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NYTT PARTIPROGRAM FOR AKP 
BLI MED OG LAG DET! 

AKP er i ferd med å oppdatere og fornye partiprogrammet. Programmet vi har nå, 
og som du finner i dette heftet, ble vedtatt på landsmøtet i 1990. Det ble gjort 
mindre endringer på landsmøtene i 1997 og 1999. Foran landsmøtet i 2001 er 
målet å gå gjennom hele programmet for å vedta et nytt, helhetlig program der. 

Grunnen til nyskrivinga er ikke at vårt 
nåværende program er dårlig, eller at 
partiet ikke står inne for det som står 
der. Men det sier seg sjøl at et parti 
som legger vekt på å virke og handle ut 
fra "en konkret analyse av den konkre
te situasjonen", for å bruke Lenins ka
rakteristikk av "marxismens sjel", må 
ha et program som bygger på en opp
datert klasseanalyse og beskrivelse av 
hvordan Norge og verdenssamfunnet 
fungerer her og nå. Dagens program 
hviler for mye på en klasseanalyse fra 
1980-åra. 

1990-programmet ble skrevet i en bryt
ningstid, hvor antikommunismen skjøt 
fart i kjølvannet av Tienanmen og sam
menbruddet av Sovjet-imperiet. Det er 
ulike oppfatninger i partiet om i hvor 
stor grad dagens program ga konsesjo
ner til dette presset. Endringa av 
kapittel 4.2 i 1997 ble bl.a. gjort for å 
erstatte standpunkter som ble kjørt 
fram av den opposisjonen som gikk ut 
av partiet i perioden etter 1990-lands
møtet, og som ikke lenger var repre
sentative for partiflertallet. Program
debatten nå vil også ta opp flere av 
disse politiske og ideologiske spørs
måla, som hvordan vi ser på det poli
tiske systemet under sosialismen, og 
kommunismen og hvilken rolle kom
munistpartiet skal spille før, under og 
etter revolusjonen. 

Parallelt med nyskrivinga av partipro
grammet vil AKP også jobbe med ny
skriving av Sameprogrammet, i tillegg 
til at et forslag til Freds- og antikrigs
program er lagt fram til debatt. Det 
siste skal vedtas som et sentralstyre
dokument denne høsten. 

AKP inviterer også interesserte utenfor 
partiets egne rekker til å ta del i pro
gramdebattene. Vi gjør dette i overbe
visning om at det vil gjøre program
mene bedre, og fordi vi tror det vil tje
ne hele den revolusjonære bevegelsen 
å få flest mulig engasjert i arbeidet. 
Når RV også skal fornye programmet 
sitt fram til neste landsmøte og Rød 
Ungdom er aktive i debatten om sosia
lismen, tror vi det vil være til gjensidig 
nytte om diskusjonene også fletter seg 
inn i hverandre. 

I løpet av høsten vil vi igjen sette fart 
på programdebatten vår på AKP sin 
nettside. Samtidig vil vi også lage en 
papirutgave (Programdebatthefte 2). 
Innen jul 1999 vil programkomiteen 
som er satt ned av Sentralstyret, legge 
fram et nytt programutkast på grunnlag 
av de forslaga og kommentarene som 
er kommet inn. Planen videre er at dis
kusjonene den kommende vinteren, vå
ren og sommeren skal munne ut i et 
forbedra utkast høsten 2000, som skal 
ligge til grunn for landsmøteprosessen 
i partiet. 

September 1999 

Arbeidsutvalget i AKP 
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1. Politisk målsetting 

I vår tid finnes de materielle mulig
hetene for at alle folk på jorda kan leve 
et liv frigjort fra nød og undertrykking. 
Men det som skjer, er i stedet en stadig 
sterkere polarisering mellom rike og 
fattige områder; klasseskillene øker. 
Imperialismens rovdrift på mennesker 
og naturressurser fører til økologiske 
katastrofer som truer livsgrunnlaget på 
jorda. 

Dette prinsipprogrammet klargjør 
AKPs syn på strategien for en sosia
listisk revolusjon i Norge- som del av 

en internasjonal, revolusjonær kamp 
for å fjerne kapitalismen og imperia!lis
men. 

Vårt strategiske mål er et globalt, 
kommunistisk samfunn: et økonomisk 
system med en økologisk forsvarlig 
bruk av jordas ressurser, en samfunns
form uten lønnsslaveri, klasser, kvin
neundertrykking og rasistisk under
trykking, der statlige grenser bygges 
ned. 

2. Imperialismen må styrtes 

2.1. KLASSESAMFUNN OG OPPRØR 

Menneskene har levd på jorda i mange 
hundre tusen år, men klassesamfunn og 
klasseundertrykking har bare eksistert i 
noen tusen år. Det var utviklinga av 
jordbruk, handverk og nye produktiv
krefter som skapte det materielle 
grunnlaget for privateiendommen, 
skillet mellom åndsarbeid og kropps
arbeid, en stadig sterkere kjønnsbes
temt arbeidsdeling, og utskilte staten 
som redskap for en herskende klasse. I 
den samme prosessen vokste kvinne
undertrykkinga fram. Familien- i ulike 
former - ble den institusjonen som ga 

2.2. KAPITALISMEN 

Kapitalismen har revolusjonert pro
duksjonsmidlene, skapt et verdensmar
ked og revet ned gamle eiendomsfor
mer og sosiale forhold. Dette har ført 
til ei dramatisk utvikling av produksjo
nen. 

Men samtidig utvikler kapitalismen på 
ny og på ny sine egne kriser; den vold
somme vareproduksjonen sprenger 
rammene for de borgerlige eiendoms
forholdene, produksjonsmåten gjør 
opprør mot byttemåten. Resultatet er 

4 AKPs prinsipprogram 

menn makt over både eiendom, kvin
ner og barn. 

