala ~~~~P- Arbeide-rklassen 
sjøl ler av alt dette. Den veit alltid intuitivt hvem som tilhører dem 
O·J hvem sqm ikke gjør det. DE' ·t er ingen skam .å ik~e tilhøre arb·=ider-
klass~n. Men det er en skam å utvanne klassedefinisjonen eller bortfor
kl~re arbeiderklassens rolle . 

Klassebevissthet 

(23) Menneskelig erkjennelse utvikl es gjen:-wm kvantitative endringe r av 
sanseinntrykk som fører til kvalitative sprang i bevi sstheten. 
p..c beiderklassens bevissthet som klasse og er!<; jennel s en av sin 

storiske rolle skjer gjennom kollektive erfaringer_ En bevi s st 
arbeider forandrer ingenting_ De t er når arbeide r kollektivet handl e r 
sammen at det kan inntre endringer i de samf unn s mes3 ige vilkår en e_ 

(24) Bevissthetsnivået innafor e t gitt a rbeiderkolle~: ti v vi l v ære 
konstant sålenge styr~keforholdet til kapitalisten(e) er · uendr-et. Ved 
endringer i styrkeforholdet lokalt - eller nasjonalt - endres bevi s st
heten. Kamerater som har leda vellykka l ø nnsaksjoner kjenner godt til 
hvordan sjølbevisstheten, yrkesstoltheten og fagforening s bevisstheten 
blir styrka gjennom sånne aksjoner. Og omvendt fører tapte 
nedleggingskamper til mismot og desorganisering_ 

Lenins tese om at arbeiderklassen må tilfør-es r-evo·lusjonær bevissthet 
utenfra er svært viktig for å for s tå AKP-tradisjonen. Partiet er 
fundert bl_a_ på den forutsetning at arbeiderklassen av seg sjøl bare 
kan tilegne seg fagforeningsbevissthet_ Det er derfor nødvendig å gå 
inn på dette spørsmålet_ 

I utgangspunktet har Lenin rett: av å jobbe som lønnsarbeider oppstår 
ikke ideen om å ta over samfunnsmakta. Det kan være nødvendig å stå 
sammP-n m10·d re~.ten av arbeider~:ol' 1ef-.:tivet for h bedre .:nbeid:::-:- og lønns
vilkår, men selve utbyttingsforholdet er s kjult. Det s om særpreger 
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ar-beide rklassens bevissthetsutvikling er de umiddelbare erfa r ingene. 
Sl :il< ting ser ut, slik er det. Det ser f.eks_ ut som om innvandrerne 
tar jobben fra deg, går foran i boligkøen osv. Bare andre praktiske er
far inger, f.ek s. felle s kamp mot utbyttinga, vil gi andre ideer. 
Motsatt det intellektuelle småborgerskapet som gjennom 20 års skolega~g 
i1ar lært seg at studier, teorier og diskusjoner beskriver verden_ 

Men så må vi hu s.ke på at arbeiderklassen idag og på Leni n s tid er· to 
v idt forskjellige ting. Arbeiderklassen idag ha r et~ my e høyere s~:ole

r ingsnivå. besitter en mye høyer·e faglig konrpctanse og er mye \ mer· 
sammensatt enn for 75 år siden. Arbeiderkl a:=:-se n har ikf<:e minst. sine 
egne .intellektuelle: både folk som jobber i arbeiderklassen s organisa~ 
sjone r s om profesjonelle og folk som er i arbeiderklassen på jobb, men 
bruker fritida til intellektuelle sysler. De nne arbeiderklassen ~r mer 
se l v be v i s s t • bed r· e or ga n i s er t og h ar mer· er f ar i n g en n f ør . O en l ar seg 
ikke pelle ved nesa. 

Det er her AKP-tradisjonen kommer til kort: det nytter ikke å komme 
utenfra og fortelle arbeiderklassen hva den skal gjøre. Da de sjølpro
letariserte kameratene fra småborgerskapet skulle ta kamp mot ··arbei
deraristokratiet" ute på arbeidsplassene på slutten av 70-tallet. måtte 
det gå feil_ Høyresosialdemokratene fikk masseoppslutning flere steder 
for å feie ml-erne ut. Grunnen til at det ble mulig, var at kameratene 
ar•grep det arbeiderklassen oppfatta som sine egne folk. Med knapt 7 års 
folkeskole hadde de ingen sjans mot de intell ektu e ll e AKP-erne som kom 
r et:t fra. Univer s itet og høyskoler. Det ble en kulturkollisjon som 
gjorde s tor sKade. Det er ganske interessant at de kameratene som ble 
beskyldt for å være "høyre" synes å ha bitt seg bedre_ fast i arbeider
klassen enn resten_ 

Så om arbeiderklassen må tilføres revolusjonær bevissthet utenfra, så 
kan den ihvertfall ikke konrrne "ovenfra''_ .Jeg vil -heller si "nedenfra ·og 
in~enfra''_ Vi må derfor ha en helt anne~ innr~tti~g og arbeids~tll. Det 
forutsetter at det skapes et virkelig arbeiderparti. Et parti av små-
borger lige intellektuelle vil komme til kort overfor arbeiderklassen. 
De t er bare e t parti av arbeider e som jobber innenfor klassen som kan 
jobbe s lik at det blir satt ~iktige ~rd på kamperf a r ingene _ Arbeider
klassen s r evolusjonære bevissthet l<an bare utvikles gjennom pr Åktisk 
e rfaring med klassekamp, ikke med intellektuelt prat_ 

(25) Følgel i g e r det viktigere å jobbe f or endrin g av styrkef orholdet ~ · 
m e l l o rn r: l assen e en n å v i n n e den e rr k e l te " ::. j e l " f or sak a g j en n om i n te l l -
ek tue} le disr:u s joner- , seJ v om det s i ste er et helt nødvend i g l e0d i 
arbeidet f o r å oppn~ d e t først e . 

(26) Av dette følger ikke at det alltid er riktig å ta tillitsJ erv på 
ar beidsplassen. Det må vurderes korrkret hvordan en best kan jobbe for a 
p~v irke kollektivet som helhet. Kvinnene har mang e erfaringer å bidra 
med når det gjelder slik tenknirrg . Det samme gjelder kamerater i 
utkant-Nor ge som jobber sammer1 med folk for at lokal samfunnene skal 
overleve _ 

Sosialdemokratiet 

(27) Det sosialdemokratiske partiprosjektet har hatt som målsetting ~ 
balansere styrkeforholdet mellom klassene. Arbeid skal verdsettbs like 
mye som kapital. Ettersom borger skape~ nå er p~ offensiven i en 
storstilt omfordelingsprosess der verdier ranes fra arbeidet og over 
til kapitalsida. setter store deler av sos ialdemokratiet seg til 
motverge. De fører en forsvarskamp for å gjenopprette den gamle 
ba lansen. I den ne . kampen vil vi ~ære allierte. 
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Men sos ialdemokratene har- sorn forutsetn:in:;:J at kampen ikke skal føre til 
samfun nsomveltning_ Her skiller vi lag fordi marxistene vet at ingen av 
de grunnleggende motsetningene innafor kapitalismen kan få noen varig 
lø~.ning :innafor dette samfunnet s r- ammer_ De revolusjonære har følgelig 
s om premiss for å delta i den politiske kampen at styrkeforholdet skal 
endres i arbeiderklassens, kvinnenes og miljøbevegelsens favør med 
s ikte p~ maktovertakelse_ Det revolusjonære marxistiske arbeiderpartiet 
s ø~-; e r- dermed sin l eg it i mi tet både gjenr ,on: dt:~ l tal<; el se i d::tgskampen og i 
kampen for- et nytt sa mf unn_ Det ski l l er- seg fr a sos i a l demokrati et ved å 
fremheve de revolusjonære perspektivene. og d e t sk iller seg fra 
leninismen gjennom å jobbe med klassens kamp her og nå på klassens egne 
premisser_ 

f!:J gå i spissen 

(28) Dette er noe annet enn de typiske ven s tristi ske ideene om å ''ligge 
et hes tehode foran massene''_ Det er i analysen, perspektivene og utfor
minga av strategien for den helhetløige kampen vi skal "ligge foran"_ I 
den aktuelle saka ska l vi vær-e akkur-at der "massene" er, knytte oss ti l 
de brede opinionsstrømningene (utfra vårt politiske grunnlag, arbeider-
~lassens ståsted_) Vi må kutte ut alt revolusjonistisk "tam-tara-tam"_ 