Gjennom sin historie har menneskene 
kjempet mot naturkrefter og utnyttet 
naturressurser, utviklet redskaper, 
skapt ny teknikk og moderne viten
skap. Undertrykte klasser har styrtet 
herskere, knust foreldete produksjons
måter og bygd nye samfunnssystemer. 
Utviklinga av produktivkreftene og det 
arbeidende folkets opprør er historias 
drivkraft. 

massearbeidsløshet og ruin, verdier 
blir ødelagt av kriser og krig for å 
rydde veien for et nytt oppsving! og 
erobring av nye markeder. Naturen ut
plyndres uten hensyn til dens bære
evne. 

Under kapitalismen kontrollerer bor
gerskapet naturressurser, råstoffer og 
fabrikker, kredittinstitusjoner, tran
sport og handel. Arbeiderklassen blir 
tvunget til å selge arbeidskrafta si som 
vare på et marked. Det som skapes ut 
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over verdien av lønn og sosiale goder, 
merverdien, er kilden til kapitalens 
profitt. Lønnsslaveriet og utbyttinga er 
derfor et grunnleggende trekk ved den 
kapitalistiske produksjonsmåten. 

Utbyttinga skjer også gjennom at kapi
talen har underlagt seg andre produk
sjonsformer og raner til seg verdier 
som skapes i disse sektorene. Den 
kapitalistiske produksjonen snylter i 
tillegg på den svære mengden ubetalt 
arbeid som særlig utføres av kvinner 
over hele verden for å dekke mennes
kers behov. Kapitalismen garanterer 
ingen rett til arbeid; oppsigelser og 
permitteringer skaper stadig utrygghet. 
Massearbeidsløshet er et strukturtrekk 
ved systemet. 

Konkurransen mellom kapitalistene og 
oppsarnlinga av kapital fører til kon
sentrasjon og stadig polarisering mel
lom sentrum og periferi. Monopoler og 
andre dominerende kapitalgrupper 
kontrollerer banker og forsikringssel
skaper, industri, transportselskaper, 
service og varehandel og tilegner seg 
en monopolprofitt på bekostning av 
andre deler av næringslivet. 

2.3. IMPERIALISMENS EPOKE 

Framveksten av kapitalismen i Europa 
er historisk knyttet sammen med ei 
hensynsløs internasjonal utbytting og 
plyndring av andre verdensdeler. Etter 
hvert etablerte de ledende kapitalistis
ke landa seg som kolonimakter, og 
hadde mot slutten av forrige århundre 
delt det meste av kloden mellom seg. 
Rasistisk ideologi og nasjonal under
trykking ble samtidig et vilkår for kapi
talismens ekspansjon. 

Fra århundreskiftet gikk kapitalismen 
over i en imperialistisk epoke. Mono
polene ble internasjonale konserner, i 
tillegg til vareeksporten kom eksporten 
av kapital. Finanskapitalen fikk en 
dominerende stilling. De multinasjona
le selskapene kontrollerer store deler 
av verdenshandelen, råvaretilgangen 
og prisfastsettelsen. 

Staten spiller økonomisk sett en helt 
avgjørende rolle innafor en moderne 
kapitalistisk økonomi. Det skjer dels 
ved at den fungerer som "den ideelle 
felleskapitalisten": Staten legger for
holdene til rette for det private næ
ringslivets og monopolenes ekspansjon 
gjennom utdanningspolitikk og forsk
ning, handelsavtaler og eksportfram
støt, offentlige kommunikasjoner, 
grunnlagsinvesteringer, subsidier og 
ulike former for investeringsstøtte. 
Men i de fleste kapitalistiske land dri
ver også staten en egen, omfattende 
økonomisk virksomhet, ofte i nært 
samarbeid med private monopoler. For 
borgerskapet spiller derfor kontrollen 
over den sentrale statsmakta en helt av
gjørende rolle. 

Kapitalismens ekspansjon har samtidig 
skapt den klassen som kan fjerne 
lønnsslaveriet og oppheve den kapita
listiske privateiendommen: Den inter
nasjonale arbeiderklassen, proletaria
tet. Denne klassen står for storparten 
av verdiskapinga i produksjonen og 
kan ikke frigjøre seg på noen annen 
måte enn ved å avskaffe kapitalismen. 

Det imperialistiske systemet er preget 
av intens rivalisering om råvarer, øko
nomisk innflytelse og politisk hege
moni. På verdensbasis finnes det i dag 
200 helt dominerende multinasjonale 
selskaper som disponerer sentrale deler 
av jordas økonomiske ressurser. De 
ledende monopolene og bankene orga
niserer utbyttinga i alle deler av 
verden. Gjennom internasjonale insti
tusjoner som Verdensbanken og Det 
internasjonale valutafondet (IMF) har 
de skaffet seg kontroll over den økono
miske politikken som blir ført i ei rek
ke land i Europa og Asia, og i de fleste 
landa i Afrika og Latin-Amerika. Re
gjeringer og privilegerte sjikt organise
rer på oppdrag fra imperialismen en 
innstrammingspolitikk der masse
arbeidsløshet, lønnsnedslag, voldsom
me prisstigninger og rasering av 
offentlige tjenester gjør at fattigdom-
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men vokser. Slik sikrer den internasjo
nale finanskapitalen profitten sin, mens 
befolknings i verdens fattige land blir 
drevet inn i sosiale og økonomiske ka
tastrofer og ei djup økologisk krise. 

I store deler av verden har koloniserin
ga tatt råderetten over naturgrunnlag 
og rikdommer fra den opprinnelige be
folkninga, og mange steder redusert 
den til et mindretall i sitt eget land. 
Mange er hardt undertrykt, og hele fol
kegrupper er truet med utslettelse. 

Den imperialistiske utbyttinga fører 
derfor til hungerkatastrofer. Hvert år 
dør titalls millioner av sult og underer
næring. l ,2 milliarder mennesker lever 
i absolutt fattigdom, uten å få tilfreds
stilt minimumsbehov for mat, klær og 
bolig. I mange land vokser barnedøde
ligheten på ny. Rikdommen er akku
muleres i nord, fattigdommen i sør. 
Rasismen legitimerer denne internasjo
nale arbeidsdelinga og utbyttinga. 

Imperialismen er en kapitalisme i for
fall: Side om side med nye teknologis
ke revolusjoner produseres det stadig 
mer fattigdom og forsøpling. Produk
tivkrefter ødelegges i stor målestokk, 
mens den ikke-produktive og spekula
tive delen av økonomien vokser. Impe
rialismen bygger også på en vidtrek
kende militarisering av økonomien; 
militærmaktas opprustning og krigsfor
beredelser veves sammen med private 
profittinteresser innafor forskning og 
storindustri. 

Det store flertallet av jordas undertryk
te folk og nasjoner har i vår tid ingen 
mulighet til å nå fram til økt velstand 
og større sosial trygghet ved å forsøke 
å gjenta den utviklinga dagens rike, 
kapitalistiske land har gjennomgått. I 
imperialismens epoke sørger den inter
nasjonale arbeidsdelinga og finans
kapitalens diktatur for at ei slik utvik
ling - med storstilt, kapitalistisk indu
strialisering - er blokkert for de fleste. 
Verdenskapitalismen har i dag som 
forutsetning at flertallet holdes nede i 
avhengighet og fattigdom. 

6 AKPs prinsipprogram 

Et annet særpreg ved imperialismen er 
oppdelinga av hele verden i et komp li
sert system av innflytelsesområder 
mellom de største imperialistmaktene; 
denne oppdelinga er så gjennomført at 
en voksende imperialistisk makt bare 
kan ekspandere på bekostning av and
re. Den ujamne utviklinga mellom im
perialistmaktene er stadig en kilde til 
krig. 

Etter Sovjetunionens sammenbrudd 
står USA igjen på verdensarenaen som 
eneste supermakt, og strever for ytter
ligere å øke sitt innflytelsesområde 
med alle midler. De prøver å erobre 
områder som tidligere hørte til Sovjets 
innflytelsessfære. Hele regionen fra 
Barentshavet gjennom de tidligere 
W arzawapaktlandene og Balkan, over 
Kaukasus og de tidligere sovjetrepu
blikkene helt fram til Kinas vestgrense 
er lagt ut til nyfordeling. USA er ute 
etter dominansen her og prøveu å 
hindre at framvoksende konkurrenter, 
som de europeiske stormaktene gjlen
nom sitt EU-prosjekt og Japan, rykker 
for sterkt inn. 

Denne gryende rivaliseringa fører til 
ustabilitet og nye kriger. Utviklinga av 
Nato til en aktiv krigførende allianse 
under USAs aggressive ledelse, og 
med operasjonsområde i hele den 
eurasiatiske regionen, representerer en 
militarisering av politikken. Sammen 
med den gryende rivaliseringa gjør 
dette at tendensen i retning verdensKrig 
øker. USA og Sovjet førte under den 
såkalte "terrorbalansen" mange kriger i 
den tredje verden gjennom "stedfortre
dere". Når slike konfrontasjoner i dag 
også vokser fram mellom USA og de
res gryende rivaler, er den viktigste 
forskjellen at dette nå skjer i en verden 
hvor ordningene etter både den første 
og den andre verdenskrigen er annul
lert. Vi står foran en ny omfordeling. 

De nasjonale og antiimperialistiske be
vegelsene i den tredje verden har sam
men med "terrorbalansen" mellom 
USA og det tidligere Sovjet og de anti
imperialistiske kreftene i de imperialis
tiske landa hindret at supermaktene og 
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imperialismen har kunnet utløse en 
krig i global målestokk etter 1945. 

Imperialistisk krig betyr anneksjon og 
vold for å erobre markeder eller trygge 
privilegier. Nasjonale frigjøringskriger 
er rettet mot denne aggresjonen. I kam
pen for fred er det alltid nødvendig å 
skille mellom rettferdig og urettferdig 
krig. Antiimperialistiske frigjørings
og forsvarskriger er nødvendige for å 
vinne eller forsvare undertrykte nasjo
nens politiske frihet. 

Samtidig med imperialismens gjen
nombrudd ble det lansert sosialdemo
kratiske teorier om at den økonomiske 
utviklinga hadde gjort kravet om nasjo
nal sjølråderett til en foreldet parole. 
Nå gjentas denne propagandaen i sam
band med forsøkene på opprette et 
stor-EF. Men ideologien er falsk. 
"Overnasjonalitet", bygd på stormakts-

dominans og monopolenes markedsfri
het, fører med seg nasjonal undertryk
king og innskrenking av det politiske 
demokratiet. Bindende internasjonale 
avtaler trengs på en rekke områder, bl. 
a. i miljøkampen, men dette må bygge 
på et likeverdig samarbeid mellom frie 
nasjoner. 

Forsvaret av nasjonenes rett til egen 
statlig eksistens, inkludert retten til 
løsrivelse innafor flernasjonale stater, 
er et prinsippspørsmål for den revo
lusjonære arbeiderbevegelsen. 

Sammenbruddet for sovjetimperialis
men og avslutninga av den kalde kri
gen fører ikke til at kampen for norsk 
sjølråderett blir mindre viktig. Et uav
hengig nasjonalt forsvar mot stor
maktsaggresjon er nødvendig også i 
framtida. 

2.4. JORDAS ØKOLOGISKE KRISE 

Kapitalistisk rovdrift truer nå selve 
livsgrunnlaget på jorda. Jordbruksare
alet reduseres, en femtedel av matjorda 
er allerede tapt. Mangelen på vann er 
et voksende problem. Utallige dyr og 
plantearter holder på å bli utryddet. Et 
kapitalistisk fiske uten økologiske hen
syn truer levekår og bosetting for kyst
befolkninga flere steder på kloden. I 
den tredje verden tvinges fattige og 
jordløse bønder til å utpine jorda og 
hogge verneskogen, med erosjon, 
skogdød og ørkenspredning som resul
tat. Økologiske ødeleggelser er en sær
lig trusel mot livsgrunnlaget til kvinne
bøndene i de fattige landa. Ressursene 
de lever av, raseres, arbeidsbyrdene 
øker uhyggelig, med sult, sykdom og 
økt dødelighet hos kvinner og barn 
som resultat. 