Derfor vi l det revolusjonære parti et ha er' h e lt. annen frontpol i tiki< enn 
leninistene_ (Leg':J forøvrig rner-1.-:e til at n~ang:s :i "p;:u-tivenstre" kjøre r
helt "høyre", dvs. bra, i 2.in egen front, np::~n uttaler- se·J med brask og 
bram om alt "høyr-ekjør-et" i andr-e or-ganisasjoner!) Vi sprenger ikke 
fronter, vi lager f.eks. ikke eget i.mai-tog sålenge Samorg ikke vedtar 
en reaksjonær politikk (eks _ velger partitaler fra høyresosialdemokra
tiet) _ Partiet "går i spissen" gjennom å r-eise riktige paroleforslag, 
deltar i avstemninger og vurderer resultatet konkret og ikke 
idealistisk etterpå_ Partiet "går i spj ::;~;en" ved ·å tale makta midt 
imo·t, ståt- mot de rådende vinder i borger-s. ~\apets rw:~dia og tar- upopuh~r-e 
standpunkter (uten å bli vulgari s tiske), m~n glemmer aldri at partiets 
egen u f e i l bar l :i g h et a l dr i k an er- s tatt e ar b e i der k l assen s egen k am p _ 
!='artiet kjemper mot rasisme 0'~ kvinneundertryU<ir,g, m~' " premi~;:::.et for 
kampen er respekt for folk og folk s ]jv_ 

Partiets praksis avgrenser s.eg fra voluntarismen ("tro kan flytte 
~ell") som sliter ut folk, ved å ta utgangspunl"t i medlemmene? . 

. r-kel ige (begren sede) ressurser_ Og d e n av,:::wenser seg fra "salong
radikalismen" (passive n,edl emrr,er som mene;- mye bra uten å gjør-e noe) 
ved it bygge p å a k t i v i s m e g j en n C lill p o l i t i s k n 1 u b i l i '=·er i n g _ 

Programmenes betydning 

(29) For å forene de to oppgavene dag s kamp/revolusjonære perspektiver 
utvikler det revolusjonære partiet konkrete programmer for hvordan vi 
vil at samfunnet skal organi s er--es på alle områder_ Prograrr,met eller 
programmene tar utgangspunkt i hvordan s ituasjonen er konkret i den 
aktuelle situasjon og hvordan vi mener det skulle være i stedet. F.eks. 
vil et revolusjonært industripolitisk program ta utgangspunkt i hva (og 
hvor) vi produserer idag. for forsvaret av disse arbeidsp lassene og 
evt_ gjenreising av nedlagt produksjon (f.eks. såpeproduksjonen i 
Norge)_ Programmet vil i begrenset grad ta til orde for industripoli
tisk nyreising_ Her avgrenser jeg meg altså fra Trond Andresens utkast 
til program for en ferdigvareproduksjun i Norge_ Et slikt program må 
utvikles utfra dagens forhold, p~ grunnlag av konkrete bransjeanalyser, 
i samarbeid med de lokale fagfor·eningene_ Vi må skape en "dialektikk" 
der kampen r· eises gjennon1 at fa']forenir,gen~c:' <::.ti ll:er krav og utvikler· 
paroler samtidig som p3.rtiet ut.vjklcr ::-:.i tt progr-a·m_ ProgramrTJet rrtå 
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skapes "nedenf;-a " og if<.ke ret t ut e<.v løse luftet. Det r-evolusjonære 
par tiets prog ram særpreges av ~ ha forankring i klassens egen kamp_ Hen 
de t Tron d har r-ett i er a t partiet t•· c-ngt"r slike program og visjoner-_ 
Og k l a:=. sen og p ar- t i e t t r- en g e r· s l i k. e i n te l l e k t u e l l e som h a n s o rn k an 
bi dra til å få ideene ned på papir- et og gi dem en enkel og ag:itator is f< 
for-m_ 

(:=. o) Kjenne t egn et på det revol us jon ær- e part i ets pr-o gr- am er altså at det 
::: .!> r in ·;er rett ut. av cJ.::.g ~:; f-:a mpen, at foH: kjenner seg igjen i det, at det 
er· r· E': i:l l i s t i s f< å g j er, n om f ør· e _ De t avs l ør- er det k a p i ta l i s t i s k e sa mf u n n et s 
'--'til:::.t.r-t:>:<f..:e lighet fo ;-d i den pr a ktiske gjennomføringa av det vi l b utte 
mct kapitalistenes profittmaksimering_ Partiet kan gå til valg på et 
:::. likt p ro ·;wan< fordi det er lettfattelig og smsvarer med folks 
erfaringer og ønsker. 

(3l) Det re'/Ol'J'=, jonære programm>::·t sk iller seg fra raformi ~; rnen ved å 
væ r e et helhetlig program for et nytt samfunn. Om deler av det kan 
gjer!nOfT<føres under kapitalismen er det bra for·di det bringe r 
arbeiderk lassen og folket på offensiven. 

Det revo lu s j onære programmet skiller seg fra det trotstkistiske ''over
gangspr·ogr-ammet" ( s om utvikler nye offensive paroler etter-hver·t som 
kampen når h øyere nivåer) gjennom ~ være (forholdsvis) f erdig ut v i klet 
i utga ~gspunktet_ 

Progra.mrr,et: sl.in· fa s t a t pa r ti et:::-; l.-:mgsi:<: tige mål er "!<o <:;muni~;rnen" _ 
Dette forklares på en enkel måte (jfr_ Trond Andresens KK-kronikk 1/7 
- 91)-

(32) Spredninga av og propaganderinga for et helhetlig program for et 
nytt samfunn er et viktig 1~4~ i partiets utadvendte virksomhet og 
rekrutterings arbeid_ Programmet skiller par· tiet fra samtlige andre 
krefter på den politiske arena, samtidig som det avmystifiserer 
rar ticts ~gentlige mål og mening og ansvarliggjør oss overfor fo lk. 
Pr· o•J r· arnmet r:on:<:r- et i sE.· r-er· vår- visjon om et nytt sarnfun n og gjør v2r- t 
hi:::-.tc·ri:::.:"'e m:Id til no e mer enn luftige, uforpliktende fra s er. 

1 Par· ti et kjempe r- for s itt pr-ogr-am gjennom å sti l le konkrete par-oler :i 
dagskarnpen_ Selve dem politiske kampen/aksjonen be v isstgjør og skole -
r e :- f o l f< _ F• ar t i et el e l tar- der f or- i a l l e 1<. o r:f<. r- ete a k s j on er· f or d i v i 
støtter folks kamp og fordi vi vil gi k ampe n innretting_ Vi sprer vår 
e·~er1 p o litikk :innad i fronten, me r< aksepterer· fler- tallsavgjørelser bjde 
;;.o;r de:t •;Jjelder form O·::.:J innholc~-

Hl-tr- adisjonen har hatt som utgangspunkt å organlser- e enhver J i ten 
mi snøye og for søl<:: e å trel<::ke m.:d..;s i malt u ta v den_ Part i medl errrmene har 
dr-att seg sjø l etter· håret, fokket opp stemninga og unde r stor· t rno rals~' 

patos krevd at alle andre følger opp _ Denne praksisen har sliti \ ut 
mange kamer-a te r· _ Nå vil ikke folk mer- og resu ltatet er· at mor a li s me n og 
het s en mot de " uvi llige" florerer. 