Noen av de grelleste utslagene av den 
økologiske krisa i industrialiserte land 
i dag er avslørt i Sovjet og Øst-Europa. 
En sentralisert planøkonomi uten øko
logiske målsettinger kopierer i praksis 
kapitalismens ensidige vekstbegrep, og 
fører til de samme miljøødeleggelsene. 

Mangelen på demokratiske rettigheter 
og en manglende kritisk offentlighet 
har gjort politikken enda vanskeligere 
å bekjempe. 

Tsjernobylkatastrofen demonstrerer fa
rene ved kjernekraftverkene for hele 
det internasjonale samfunnet: De 
radioaktive utslippene kjenner ingen 
grenser. Samtidig fører den storindu
strielle forurensninga av luft, innsjøer 
og elver til skogdød og helseskader. De 
rike landas enorme forbruk av fossile 
brennstoffer som kull og olje fører til 
at karbondioksidinnholdet i atmosfæ
ren øker raskt. Økt drivhuseffekt gir 
klimaendringer med ødeleggende kon
sekvenser for framtidas generasjoner. 
Den internasjonale miljøkrisa kan ikke 
løses uten en dramatisk omlegging av 
energiforbruket. 

Økologiske kriser er også skapt i tid
ligere samfunnssystemer. Det nye un
der kapitalismen og imperialismen er 
økokriser med et verdensomspennende 
omfang. Rovdriften på naturen er like 
grunnleggende som utbyttinga av den 
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menneskelige arbeidskrafta. Kapitalis
tene må akkumulere eller gå under i 
konkurransen. Produksjonen må utvi
des, og med den utvides energiforbru
ket, forbruket av lagerressurser og for
søplinga av miljøet. Kapitalismen gjør 
hele tida opp regning uten vert: De 
samfunnsøkonomiske virkningene av 
internasjonal ressursplyndring, miljø
ødeleggelser og sløsende forbrukssla
veri i den rike del av verden teller ikke 
med når profitten måles. Kapitalen har 
aldri betalt, og kan aldri betale fullt ut, 
for de verdiene den raner fra flertallet 
av jordas folk. Verken miljølovgivning 
eller markedstiltak for en "grønn kapi
talisme" kan endre på dette. Også so
sialistiske land som ukritisk har brukt 
kapital- og energiintensiv teknologi, 
har kommet opp i et tilsvarende økolo
gisk uføre i sitt eget land. 

2.5. KVINNEUNDERTRYKKINGA 

Kapitalismen har tatt over den tusen
årige kvinneundertrykkinga og vevd 
den inn i sitt økonomiske system og i 
sin måte å herske på. Kvinn enes uløn
nete hus- og omsorgsarbeid i familien 
blir indirekte utbytta av kapitalen. Si
den dette arbeidet blir gjort gratis og 
ikke må kjøpes på markedet, kan løn
ningene i den kapitalistiske produksjo
nen holdes lavere og profitten dermed 
høyere. Kvinner utbyttes også særegent 
som lønnsarbeidere i den kapitalistiske 
produksjonen. Fordi samfunnet er or
ganisert i familier, blir kvinner i ar
beidsmarkedets øyne "tilleggsarbeids
kraft" mens "hovedarbeidskrafta" er 
den mannlige "familieforsørgeren". 
Kvinners arbeidskraft blir dermed 
mindre verdt enn menns. Dette rammer 
alle kvinner, enten de lever sammen 
med en mann eller ikke. Hovedansva
ret for hus- og omsorgsarbeid gjør også 
at kvinner ofte har deltidsarbeid, unor
mal arbeidstid og usikre kontrakter. 
Dette svekker kvinnenes stilling på 
arbeidsmarkedet. 

Familien som institusjon er en del av 
det systemet som sikrer den kapitalis-
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For å holde markedet oppe har det blitt 
skapt et fremmedgjørende og sløsehde 
forbruksslaveri i den rike del av verden 
og blant eliten i de fattige landa. Kapi
talismen oppmuntrer systematisk! en 
bruk og kast-mentalitet. Stadig flere 
behov må dekkes på det private vare
markedet. Transportsystemet bygges 
opp rundt en miljøfiendtlig privatbilis
me. 

Imperialismen er et system der de vel
dige produktivkreftene ikke bare ska
per samfunnsmessig rikdom men også 
destruksjon og globale ødeleggelser. A 
fjerne det imperialistiske systemet og å 
overordne økologiske hensyn de øko
nomiske, er en forutsetning for men
neskenes videre liv på jorda. 

tiske utbyttinga. Her skjer det ubetalte 
arbeidet som kapitalistene indir~kte 
profitterer på. Bindinga til familier 
gjør kvinner til ekstrautbytta arbdids
kraft i produksjonen. Familien er K:jer
nen i det systemet som opprettholder 
maktforholdet og arbeidsdelinga mel
lom kjønnene. Og den gjenskaper sta
dig djupe psykologiske strukturer som 
støttepunkter for dette maktforholdet 
og denne arbeidsdelinga. 

Gjennom familien er kjærlighet ! og 
seksualitet vevd inn i en institusjon 
som bidrar til å opprettholde makt- og 
utbyttingsforholda i samfunnet. Homo
fil og lesbisk kjærlighet bryter med 
dette mønsteret. Dette er en viktig 
grunn til undertrykkinga av homofile 
og lesbiske. Den homofile frigjørihgs
kampen har nære felles interesser med 
kampen for kvinnefrigjøring. l 

Det er borgerskapet som klasse som 
tjener på kvinneundertrykkinga. Sam
tidig gir kvinneundertrykkinga mehn i 
arbeiderklassen og i det arbeidende 
folket en rekke materielle, sosiald og 
psykologiske fordeler. Og den har ei 
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djuptgripende innvirking på deres sjøl
oppfatning og verdensbilde. Gjennom 
kvinneundertrykkinga bindes menn i 
en delvis allianse med sin egen klasse
fiende. Menn i arbeiderklassen og i det 
arbeidende folket må kjempe mot sin 
egen posisjon som undertrykkende 
kjønn for å fri seg sjøl fra posisjonen 
som undertrykt klasse. Mannssjåvinis
me er klassesamarbeid. 