Et ny tt parti må være mer nyan s ert_ Vi er f.ek s . imot at kamerater 
rnisbruf-:er fagforeningsposisjoner til å få s t ot teuttalelser ol for · 
enhver progress iv sak uansett om et reelt fl er t a ll i foreninga er en1g 
eller ikke_ Samtidig må partiet vær· e "på" sine folk for at saker 
faktisk blir tatt opp _ A hele tiden ta initiativ, være på banem" 
dvs_ d en poli tiske arena, er en viktig oppgave_ Medlemmene må se på seg 
s jøl som po litikere som s kal skape bevegel s e, utfra de rrruligheten e so m 
finn es _ Ikke f ord i partilede lsen har sagt det. men fordi det er et 
gr u n n 1 a g f or a f ~ de t te t i 1 og f or d i en k j en r ' er· f or ho l den c- ·';-å godt at 
en veit. det er fTil<lig_ ~-• .mn r;.; kar·er OrTr forholden e p-3 egen ' arbeid::.:pla~; :::_;/ 
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rr r ~ ljø må parr- e s med kunnskap orn forho lde ;1e på andre steder· og kamp
arenaer _ Dette forutsetter at partiet har et levende politisk miljø 
fritt for moralisme, at debatten er s pennende, at ledelsen evner å 
!1r.J ~:>i lisere foH~ på po litikk en (og :ikke ved hjelp av pekefingeren/dir-ek
tiver·)_ Grunnorganisasjonene rTk~ igjen bli politiske miljøer som rnobili
s-::::-er- medlenrnrene_ 

Klasseorganisering 

(33) Ved siden av programmet for et nytt samfunn er deltakelse 1 

klassekanrpen på alle nivåer og sa~:sfe lter- par-tiets virkemiddel for- a 
skaffe seg oppslutning i valg Og metode for ' å styrke klassens kamp_ 

Etter-som partiets nrålsetting er· .3. e rrdr-e s tyr·kefo;- holdet mellom klassene 
gjennom endring av arbeiderklassen s ko llektive bevissthet, blir 
organisering av kampen en viktig innretting_ Det revolusjonære partiet 
organiserer ikke noen egen aktivitet eller oppretter egne 
frontorganisasjoner utover rent kortsiktige, dagsaktuelle saker _ Det 
revolusjonære partiet jobber først og fremst i og gjennom eksisterende 
masse- og front-organisasjoner og godtar disse or-ganisasjonenes program 
og politiske sjølstendighet_ Viktigst er arbeidet i fagbevegelsen_ 
~ 

~34) Gr-ovt ~:.1-.; isser- t b e står- ar- beidedda:::.:::.en i ~~or-ge av 1,25 r1rillioner 
mennesker_ Organisasjonsprosenten e r rundt 60, , dvs_ 750_000_ RtJndt 
;_::._ooo c.r-beider-e er· c·r-ga.nisert i v;=;_ Det l:,etyT at 90:% av den 
organiserte arbeideri· . l a~,~;en finnes i LO, og at 90~. av LO<::c. medle,wner 
ti l hør- er- ar be i der-kl assen_ LO er- der med den des i de!" t største og mest 
betydningsfulle klasseorganisasjonen til proletariatet i Norge, inkl_ 
arbeiderkvinnene~ 

Ellant heltidsa.n s atte er organisasjonsprosenten li!<: for kvinner o·J merrn. 
Blant deltidsansatte er . den henholdsvis 35 os 40~ -

I offentlig sel< tor er 2'2%. u or ·JZ-m i ser t e , i ;:_.;-· i va t sek. tor 50%._ Den 
kvinnelige arbeiderkla ssen i offer·rtlig sef<tor· er med andr-e ord 
organisert i LO_ (Viktigste unntak er Hjelpeple ierne_) 

Det er ikke mulig å drive med klassepolitikk i Norge uten å jobbe 
innafor LO_ 

~ ) -5 Det revolusJonære partiet::::. pro·J!··a rn ,T.I<jrenser sr:::g rrrot tenden~.er, 

~-p e :::. i e l t i n n a f or ~' v :i n n e bevege J se rr , i r- et n :i n g av at a l ter n at i ve or- ga n i -
::.as j orr ;;:. for mer ska l erstatte ar bE i der- r: 1.~-t-:::sen c:. egen or-gan i ser ing_ 
Ar-t-e iderk l assen organ i ser er s _eg et t(~r "fag" o•J "pr oduk :::.jc·n~.punk t" 
(acbeidsplass)_ Arbeiderr:lasserr:::: ma!,;t EOT 2 l..!tføre eller å la være å 
utføre handlinger på arbeidsplassen _ I alJc o.ndr· e organisasjonsfor- mer. 
f.eks _ etter bosted, vil arbeiderklassen v~re enkeltindivider på lik 
linje med individer fra andre klasser_ 

Partiet vil derfor heller gjenreise arbeidet i ~lassens egne organer 
(fagbevegelsen) og gjør~e dem til demok r~atis v.e r·ec.id:aper i kanrpen, enn å 
erstatte dem med noe annet_ ~1en vi cHie i·f-.;j-:::n ·: '::·r at alter-native organi
sasjonsformer er- et he l t rr0dven (Ji g J edd :i Ct::r r stor-e sarrrf urrn s mess i ge 
omveltningen ~.om rn5 til for å ta maktct fr.:-; borgerska.pe t_ 

(36) Fellesskap og organi sas jon e r arbeiderklassens viktigste våpen i 
kampen mot l<:lassefienden_ Sosialdcmo~Ja.tif·t h;1r· i lang tid latt fag
bevegelser, i Norge forfall e . Resultatet er oppsplitting oa en stor pro
::;ent uorganiserte_ Spe!:;iclt gj['ldcr · dett.e deler· av dc·rr nye f-.;v irrn e lige 
.:ubeider·klassen i offentlig oa pr-:ivat: tje!·,,~-.tc~yting_ 
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Av i 11 d u ·o; t r- i a l i s e r- i 11 ga av l a n d e t og o p p l ø s n i n ga av de stor e ar be i der -
f<.ollektive n e bidr-ar til d et s a fT,rTI E' . Ar- beiderkla :::.s ens egen kultur er 
k r a f t i g svek k !C' t a \ 1 i n 11 f l y te l s e n f r- a d e ,-, ve:::. t l i g e , i m per i a l i s t i s k e 
konsumps jon :::.~: ultur· en og ny e med ia. 

(37) I en v i s s for- stand er- det der- for r-iktig å si at ar- beiderklasser, i 
Norge må konstitueres s om klasse på ny. En særegen oppgave blir å 
fagorgani s ere den nye kvinnelige arbeiderklassen. Organisering av og 
derigj e nnom politi s k hegen,oni i d en kvinnelige arbeiderklasse~ er 
n ø~ · }<elleddet i utv:iklinga av a r- b e iderklassen s kamp fram mot år 2000 . 

(38 ) De t r evo lu s jonære marxistiske arbeiderpartiet anerkjenner LO s on: 
arbeide r klass ens viktigste klasseorganisasjon i Norge og går mot 
s plitte l se og utbrudd av LO. på tross av høyresosialdemokratenes 
ideologi ske h e gemoni og kla s sesvik. Partiet vil arbeide for å bekj e mr• e 
s c) ~. ial d-c: mc l--:r a ter,e s maktmi~. bruk og posisjoner gjennofTI ærlig politisk 
ka mp f o r s in e parol e r og ar-beiderklassens interesser. Et viktig ledJ i 
en slik strategi vil være taktiske allianser med venstresosial~emokrat
ene for å skjærpe LO~s politiske profil_ 

(39) Par tiet vil arbeide for samarbeid mellom LO og uavhengige forbund. 
Vi er for sammenslåing, heller enn ytter ligere splittelse. For å bidra 
til det t e s t øtte r partiet all e tendenser til samarbeid p~ tvers av fag
og for- bur,dsgr- en :::.er og utvikling a v lokale, br- a.nsj.;:·n,:::-ssi•J'~ og nasjonal e 
n t:> t~ t -..,.-c· i- -k _ 

Kvinnebevegelsen 

l 
(40) Det er kvinnebevegelsen som har kommet lengst med nettverks-
organisering innafor ulike kampavsnitt. Det revolusjonære partiet vil 
arbeide for å styrke slike nettverK og knytte de sammen med arbeider
bevegelsens og miljøbevegelsens ~amp : 

(.:11) ~: vinrrebev •2 ·;Jel <:O.O:? r• har h a tt E'r'1orm bet~-t·:::l n ir,g ~. 001 1cleologibær e r 0·2 
dr-ivkr-aft i 1T1ange folke} ige kamper · _ Kvinnebeve g elsens gjennomslagskraft 
h ar de l '::- væ r t e n g j .::: r' s ;:> e i l i n g a 'v' o ·;J de l v i. :=-. en p ;j dr i ve r f or den stor e 
samfunnsme s s ige p ros essen der tu s en v is av kvinner har gått ut i 
ar-beids livet. 