I den 3. verden skjer det ei indirekte ut
bytting av enormt omfang av kvinne
nes ubetalte arbeid i sjølbergingsjord
bruket og i hjemmet. Dette er noe av 
grunnlaget for den billige arbeidskrafta 
i denne delen av verden, og for de svæ
re, imperialistiske profittene. Unge, 
kvinnelige arbeidere i eksportsonene er 
fratatt alle faglige rettigheter, og utbyt
tes beinhardt. Tradisjonelle former for 
"kvinnelighet" utnyttes systematisk for 
å holde dem nede. Imperialistisk "ut-

2.6. IDEOLOGISK HEGEMONI 

Det kapitalistiske systemet holdes oppe 
av enorme økonomiske og militære 
maktmidler. Men det bygger også på et 
ideologisk og kulturelt herredømme. 
Offentlige og private utdanningssyste
mer og massemedier innpoder at kapi
talismen og klasseskillene er naturlige, 
nødvendige og fornuftige. Merverdi
produksjonen og utbyttinga skjules: 
Lønna framstilles som full betaling for 
det utførte arbeidet. Den sosialdemo
kratiske myten om staten som et nøy
tralt organ, heva over alle klasseinte
resser, er et av kapitalens viktigste 
ideologiske våpen for å passivisere 
arbeiderklassen. 

Verdier som forsterker klassesamfun
net, blir reprodusert. Blant disse ver
diene er også oppfatninga av mannen 
som det "egentlige" mennesket og 
overordna kjønnet, som fremmes gjen
nom systematisk usynliggjøring av 
kvinner. Den herskende klassen define
rer de herskende tenkemåtene. 

Borgerskapet bruker kontrollen over 
utdanning og forskning til å befeste sin 
ideologiske makt. De som skaper ver-

vikling" i den 3. verden raserer kvin
ners livsgrunnlag og undergraver deres 
rettigheter. Dette betyr underernæring, 
sjukdom og død for millioner av barn 
hvert år. 

Prostitusjon og pornografi gjør kvin
nekroppen til vare. Seksualisert vold er 
kapitalististisk storindustri i alle deler 
av verden. Prostitusjonen er en viktig 
kilde til valutainntekter for flere stater 
i den 3. verden, gjennom turistindustri
en. Prostitusjonsprofitten kommer både 
den lokale overklassen og imperialis
tiske investorer til gode. 

Ett av midlene til å opprettholde makt
forholdet mellom kvinner og menn er 
bruk av vold: Kvinnemishandling, 
voldtekt, incest. Staten gir kvinner og 
barn minimal rettsbeskyttelse mot slike 
overgrep. 

diene i industri og primærnæringer, 
framstilles som en samfunnsmessig ut
giftspost. Arbeiderklassens erfaringer, 
kunnskaper og kultur neglisjeres både i 
skole og samfunnsliv. Samtidig fører 
den sosiale arbeidsdelinga til at ar
beidsfolks behov for utdanning og in
tellektuelt liv undertrykkes. 

Moderne massemedier er i dag i stand 
til å dekke aktuelle hendinger de fleste 
steder på kloden. Men de internasjona
le nyhetsmediene er kontrollert av sto
re kapitalistiske monopoler. I de fleste 
land er alle ledende aviser og fjern
synsselskaper eid av monopolgrupper 
og storkapital som avspeiler kapitalis
mens verdensbilde. Medienes propa
gandafunksjon springer bl.a. ut fra de
res makt til å definere hva som er vik
tig og nyhetsverdig. Slik har kapitalen 
etablert et ideologisk hegemoni som 
framholder den usolidariske og miljø
fiendtlige kapitalistiske utviklings
modellen som ideal for verdens folk. 
Det hvite Vesten framstilles som ver
dens navle, mens andre folkeslags 
historie og kultur blir usynliggjort og 
nedvurdert. 
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Dette forsterker klasseundertrykkinga, 
internasjonalt og nasjonalt. Imperialis
tiske interesser framstår som "natur-

2.7. DEMOKRATI OG DIKTATUR 

Kapitalismen ble etablert som et domi
nerende system gjennom klassekamp 
og borgerlige revolusjoner. Som poli
tisk system eksisterer den under mange 
og ulike styreformer: parlamentarisme, 
korporativt samarbeid mellom staten 
og næringsorganisasjonene, autoritære 
diktaturer og åpen fascisme. De fleste 
rike og politisk stabile kapitalistiske 
land har i dag allmenn stemmerett og 
valg til representative forsamlinger. 
Det politiske systemet bygger offisielt 
på at det skal være ytrings- og organi
sasjonsfrihet og individuell rettssikker
het. Disse demokratiske rettighetene og 
prinsippene er viktige for folkets kamp 
og må forsvares mot alle innskrenk
mnger og angrep. 

Men det borgerlige demokratiet er like
vel ikke noe folkestyre over økonomi 
og statsapparat. Private eiere har sty
ringsretten, direktørsjikt og banker tar 
alle viktige avgjørelser. 

De dominerende massemediene - og 
dermed også ytringsfrihetens vilkår -
kontrolleres av store kapitalgrupper el
ler staten. De folkevalgte organene er 
institusjoner i et samfunn med kapita
listisk privateiendom og lønnsslaven. 
Budsjettpolitikk og vedtak tar og må ta 
utgangspunkt i næringslivets grunnleg
gende interesser og behov. Monopole
nes jakt på maksimal profitt er samfun
nets økonomiske grunnlov. Stemmeret
ten opphever ikke dette. 

Statsbedriftene fungerer innafor det 
samme økonomiske systemet, og em-
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lige", rettferdige opprør som terror. 
Arbeidsfolk og kvinner defineres ut av 
nyhetsbildet, de usynliggjøres. 

betsverket er organisert for å tjene det. 
Borgerskapet, ikke arbeiderklassen og 
folket, har makta i staten. Storparteh av 
lovverket handler om forhold som er 
knyttet til den private eiendomsretten. 

At dette er regelen, betyr ikke at folke
valgte organer ikke fatter avgjørelser 
som tar hensyn til andre klasseinteres
ser. Legitimiteten til det politiske sys
temet forutsetter at det i mange saker 
inngås slike kompromisser. Folkets 
kamp har også på en lang rekke 
områder presset gjennom sosiale refor
mer, ført til lovvedtak som begrenser 
utbyttinga, og offentlige tjenester som 
delvis er unndratt markedskreftene. 
Men premissene for samfunnsutviklin
ga og demokratiet er likevel lagt av 
kapitalens faktiske klassediktatur. 

Statens klassekarakter framgår også av 
politiets og militærappatets funksDon. 
De militære styrkene er ikke bare et 
forsvarsapparat mot ytre fiender, de er 
også et redskap som kan brukes til 
aggresjon og til å knuse sosiale opprør. 

De samme vestlige landene som roser 
seg av demokrati og rettssikkerhet inn
ad, bidrar samtidig til å opprettholde 
korrupte og diktatoriske regimer i store 
deler av den tredje verden, fordi disse 
regimene sikrer imperialismens økono
miske og politiske interesser. Imperia
lismen er et hovedhinder, ikke bare for 
virkelig frigjøring for folkene i sør, 
men også for borgerlig demokrati i 
denne del av verden. 
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2.8. JORDAS UNDERTRYKTE MOT IMPERIALISMEN 

Den internasjonale klassekampen har 
gjennom hele dette århundret vært pre
get av ulike grunnleggende motsetnin
ger: Arbeiderklassen må kjempe mot 
kapitalistklassens utbytting. Undertryk
te folk og nasjoner slåss mot et impe
rialistisk system som holder dem nede 
i avhengighet og fattigdom. Land som 
forsøker å forene nasjonal uavhengig
het med sosialistisk oppbygging, har 
blitt utsatt for militære intervensjoner 
og økonomiske blokader. Samtidig er 
det skarpe motsetninger mellom ulike 
imperialistiske land om hegemoni og 
innflytelse. 

Hvilken av disse motsigelsene som 
spiller den viktigste rollen, har vekslet 
og vil fortsatt veksle. 

Etterkrigstidas "sosialistiske blokk" 
finnes ikke lenger. USAs dominerende 
stilling etter sammenbruddet av Sovjet 
har også ført til hardere undertrykking 
av folk og nasjoner i den tredje verden. 
Det har vært vanskeligere å spille på 
motsigelsene mellom de imperialistis
ke maktene. Også i de imperialistiske 
landene bidro denne endringa i den 
inter-imperialistiske maktbalansen til 
at angrepene på arbeiderklassen og 
folket ble hardere. Den "amerikanske 
modellen" skulle innføres, med økt 
markedsliberalisme, lønnsnedslag og 
nedbygging av offentlige sosiale ord
ninger. Vi ser økende protester og ak
sjoner mot denne utviklinga, både fra 
arbeiderklassen, fra bønder og fra and
re lag av folket. Men styrken i denne 
motstanden er ennå ikke så sterk at den 
klarer å reversere utviklinga. 

I de tidligere sentralstyrte byråkratka
pitalistiske kommandoøkonomiene i 
det tidligere Sovjet og i Øst-Europa har 
overgangen til rå markedskapitalisme 
og mafiaøkonomi ført til direkte sosial 
nød og nedbryting av folkehelsa. Mas
searbeidsløshet og fattigdom brer seg 
slik at det i store deler av det tidligere 
Sovjet er riktig å snakke om tredje-ver
den-tilstander. Diktata fra IMF og ut-

byttinga fra vestlig kapital styrker også 
disse trekka. Denne utviklinga har ført 
til flere militante streikekamper i Russ
land og en slags nyrenessanse for de 
gamle revisjonistpartia i flere av landa. 
Lite tyder imidlertid på at de utvikler 
en strategi for nye sosialistiske revo
lusjoner. Men vi kan få en styrking av 
de inter-imperialistiske motsigelsene 
dersom USA og EU-maktene presser 
Russland for hardt. 

Dette kan føre til en mer sentralstyrt, 
nasjonalistisk politikk i Russland, som 
også kan evne å utnytte de enorme res
sursene i landet til på kort sikt å gjøre 
landet til en betydelig økonomisk makt 
igjen. Ennå i dag er Russland verdens 
nest sterkeste militærmakt, muligens 
utfordret av Kina. 

Over hele jorda setter konflikten 
mellom naturens bæreevne og mennes
kenes rovdrift på naturressursene sitt 
preg på utviklinga. Det imperialistiske 
systemet forsterker denne rovdrifta, og 
den voksende motstanden mot den blir 
i større og større grad en bevisst anti
imperialistisk kraft og utvider enhets
fronten mot imperialismen. 

Det samme gjelder for kampen mot un
dertrykkinga av kvinnekjønnet. Utvik
ling på imperialismens premisser un
dertrykker kvinnene i den tredje verden 
særskilt: kvinnebøndene så vel som 
den kvinnedominerte arbeidsstokken i 
frihandelssonene og en økende interna
sjonal kvinnehandel. 