~~ampen har s a1T1Lidig hatt mange tilbakes lag _ In n afor den revolusjonære 
bevegelsen er man ge kvinne r blitt utslitt a v å måtte føre kamp på to 
fronter· samtidig: d E:!n g e nerelle p o lit is ~:<:: · r:3 mparenaen og r:ampen l mot 
menn s under- tryk king av kv inn er- , også :inn ad i part i et_ I fagbevegelsen 
er d e t fort s att la.ngt igjen før r:v ir,nen e a r:~.ept e r·e ':'. p.-3 lir: linje ri l'c! d 
menn e n e _ Den nye kvinnelige ar- b e ide r- kla s se n er ikke anerf<. jent: sofT' er1 
ve s entlig del av klass en, s elv om den n 5 er i flert a ll. 

(4 2 ) Kvinnenes rolle som dobbeltarbeidende er både en styrke og ! en 
svakhet. Bindinga til private omsorgsoppga ver, deltidsarbeid, lav 

l 

fagforening s bevissthet og få kamperfaringer gjør det van s kelig å utløs e 
kvinnenes kampkraft_ P~ den andre siden fører kvinnenes samfunn ~messige 
s t i l l i n g t i l at der es l< r- av s pr- i n g er- u t a v a l n' en e f or h o l d og der med 
politiseres med er·, gang_ Fagfor e r,in ·J ~ .[:, evissthet i kombin.::-t~-. jon med 
k v i n n e be v i s s t h e t er- en k r u t t ste r k b l and :i n g som v i l f or an dr e ve r- den ~ 
Kampen mot den anakronistiske kvinnelønna kar' bli det viktigste \ 
taktiske leddet i en strategi for å utløse dette. 

(43) De t revolusjonære marxistiske arbeide rpartiet vil jobbe for å 
utvikle den nye kvinnelige arbeiderklass e n3 fagforeningsbevissthet og 
l<.vinnebevi::::. s th e t_ Di::·n kvinnelige clrb o:=:- id e r ~: l c;<;. <,;; en ~. ~. (!' : regn~" historjske 
oppgave er- å f o l- e n e ' kvjnnebevegel ~.en me d aT beide: L•eve.g e l -::-. en s karr1p. 
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S ~ l e n ge den nye kvinnelige arbei der-kl as s e r·, i k k>2 def in ere r seg s orn en 
s j0l ~. tendig drivkraft i klassek a n, p en o g k. v i nne Ka r11p e n, v il arbeider
~l a s s e n og kvinnebev e gelsen tende r· e til å t r· e k!-\ e i motsa tt retning_ 
;:. r·be iderkvinnene "forener-" kjønn og k lasse _ De er- d en en e ste krafta som 
k a n skape et språk både arbeide rne og k v inr1 ene for s tår_ Me n s det i AKP 
h a r vært en maktkamp om arbeiderkvinnene s lojalitet, er det i stedet 
d em :::.e lv som må stille krav om loj a lite t både t il arbe i derklassen s rr• e nn 
o ·:;:J t i l k v i n n en e i d e t i n te l l e k t u e ] l e ::o.m .:3, ~'o r- g er s k: a p e t _ 

Miljøkampen 

( 4 <1 ) De t r ev o l u :::; j o n ær e p ar t i et v i l a r· be i de i n n 2. f o , m i l j 0 L> e \/e g e l s e n f or 
å gjøre denne til en drivkraft i k:a rnpen for- et ny t t sc:. mfu nn_ De n 
r e v olu s jonær e bevegelsen har mye å lære a v mi l j øa i,:t i v i sten e o g om v endL 
I n1 ilj ø b e vegelsen finnes mange kimer· til utfo r- n, :i ng av r,rogr- amm e t f or et 
n y t t . sa rnf unn_ Men mi l jøak t'i vis ten e vi l i 1-.:k e ko n, tr;e n o2n ve i ut e n 3 
f or ene seg med arbeiderklassen_ 

På den andre siden må arbeiderklassen tilføres f o r s t å e l se for de 
økologiske sammenhengene_ Problemstillingene og løs nings for s lagene må 
ut av snevre fagmiljøer og bli allemann s -eie_ Øko l og i s k f or s tåel s e vil 

i arbeiderklassens kamp en ny historisk dimensjon _ 

Ideologi 

(45) Orgar1isering og politis!< progr· arn er n!.?'dvend :i ge , rr:en i~: ke 
tilstrekkelige betingelser for en sosiali s ti s k r evo lu s jon_ Det e r også 
nødvendig at sjøloppfatninga og bevisstheten om klassens egen 
historiske r6lle og oppgaver gjenspeiles i en ideologi som uttrykkes 
gjennom enkle paroler_ Den sosialdemokratiske ideologieh sammenfattes 1 

et r,øtteskall gjennom parolen: "Gjør din plikt, i<r- e v din rett"_ Vi 
trenger en tilsvarende parole som systematiserer arbeiderklassens 
inte~nasjonale ~rfaringer, kvinneperspektivet o ~ 0kol og ifors~~elsen_ En 
f) ar -o le som avverger "på vegne a v " -tenl<n in g c. o ·:;i mo tv i r 1,: er a t 2.d:> e i der
klassen blir- stat:i 2.ter- etter den sosiali s ti :::., ~: e r·s- '-t c•lu ·::·. j o nen_ 

Borgerskapet har en målestokk som er fell esnevne r en f o r de res kla s se
interesser, nemlig renta_ Borgerskapet måle r· d e t e n l<e lt e individ:- vel 
lykkethet eller- n1isere i forhold til gjen no r.l sn it t lig ,- entenivå_ Ua nsett 

k inhard konkurranse kapitalistene seg i me ll o m: n ~1r kon k urrenten e r 
_å tt ut eller i~jøpt opp - vedkommende får oppgj ø,- i f or-h ol d til renta 

på den investerte kapital_ Ettersom mang e kap ita li s t er for me lt s e t t 
ikke er eiere av kapital, men fo r valte r-e av f<a pi tc:1, m.it e r s tatnin g a 
~. k j e p.§ an n en må te _ O e man g e d i r e !·: tør en ~.:: ~ ::::. .. 9 y l d n e f a l l s k j er· ITI er '· er 
uttr- ykk "for denne indre solidar-iteten inna ,) i b or- g e r- sk ape t_ 

(46) Tilsvarende trenger arbeiderklass en e~ e g e n må le s tokk s om 
uttrykker arbeiderklassens solidaritet_ Re tt e n ti l e t v e rdig liv for 
alle mennesker, i økologisk balanse med n a t 0ren, v il vær e en sånn 
plattfor-m_ "Fr i het, l i k het, br-orskap" skre v borge r- s f< apet på sin fane 
under den franske revolusjon_ l_iY fo r delir, g av jo r· da. ~·. ressurser, a r b E:~ id 
og trygghet for alle jordas innvånere, liK f o rde lin g a v makt og a n s v ar 
- fran1tidas kamper vil bringe den konkrete :.Jt forn p_i} e ,- in g a av par o lene_ 

Arbeiderklassen som drivkraft 

(47) En arbeiderklas~e som på denne måten u tvikler s itt eget program, 
sine egne krav og politiske linjer og sin egen i deo log i, vil være i 
stand til å ta makt a i samfunnet_ Arhe ider !< .-:\ :c. : : . ,~~! · t ::: . frig-jøring må v ære 
deres eget verk, og kommunistene har ingen ,~'H.kc :ir-,teres~ er- enn 
arbe iderne~ egne interes s e r, :iLr e-.,; ·M.\ r x i ~< ,:rti fe "-. l,:·L _ 
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(43) Under- sosiali::o.men vil kontrollen n1ed mer-verdien vær·e nøk ~ elleddet 

fo:· å unngå at det utvikler seg et nytt borgerskap. Ingen av ae 
marxistiske retnir1gene har løst dette spørsmålet, verken teoretisk 
elle r praktisk. Det dreier seg on1 styringa av samfunnet, forholdet 
mellc'm planøkonomien og demokratiet, eiendomsr-etten til produk: s. jons
midlene og kontr·ollen på arbeidsplassene osv. Det av kvinnepartiet rT1ye 
om ta l te " h v c- r- c: a g :~ l i vs-per spe k t i ve t " e ;- e t an n et e l em en t i den samme 
problemstillinga. 