Den internasjonale klassekampen do
mineres i dag av motsigelsen mellom 
imperialismen og jordas undertrykte 
folk og nasjoner. Denne hovedmotsi
gelsen viser seg både gjennom finans
kapitalens økonomiske undertrykking 
og plyndring og gjennom en omfatten
de motstand mot imperialismen, som 
ytrer seg på mange måter. De folkelige, 
mangslungne opprørsbevegelsene i den 
tredje verden er hovedkrafta i kampen 
mot det imperialistiske verdenssyste-

AKPs prinsipprogram 11 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017



met ved inngangen til det nye tusen
året. 

Samtidig ser vi at USAs kamp for total 
dominans og den gryende motsigelsen 
mellom supermakta og de andre impe-

rialistiske statene kan føre til en utvik
ling som kan kaste verden ut i en ny 
storkrig. Det stiller alle folkelige og 
demokratiske krefter overfor oppgaven 
med å bygge opp en brei front mot kri
gen. 

3. Klasser og l<lasseallianser i Norge 

3.1. BORGERSKAPET OG DETS ALLIERTE 

Den grunnleggende klassemotsetninga 
i det norske samfunnet går mellom bor
gerskapet - de som eier og disponerer 
kapitalen- og proletariatet, - arbeider
klassen. 

Kjernen i borgerskapet er de store eier
gruppene som kontrollerer finanskapi
tal, handel, shipping, oljeindustri og 
annen storindustri og deres sjikt av sty
reformenn og generaldirektører. 

Til denne herskende klassen hører også 
de ansatte lederne i statlige konserner, 
de øverste i embetsverket, kapitalistis
ke grunneiere, storbønder og redere i 
fiskeriene, rike intellektuelle i ulike 
maktposisjoner og toppsjiktet i Høyre, 
Ap, LO og en del andre partier og or
ganisasjoner. Lederne innafor mono
polgruppene, staten og organisasjonene 
i nærings- og arbeidslivet har blitt sta
dig mer sammenvevd med staten gjen
nom utbygginga av korporative institu
sjoner og samarbeidsformer. Tradisjo
nelle eiere av enkeltkapitaler har fått 
en mer begrenset innflytelse. 

Norge er et av de yngre kapitalistiske 
landene i Europa. Den industrielle ut
viklinga har vært tuftet på råvarer, 
halvfabrikater og billig energi. Kapita
len har tradisjonelt vært lite konsen
trert. Det var skipsfart og utenlandske 
investeringer som knyttet landet til den 
imperialistiske verdensøkonomien. 
Seinere ble dette forsterket av Nato
medlemskap og ulike politiske og øko
nomiske allianser. Ledelsen i Ap har 
vært hovedarkitekten for den moderne 
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norske statskapitalismen, det organi
serte klassesamarbeidet og en drivkraft 
bak alliansen med USA. 

Framveksten av oljeøkonomien har 
lagt grunnlaget for en mer ekspansiv 
norsk imperialistisk økonomi med om
fattende kapitaleksport. Det norske 
monopolborgerskapet er en integrert 
del av det imperialistiske verdenssyste
met. På 1980-tallet innledet den hers
kende klassen en omstilling av norsk 
økonomi med nedlegging av tradisjo
nell tungindustri, internasjonalisering 
av kapitalen og angrep på kollektive 
velferdsordninger. 

I den rike delen av verden har tridlig 
industrialisering, langvarige oppgangs
perioder og ekstraprofittene på grunn 
av den internasjonale arbeidsdelinga 
skapt et materielt grunnlag for store 
sosiale reformer innafor kapitalismens 
rammer. Men det gjorde det også 
mulig å utvikle et arbeideraristokrati 
som politisk allierte seg med "sin" stat 
og "sine" kapitalgrupper. Dette skapte 
et sosialt grunnlag for sjåvinisme og 
internasjonalt klassesamarbeid. 

Sosialdemokratiet i Norge har i sam
arbeid med kapitalen bygd opp et stort 
faglig byråkrati og andre privilegerte 
sjikt som virker som garantist for klas
sesamarbeidet. Det er også rekrutte
ringsgrunnlag for offentlig byråkrati og 
andre posisjoner med ansvar innafor 
systemet. Dette sjiktet strekker seg 
over flere klasser. Mange av de sosial
demokratiske topplederne er rekrÅttert 
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helt opp til borgerskapet gjennom dette 
apparatet. 

Norsk og vesteuropeisk kapital for
søkte i 1972 å gjøre Norge til medlem i 
EF, som seinere er utviklet til Den 
europeiske unionen (EU). Etter en om
fattende kamp med mobilisering av 
alle nasjonale og demokratiske krefter 
sa et flertall av folket nei i folkeav
sternninga 25. september. Dette endret 
ikke den norske kapitalismens utvik
lingsretning, men det var et alvorlig 
nederlag for de imperialistiske krefte
ne. Dette nederlaget og den norske 
sjølråderetten ga bedre betingelser for 
å føre kampen mot utbytting, avfolk
ning, miljøødeleggelser og ulike sosia
le problemer enn det som er mulig in
nafor EU. Dette er en av grunnene til 
at EU-medlemskap fortsatt er et over
ordna politisk mål for borgerskapet og 
toppen i sosialdemokratiet. 

Trass i resultatet fra folkeavsternninga 
ble Norge på mange områder tilpasset 
EUs regler og mål. Etter å ha kuppet 
Norge inn i EØS i strid med folkeav
sternninga og den norske grunnloven, 
forsøkte borgerskapet i 1994 under den 

3.2. ARBEIDERKLASSEN 

Arbeiderklassen omfatter arbeiderne i 
industri og annen produksjon, i trans
port og arbeidere og underordnete 
funksjonærer innafor handel- og kon
toryrker, helse- og sosialsektoren og 
annen offentlig og privat virksomhet. 
Også arbeidsløse og trygda arbeidere 
og de ikke-yrkesaktive i arbeiderfami
liene tilhører proletariatet. 