Dette e;- ~:a.r1 skj.:· det viktigste ::.pørsmålet innenfor .:let komn~-=~nde pr·~>
gr a rflo.r- be i det. Vi kan i midler· tid a l l er· ede nå fastslå at dette 
for utsette~ at arbeiderklassen selv oppfatter seg som ''det b e visste 
subje f..:t ive element". 

Konklusjon 

( 49) Dermed kan vi også trekke trådene tilbake til oppgjøret med 
"fortropps-partiet". Det revolusjonær-e po.rtiet l<.an ikke vær· e et par-ti 
av "stålsatte kadre" son1 leder og handler på vegne av kla::.:::.en. En 
bevisst klasse vil velge seg sin egen ledelse. Den kjøper ikke ei 
"pakke " som er "skredder :::.ydd" på for hånd. A:·:F' < s part. i pr ·~ ::::.jekt kan 
aldri bli noe annet enn et lite sosialt sjikts ønske om å ta makta i 
ar be i der· t-: l.;:~. s:::. en s navn . Det rev o l u·-~ j ()ri :JT ,: • r. · .7'.~· tie t~:; op:~'s:;.:-~ ··./f' r•r i . . ,; t .":d-:=~ t a 
ut l ø:st:· ar be i eler kl a:::. ::.-.en s, k v inn 2n e 3 og rr, i l j øbevege l :=.en::; sk cq:.·er f<. r a f t og 
g J ør e de rn i s t a. n d t. i l å h an d l e p .It s i n e e -J n ;=: f) r 2 ;n i s s >.::i' • . 

Dette krever e~ helt annen form for ydmykhet enn det som særpr~ger den 
kommunistiske tradisjonen. Det er neppe mulig å skape grobunn ~or en 
sånn ny partifilosofisk tenkning som jeg her har beskrevet, uten en 
politisk avvikling av -AKP og ml-tradisjonen. 

DEL 2: OMGRUPPERINGSPERSPEKTIVET 

RV som senter 

( 50) Med omgruppering menes egentlig to forskjellige ting: først og 
~remst en politisk prosess der gamle partiorganisasjor1er/grupper g5r 
s arnrncn på et nytt gr·unnlag, evt. etter en splittelse i er1 eller fler·e 
av organisasjonene først. En tenkt: samling DNA-SV sorr1 skil -l e r ut ::; \ ' •s 
ven s t r e f l ø y er· en s l i k ty p i s ~: .. o rn gr- u p per- i r 1 ·~ " • 

Men omgruppering kan også bety en klas~emessig/sosial endring er r:ye 
all ian separtnere ser dagens l~s. At deler av det intellektuelle SV
småborgerskapet nå ser ut til å ville følge monopolkapitalen i ~ n i EF 
er en sånn omgruppering_ Dersom arbeiderkvinnene tar ledelsen i arbei
rlerklassen og erstatter det mannlige kjerneproletariatets ma~tposisjon 
med en ny klassemessig enhet på et nytt politisk grunnlag, har v1 sett 
et annet eksempel. 

Slike klassen1e:3sige og sosiale endringer vil gjenspeile seg i de poli
tiske partiene som nettopp uttrykker ulike klasse- eller gruppeinte
r esser. De partipolitiske organisasjo~ene kan lette en omgrup~erings
proses~- . eller de kan hindre den. Etter mine begreper· ligger for · hold
en e i 1'~cw ge nå ti l r· e tte for en ~. tr-1r r e om gr u p per in gspr o ::.ess pÅ 
"ven::,tresida", o•:J det : ~:lasself1es·sige og sosiale ~wurlnlagc,L for e>r1 r1y 

revolusjonær a ll ian:.:.e gjør er1 ::;l iL r:->r o~~eso:. høy:::; t r.> ;"l~: r t".;et.. 
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RV må vær-e senteret for orHgr- upperinga i ~ior-ge _ RV omfatter idag repre
se:ltanter for alle de tre kreftene som vi l væ:-e alliansepartnere i et 
nytt revolusjonært partiprosjekt i Norge_ RV har økende prestisje og 
gjennomslagskraft og en landsomfattende organisasjo11. RV er i tillegg, 
ved si den av dagsa visa Klassekampen, det viktigste resultatet av over 
20 års oppofrende arbeid for sosialismen i Norge_ 

(51) På den andre sida vil ikke RV kunne bli noe sånt senter uten at 
det inntrer viktige endringer 1 RV"s politiske linje: 

- RV må for det første starte en diplomati sk og taktisk offensiv for å 
trekke ny e grupper med som aktive medlemmer_ Spesielt gjelder dette nye 
generasjoner ungdom som ikke er vokst opp med SUF og ml-bevegelsen som 
a ttrakti ve aktivistmiljøer alle måtte forholde $eg til_ Men det gjelder 
også fagforeningsaktivister, folk som har stemt RV ved valg osv_ som 
p _g_a_ den pågående omfordelingspolitikken og EF-forberedelsene blir 
tvunget til å ta en mer aktiv holdning til samfu,lnsutviklinga_ For å få 
dette til må det kjøres rekrutterirrgskampanje i RV, det må bygges opp 
et organisasjonsapparat, folk må få tilbud om å aktivisere seg osv_ 

r---
~t nødvendig, men underordna ledd, i en sånn taktikk vil være å 
f or h o l de seg t i l r este n av " ven s t r- e :=. i da " _ T i dl i g er e AKP- e ,- e v i l vær e 
ett viktig nedslagsfelt. AMG sier seg sjøl. I tillegg mb det bli rom 
for en akt.i\t taktik!-: overfor- ,-e 2.tene av ~-!r(P, (ml)/N:-<.S, venst,-esid.:< i 
SV/SU osv_ Det vil også være nødvendig å invitere IS/Blitz til 
debattmøte,- oL Men IS ville ha som tar\tikk ovel-fol- oss at dersonr de 
gikk inn i RV så ville det væte f6r å bryte ut på et seinere tidspunkt_ 
Mye vekt på denne delen av arbeidet vil fort kunne skremme bort nye 
f~lk som ikke er vant til den noe spesielle stilen ~å den politiske 
venstresida. Men poenget er å gjøre RV, .m{ljøet og ~iskusjonene der til 

_en magnet på alle som vil . slå~s mot kapitalismen. 

De historiske betingelsene ligger nå til rette for samling av de 
politiske kreftene som oppfatter seg som genuine representanter for 
arbeiderklassens, kvinnenes og miljøbevegelsens inter-e:::.ser. (EF-l-zarT,pen 
bidrar til å modne disse histori s ke betingelsene_) Den subjektive 
forståelsen for nødvendigheten av denne samlinga er imidlertid dårlig 
utviklet. Det kommer derfor ikke av seg sjøl, det må organiseres_ 

~å den andre siden vil en bevisst omgrupperingsprosess kunne sette 
fortgang i utviklinga_ Ideologisk sett ligger alle de n evnte grupr::·e
ringene, samt AKP, nede for full telling. Det er derfor en hi s tori sk 
dynamikk i dette. Prosessen vil skape sterKe rivninger i alle organi
sasjonene akkurat som FMS førte til sterke rivninger både i AKP og NKP_ 
Nøkkelleddet vil være om Vl kommer ungdommen i tale. 

- RV må altså tone flagg og define,- e sin målsetting om å bli det nye 
partiet "for alle til venstre for SV"_ Da må Rv•s arbeidsfelt utvides 
fr-a å være en rent parlamentar-isk innretta organisasjon til å bli et 
parti "i vanlig forstand"_ 

-RV må bli den organisasjonen som tar ansvaret for driften og 
videreutviklinga av dagsavisa Klassekampen_ KK kan ikke greie seg uten 
en godt utbygd organisasjon i ryggen. og partiet vil på sir1 side ha 
behov for et organ der det kan komme til orde daglig. 

f 

(Her er det nødvendig å skille mellom det formelle og det reelle. KK er 
allerede forn:olt. uavhengig av {\!<P, n1en r e<::.:lt ei- det f',:<P sorr,, r iktigno~: 
haltende, hol-de,- avisa op~>e. Det er nat~lr}j 9 .:, tenke sog at~ RV vil få 
en ::.lik r-o lle :i framtida. Kr~ vil sel v. av <::ger, fri vilje, nr-3tle 
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henvende seg til RV. Enhver ide om å s tille "~; r·a v" o ver for Kr~ må det 
derimot advares sterkt mot. KK er et halsbrekken de prosjekt og et 
.. s i g n a l " om i n ter n e s t r i d i g h e ter k an f or t f å d ,- am at i s k e k on sek ven ser - ) 

- RV må skifte navn i forhold til de politiske og organisatoriske 
endringene. "Rødt Venstreparti" er et godt alter·nativ fordi det 
ivaretar det beste i våre tradisjoner (RV-identiteten) samtidig sont det 
markerer et brudd og et veiskille. 

(52) Vårt problem er at alt dette strider mot AK P " s m~lsetting og 
politiske program. A omgjøre RV fra en valgallia n se t il et partibygg
ende prosjekt er ikke mulig uten å nedkjempe partivens tres flertall J 

RV. 

Alternativ for ml 

(53) Dersom "ml-tradisjonen" hadde vært litt ntindre sjølgod og 
æreskjær, dersom det ikke hadde vært så mye pe r sonlig prest isj~ knyttet 
til "partieiernes" forsvar av sine posisjoner og livsverk , ville 
venstrefløyen i partiet ha innsett at tiden er inne til å ski fte 
strategi_ 

Rød V a l ga l l i an se v i l med n ø d ven d i g h .::: t , en ten d c· t e ,- b c: v i :::, s t i:' l an l "' s t 
e l l er- i k k e , i en over ga n g sper i ode p å n o en ( 4 - 5? ) 2 r- n å b l i e ;-, c l l i an se 
nrellom ulif--:e grupper O·:J tendenser· . Det scHlt tr·c i' ,~ : . c1a e r e i b~:v :i :::::-::.t 

l i n j e f or- å u t n ytte den n e o ve,- ga n g sper- i o el en t i l 2 u tv i ~- : l e n y j) o l i t i l< l< 
for 90-åra, dis~:utere seg frarrt til :·:ompr·omi:o. S"'!r C"::J rtye ståsteder samt 
sorn sagt å trekke nye grupper inn i R\1_ 

Hvem er historisk sett best i stand til å ta på seg en slik oppgave om 
ikke den ledende kjerna i AKP? Dersom partiet f.ek s. omdefinerte seg 
til et "Kommunistisk Forbund" med en slif-: (be·;wew::.a ) oppgave (og lot 
alle andre par-tioppgaver bli lø:;. t i · RV"s regi), h vem kunne da +orh:indre 
at AKP de facto ville ha hegemoniet i RV? Ingen! 

Det er denne histor-iske oppgaven s ont nå står- for døra_ Ettersorh 
"venstre" ikke vil ta denne utfordringa, må vi gjøre det for dem. 

Partitaktikk 

(54) Innafor høyrefløyen i AKP har det vært stor forvirring om l hv a man 
skal gjøre. Er vi fortsatt for sam ling RV-AK~, skal v i me lde oss ut? 
osv. Sentrum-høyrefløyen har manglet en fell es str a t eg i og tak i :i kk for 
partidebatten etter Landsmøtet. Den har ;ngen lecl e lse ·_ 

På begge ytterfløyer i partiet har enkelte n~ begynt å snakke om den 
vennskaplige separasjon som en mulig utgang på partikampen. AKP består 
idag av (minst) to hovedstrømninger som på sikt ikk e kan forenes 
innafor samme formelle partiorganisasjon_ Hver for seg er de ikke i 
stand til å oppnå kvalifisert flertall på det komm e nde Landsmø et. Hva 
er da vitsen med å fortsette debatten, hvorfor ikk e like godt dele 
butikken i to først som sist? 

(55) Det finnes sjølsagt både redelige og uhederlige motiver bak når 
folk i partivenstre foreslår dette. Dersom høyrefløyen går før lands
møtet kan den fremstilles som useriøs;og udemokratisk (driter i parti
flertallet) osv_ Videre tillegges høy~efløyen neppe noe organis~torisk 
talent_ 
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Hen det finnes ogs~ d~t redelige standpunktet at et brudd n~ vil 
frigjøre krefter p~ begge sider og framtida får s~ avgjøre hvem som 
hadde "rett"_ 

Sett fra høyrefløyens utgangspunkt vil et brudd nå ha den fordel at v1 
slipper å bruke mer tid på partidebatten i AKP. at vi kan komme igang 
med jobbinga_ Vi vinner en del i forhold til partisentrum på å bli i 
partiet løpet ut. men vi taper framdrift 1 forhold til RV_ 

Jeg heller derfor i den retning at tida n~ er inne til å organisere et 
utbrudd av AKP og opprette en organisatorisk motvekt til re s t-AKP innad 
i RV. En slik organi s atorisk motvekt må bestå av nåværende og tidligere 
AKP-ere. AMG og andre som vil delta_ 

Som forutsetning for en slik p r ose s s legger jeg at det såsant det er 
mJlig må skje i åpenhet og i samforstand med AKP"s ledelse, ifølge 
AKP"s vedtekter (bl.a_ gjennom tilbakelevering av partieiendom) og i en 
mest mulig kameratslig atmosfære_ En slik renh~rig opptreden fra høyre/ 
sentrums side vil vi tjene på i det lange løp_ 

/' 

_n organisatorisk motkraft til "rest-AKP" 

(56) Et nytt organisatorisk s en~er innad i RV kan legges opp p~ flere 
nivåer-: 

- en fullt utviklet organisasjon me d program, vedtekter og valgt 
ledelse; eller 
- en mer uforpliktende nettverksorganisasjon, f.eks. gjennom å formelt 
opprette en bred sammensatt redaksjon for et nytt teoretisk tidsskrift_ 

Begge deler kan tenkes med man-ge eller f.ær re r11edlemmer _ 

Fordelen med den før-ste modellen er- at det vil bli en mel<tig or-ganisa
torisk drivkraft med en ledelse som er kontrollert nedenfra. Den kan 
sette fortgang i "om grupper- i ngs- pr-oses:::.e.n" fordi RV-lede l sen pr-_ i cJag 
neppe er i stand til å gjøre dette sjøl_ Fo rde l e n ved den andre 
modellen er at den vil frigjøre krefter til i større grad å jobbe 1 
RV"s organer i stedet for egen-aktivitet_ (Et nytt tidsskrift vil kunne 
~ i et fristed for fortsatt ideologisk debatt og nytenkning og et sted 
oer vi kan utforme den konkrete klass epolitikken for RV, forslag til 
programmer osv_) 

(57) Uansett vi l ken made l l som velges er mitt- pr· em iss at en om gr U'ppe
ring ikke kommer- av seg sjøl. men må drives fram av et politisk senter. 
Det krever god evne til å analysere situasjonen og bedømme de 
forskjellige politiske utspillene_ Og det krever stor diplomatisk 
kløkt_ 

Enkelte kamerater synes dette minner vel mye om det gamle kaderpartiet 
og ideen om "den ledende kjerna"_ Til dette vil jeg svare at enhver 
politisk prosess trenger en ledelse. Ulike typer oppgaver krever ulike 
ledelser. De som skal drive fram omgrupperinga i Norge, blir neppe de 
samme som vil utgjøre ledelsen for det nye partiet. 

Et mer realistisk alternativ? 
' 

(58) En del kamerater· argumenterer med at det er mer riktig å stå løpet 
ut 1 partidebatten fram til landsmøtet i -92. Pr-oblemet med dette 
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stand::·unktet er at rT1angc andre mellomtiden vil gå t røtt og melde seg 
ut av partiet_ Farei1 for at folk går i passivitet er overhengende _ 
Etter m i t t syn må v i der f or- f or- test m u l i g k on 11 ne i g 3 n 9 med en n y g i v _ 

Jeg kan heller ikke se at det vil komme noe gått ut av partilandsmøte t_ 
3elv om forslaget Offl sammenslåing RV-AKP sK: ulle få flertall på landsmø
tet, vi l AKP ikf<e bl i nedlagt_ Mindreta llet v:i l av nødvergegrunner 
sørge for at AKP opprettholdes_ Dersom opposisjone n skulle få flertall 
pa landsmøtet står vi altså over-for en pa1tikan1p av enorme dimensjoner _ 

Så kan en sjølsagt si at en skal fortsette i partiet av _ demokn\ati
hensyn og taktisk arg1Jmentere for samling R\/-A}'~P for 2: få me d seg flest 
mulig ut på et seinere tidspunkt_ Den s lags partitaktiske hen d yn til
taler meg for tiden mindre og mindre_ Forøvrig kommer de underligg ende 
realitetene i partidebatten til å tvinge fram at motsige l sen ikke vil 
s tå om sammenslåing mellom RV og AK~ eller ikke, men om vi sk J l ha ett 
eller to partier_ Når den problemstillinga går opp for folk, er det 
stor fare for at motløsheten sprer seg ytterligere _ 

I tillegg begynner det å forbli i partiet etterhvert å bl i et nesten 
"moralsk" problem: I virkeligheten består nå AKP av to partier, ett 
parti som fortsatt vil knytte seg til den leninistiske tradisjon~n og 
ett "parti" som i praksis vil le g·:Je ned partiet_ H·-.~orfo::w skal vi da på 
død og liv fortsette innafor samme byggverk og påtvi nge hverandre disk
u ~; j on er v i H: k e v i l h a? Hvor for i k !-\ e ~;l~ i l l e ,::. som ve n n ;:~ r rn en ~. de t f or t
satt er noe igjen og begynne butikk hver for- oss? ~,å ff;r vi se hv ~: n1 ::; .:·)m 
har det største "l,; undegrunnlaget" __ _ 

Men enten det nå står slik eller slik hos den enkelte, kan vi altså 
forutse at ulike kamerater innafor høyreopposisjonen vil gjøre for
s h; j e l l i g 2 t i n g _ En " sa m l a ut m ar s j " synes ur- e a l i s t i s k _ O er rn ed f år vi 
behov for en minimumsplattform som vi kan jobbe innafor alle samn1en _ 

En slik minimurn s plattform må etter mitt sy(1 ha fø}~J e n de E' l em~ntcr-

l_ Unngå passivitet 

S j øl om k amer a ter m e l der seg u t av (;:<P , m 2 '.' 1 u n n ·:.; ._:: a t . C: e gå ' i p ar t i -
politisk passivitet_ I motsetning til situc.sjonc t-, \.'ed ::ic liger·e s p litt 
elser har vi nå et levedyktig alte r nativ: RV_ 

2_ Sats på RV 

Fellesnevneren for alle opposi s jonelle må bli ~ sats~ p~ Rød Valgal li -
d Il - - - ll l - -anse, enten e >. Jr l pc:rt1et e er melder seg ut_ Det er RV-arbeld Vl 

herett~r vil prioritere kreftene på_ Kamerater som v u rderer § ~ngasJe
re seg på annet hold, må overbevises om at kreftene nå trengs 1 opp
bygginga av RV_ 

3 _ Ingen eier RV 

Det er ingen enkeltpersoner eller fløyer i partiet som har noe mer 
" e i en doms r ett " t i l RV en n an dr e _ A l l e i de er om å k as t e :- es t-A!-<. P u t 
eller tvinge AKP-erne til å. "velge" mellom R\1 og Af'~P må b annlyses_ RV 
skal være åpen for alle_ ("Det er det sarnme om katt en er hvit eller 
svart, bare den fanger mus_") 

Ideen om at partikampen i AKP skal føre fram til et fr - amtidig val g der 
partin1edlemmene må velge mellom to partier er ikk e bare en feilak t ig 
taktikk, det e;- Ggså en feil strategi_ 99% av de av vår-e part:if-<:ameratE'r 
!::.om velger å bli igjen i AI<P, vil på ~-ikt l<ur1r1e "i<omf!I E' r_,ver igjen til 
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f=:: / dersom vi h a r r e tt og det nye partiet blir noe av. Såpass mye tro må 
v e. h a på vårt p r osjekt . "Omgrupperingspr·osessen" vil ikke stå til tro
e >de s om vi :=. t en ge r våre nærmeste venner ute på "prinsipielt grunnlag"_ 

I n nafor RV går vi inn for organisatorisk reinhårige linjer. Tendenser' 
ti l ma nn ss jåvinisme og slugger-metoder må bekjempes fra starten_ Vi 
by tter ikke ut "l e ninistiske herketeknikker" med sosialdemokratiske! 

~ Debatten fortsetter 

Se lv o m folk nå vil gjøre forskjellige ting, m~ konta kten og debatten 
me llom oss fort s ette. Det er viktig å opprettholde de nettverka som er 
b litt utviklet gjennom års politiske praksis, kanskje først og fremst 
i ~ nafor det fa g lige arbeidet . Og ideologisk sett har vi absolutt svært 
my e u g j o rt arbeid foran o s s . Selvom AKP-tida etterhvert blir et av
sl utta k a pittel, betyr ikke det o.t vi "har fått nok"_ Det er nå ... det 
b egynner! Med o s s har vi fått en masse konkrete erfaringer. Vi har ei 
verdifull hi s torie og ingenting å skantme oss over. Jeg opplever noe av 
d en "moralen" jeg har fått med meg som A~~P-er at du alltid skal gjøre 
d e t du mener er riktig å gjøre. Nå er tida inne til ideologisk ny
tenkning. Det er ingen krise. men en stor utfordring! 

.:.' _ KK må sikres 

Dagsav i sa Klassekamp e n er kanskje det beste ml-be vegel s en har s kapt. Vi 
h c. i- alle "aksjer" i den avisa. Og alle har· et hi s torish; ansvar for at 
K.K kan drives vide re_ Derfoi- må vi backe opp storsatsinga på "nye K.K", 
både gjennom salg og abonnementsverving og økonomisk støtte. De som 
forlater AKP vil slippe den økonomiske byrden partikontingenten utgjør. 
Det bør være et ~ål for oss at størst mulig del av denne går til KK~s 
støttering (og RV). 

DEL 3: PARTISTRATEGI 

(59) I d e n vide re diskusjonen vil min plattform for et nytt revolusjo
næ r t mar x istisk arbeiderparti i Norge være omtrent følgende: 

/"'""". 

l . PROGRAMMATISK 

a.) Pa rtiet vil ha sin ek s istensberettigel s e og sitt utgangspunkt i den 
d aglig~ klassekampen (i vici forstand). 

b.) Partiet bygger på perspektivet om en revolusjonær samfunnsomvelt
ning. Det sier klart fra at partiets syn er at kapitalismen ikke 
kan fortsette, og at redninga for jorda er en revolusjon der 
arbeiderklassen i allianse med kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen 
tar over styringa. 

c.) Partiet knytter seg til den marxistiske tradisjonen. Det 
teoretiske arbeidet legger vekt på å avsløre all dogmatisk ideologi 
som "falsk bevissthet". 

Partiet bruker marxismen som en vitenskaplig metode for sitt 
arbeid. Partiet tar avstand fra et mekanisk historiesyn som går ut 
på at historia beveger seg "på skinner". Partiet anerkjenner dermed 
det bevisste subjektive elementet som drivkraft i historia. Men: 
partiet jobber for at arbeiderklassen sjøl skal bli dette 
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. . 

elementet_ Partiet ser de r for på seg s jø l som et re dskap fo r f o lk, 
på folks egne prem1sser. 

2. PRIORITERING 

P a r· t i et må p r· i or· i ter e f ø l gen de o p pg a ve r 

a.) Dagskampen - klassepolitikk 
- kvinnepolitikk 
- miljøpolitikk 

b.) Parlamentarisk arbeid 

Det revolusjonære marxistiske a rbeiderpar t iet st ille r t i l valg på s itt 
eget prog:·am eller i allianse med a n d r-e gr uf_)per 0 ';1 par ti e r. Pa( tiet v' 1 

eksperimentere med ulike lokale lister i k o~munevalgene . 

Målsettinga med det parlamentariske arbeidet er å delta i den 
offisielle politiske debatt og utnytte de parlamentariske organer som 
arenaer for å fremme partiets standpunkter. Partiet fremmer folks krav 
overfor disse organer for derigjennom å avslør e d e res klassekarakter, 
delvis også å vinne delseire i kampen. 

En sos i a l i s t i s k sa mf u n n som ve l t n i n g i ~,l o r S:J e er· i ~: l< -:.--: fTI u l i g u t e n a t d •.::! 
r-evolusjonære kr·eftene har· vunnet o ppslutnin g c·g le g it:i rr, itet gj(=:-nnom 
deltaKelse i parlamentariske valg. 

c_) Bygg~ klasseallianser 

Partiets strategi er å forene arbeider klassen, kvinnebeveg~lsen og 
miljøbevegelsen. Klassebevissthet ma forenes med kvinnebevissthet og 
ø~ologisk forståelse_ 

d.) Internasjonalt persp2ktiv 

Arbeiderklas~.ens, kvinnenes _og_miljø b eve g el".en s ~: a rTt p er intern J :=.jonal. 
Akkurat som borgerskapet organi s erer seg p ~ inter nas j o n a lt plan, rna d~ 

folkelige kreftene gjøre det samme. Pa rtie t vil d e rf or o rganisere 
internasjonale nettverk mellom akti v i s tmiljøe n e og s ø k e kor1takt med 
revolusjonære par tier og grupper over hele v e ;--·:!·==: n _ 

En særegen oppgave vil være å styrk e kon t a k t e n med ar be i d e r kl assen 1 
EF og Øst-Europa. 

Partiet bekjemper alle former for ra s 1s me . Det de ltar- i a n ti - imperia 
listisk solidaritetsarbeid_ 

3_ INNRETTING 

a_) Partiet jobber for organisering av arbeide r kl ass e n ( inkl_ de 
arbeidsløse)_ 

b.) 

Det arbeider for å endre styrkeforholcet rTIE'llorr, kla ~. s ene (med 
sikte på en seinere maktovertakelse)_ Det vil "rekon stituere" 
arbeiderklassen "som klasse". l \ 

Innafor alle arbeidsfeltene vil partiet søke oppslutning blant 
ungdommen. Partiet vil arbeide for opprettelsen av et nytt 
revolusjonært ungdomsforbund som organ iserer op~rør sk ung d om i 
masseomfang : 
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4 PARTIKULTUR/ORGANISASJONSMODELL 

a .) Partiet ma jobbe kollektiv t . 

Det legger stor vekt på å få fram det enkelte medlems sterke sider·, 
r· e.:>su< ser og er· faringer· . Det bek jerrq:.> er· he l te dyr· k el se, el i te
tenkning og manns-sjåvinisnie. 

b .) Partiet må være demokratisk oppbygd. 

Ledelsen er kontrollert nedenfra og står til ansvar overfor grunn
organisasjonene. Den henter sin legitimitet i oppslutning der. 
Partiet ser på tendensorganisering som uttrykk for virkelige 
problemer/behov og ikke som skadelig fraksjonisme. 

,::_) Partiet må jobbe etter "ne t tverl< s -metoden" _ 

Medlemmene deltar i ulike aktivistnettverk etter interesse og evne. 
Partiet legger forholdene til rette for at medlemmene kan møtes og 
mobiliseres etter saksfelt. En stor mengde saksopplysninger til
sendes medlemmene gjennom hyppige informasjonsbulletiner (og 
etterhvert også datanett). 

d.) Partiet ma være et aktivi s tpa r ti. 

Par·tiet tar utgangspun:<:.t i folks faktiske ressurser når det gjelder· 
aktivitetsnivå og økonomisk yteevne. _ Kontingentnivået er så lavt at 
det ikke stenger noen ut~ fra medlemsskap. I tillegg kjøres kon
tinuerlige økonomikampanjer for å øke partiets inntekter på fri
villig basis. 

e.) P~rtiet må ha ~n særegen kvinneorganisering_ 

f-) 

Par·tiet fortsetter pr-aksisen me d å kjø;· e "Bøllekurs" og "stå 
sammen-kurs". 

Partiet driver studievirksomhet. 

Partiet kjører fortløpende felles stLrdier innretta pa de store 
klassekampspørsmålene med utgangspunkt i marxismen. 

Partiet driver en fri v illig "parti!::.kole" med kur·s i marxisme, 
politisk økonomi, organi s a s jonslære osv. innretta på "vanlige 
folk''_ De intellektuelles oppgave blir å formidle teoretiske 
kunnskaper til arbeids folk på en begripelig måte. 

g.) Partiet må ha en fornuftig sikkerhetspolitikk. 

Det finnes en grunnleggende enighet i b·ånn for partiets arbeid om 
hva som må holdes skjult. Det legges vekt på beskyttelse av eiendom 
og arrangementer samt beredskap i forhold til framtidige 
situasjoner. 

(60) Den videre strategien: 

Dette partiet vil ha som mål å uttrykke arbeiderklassens (alle 
delenes!) kortsiktige og langsiktige interesser. Det revolusjonære. 
marxistiske arbeiderpartiet har som målsetting å bli den formelle 
partiorganisasjonen til den kjempende arbeiderklas~en, kvinnene og 
den opprørske ungdommen : 
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Fo r a oppnå denne strategiske målsettinga m~ p ar tie t : 

sti l le seg 1 spissen for- dagskampen, 
- utvikle progranlfT1er for hvordan vi vi l at et al terna ti vt samfunn skal 

se ut i praksis. 

Partiet vi l utnytte del take l sen i dagskarrq:)en t:i l å str eke op p behovet 
for et nytt samfunn. Det er bare et demokratisk, s osialistisk samfunn 
s om kan løse de problemene menneskene st~r o v erfor. Pa r tie t ser på seg 
sjøl som arbeiderklassens redskap til å oppnå dette må let. 

. b k • "l • l . L • ..f hl l Pa rt1et ru er marx1smen t1 a ana ysere de o b] e r-t1ve .or o d ene, 
perspektivene og mulighetene. Partiet vil jobbe for at fle s t mulig t a r 
dette analyseapparatet i bruk. Enhver praksi s s o m i so lere r p a ~ ti e t fra 
arbeiderklassen er bannlyst. 

(6l) Et slikt parti vil bli født i strid og det vil h øs te s tr· i \d_ 
Alternativet er å la utviklinga gå sin gang, med økende oppspllitt:ing 
oppløsning og påfølgende nederlag som resultat. 

Vi som idag deltar i den revolusjonære bevegelsen har et s tor· t ansvar 
på våre skuldre. Uansett vilken vei vi velger: hi s tori a v i l dø mn1 e os s 
for våre gjerninger. 

A( 11 e Rc,lij or d e t 
Oslo 20/9 -9l 

(Med stor takk til mange kamerater 
som har bidratt til å klargjøre 
mine standpunkter.) 

og 
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