Endringer i arbeids- og næringsliv har 
ført til endringer arbeiderklassens sam
mensetning. Kjønnssammensetninga i 
den yrkesaktive arbeiderklassen er nå 
slik at kvinnene utgjør halvparten. Vi 
har fått større differensiering mht. ut
danning, yrkesstatus og inntekt. Mange 
arbeiderkollektiver som sprang ut av 
det gamle industrisamfunnet, er opp
løst. Store, kapitalistiske selskaper og 

sosialdemokratiske Brundtland-regjer
inga igjen å få gjennom medlemskap i 
EU ved folkeavsternninga 24. novem
ber. Igjen ble resultatet at et flertall i 
folket stemte nei. Dette resultatet førte 
ikke til noe opphold i myndighetenes 
og kapitalismens tilpasning til EU, og 
det snakkes allerede åpenlyst om å gjø
re enda et forsøk på å melde Norge inn 
i Den europeiske unionen. 

I den samme perioden har Norge utvik
let sin oljeproduksjon, og gjennom det 
statlige engasjementet i oljeindustrien 
har sammensmeltinga av stat og kapital 
nådd et nytt stadium. Norge er blitt en 
rik, imperialistisk stat, som investerer 
profitten i andre land og opptrer som 
en aggressiv utbytter på verdensarena
en. Dette har medvirket til at Norges 
rolle som lydstat for USA er blitt enda 
tydeligere, og har ført til at staten har 
engasjert seg i aktive krigshandlinger i 
kampen for å dominere det tidligere 
Jugoslavia og sikre kontrollen med 
Balkan og veien til oljen i Midtøsten 
og Kaukasus. Foran tusenårsskiftet har 
den norske regjeringa Bondevik vist at 
Norge er blitt en aggressiv imperialist
makt. 

bedrifter (sjukehus etc.) i offentlig sek
tor skjærer ned på den faste arbeids
stokken og leier inn arbeidskraft fra 
underleverandører for korttidsjobber 
og deloperasjoner. Slik skapes et skille 
mellom fast ansatt heltidsarbeidskraft 
og "randarbeidskraft" med usikre ar
beidsforhold. 

Sosialdemokratiets langvarige hegemo
ni har sammen med borgerlig indoktri
nering ført til politisk og kulturell de
mobilisering. På kort sikt er den poli
tiske klassebevisstheten svekket, spesi
elt i de yngre generasjonene. Samtidig 
har deler av arbeiderklassen blitt tvun
get til klassekamp pga. omstillingspoli
tikk og økonomisk innstramming. 
Kvinnenes inntog i yrkeslivet styrket 
deres kvinne- og fagforeningsbevisst-
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het, og gjort dem til aktive deltakere i 
klassekampen. Arbeiderklassen har 
samlet vokst i størrelse, og når kapita
lens angrep blir møtt med klassekamp 
og organisering, vil arbeiderklassens 
politiske enhet og kampkraft kunne 
styrkes på et nytt grunnlag. Høy fagfo
reningsbevissthet, utdanningsnivå og 
faglig kompetanse gjør arbeiderklassen 
i Norge godt rustet til å ta over styringa 
av samfunnet. 

Arbeiderne i de større bedriftene i pro
duksjon og transport er den tradisjonel
le kjernen i arbeiderklassen. De er kon
sentrert, godt organisert, strategisk 
plassert i produksjonen av merverdien 
og står i direkte konfrontasjon med de 
sentrale delene av borgerskapet. Sjøl 
om denne delen av arbeiderklassen si
den midten av syttitallet har gått tilba
ke i antall, så er kjerneproletariatet sta
dig en ledende kraft i arbeiderklassens 
kamp. 

Kvinnene hører til den mest utbytta og 
undertrykte delen av arbeiderklassen 
fordi de er undertrykt både som klasse 
og kjønn. Kvinnene i arbeiderklassen 
kombinerer og blir trukket mellom 
stillinga som arbeider og hovedansva
ret for det private, ubetalte arbeidet i 
familien. Denne stillinga tvinger fram 
radikale krav som kampen for 6-ti-

mersdagen, økning av kvinnelønna og 
bedre offentlige tjenester, og har lagt 
grunnlaget for at kvinnene i arbeider
klassen har vokst fram som ei ny, le
dende kraft. Økt kvinnebevissthet spil
ler en viktig rolle for å samle denne de
len av klassen til kamp. Framveksten 
av kvinnene som ei sjølstendig ledende 
kraft har styrket arbeiderklassen. Sam
tidig tvinger det fram endringer i arbei
derklassens bevissthet om seg sjøl og 
dens bevissthet om politisk og faglig 
strategi og taktikk, krav, organisasjons
og arbeidsformer. Denne prosessen går 
ikke smertefritt, men den er helt 
nødvendig hvis arbeiderklassen skal 
kunne gå i spissen for virkelig frigjø
ring. 

Den internasjonale arbeidsvandringa 
har ført til at arbeiderklassen i Norge 
teller flere titusener arbeidere fra amdre 
land. Arbeiderne fra den 3. verden hø
rer til de mest undertrykte, og diskrimi
neres systematisk på arbeidsmarkedet. 

Enheten mellom alle arbeidere, uansett 
nasjonalitet, hudfarge, kjønn og seksu
ell legning, er en forutsetning for hele 
arbeiderklassens frigjøring. Dette kre
ver kamp mot rasisme og mannssjåvi
nisme i egne rekker og endring av kul
turen i arbeiderklassens organisasjo
ner. 

3.3. SMÅBORGERSKAP OG NYE MELLOMLAG. 
DE INTELLEKTUELLE 

Småborgerskapet lever ikke av utbyt
ting av andres arbeidskraft, men skiller 
seg fra arbeiderklassen ved at det eier 
produksjonsmidler eller arbeider i et 
sjølstendig yrke. Småborgerskapet er 
ikke en enhetlig klasse, men deler seg 
på ulike småborgerlige klasser og sjikt. 
Flertallet av bønder og sjølstendige fis
kere, i kystdistriktene ofte i kombinas
jonsyrker, utgjør det klassiske småbor
gerskapet i primærnæringene. Enkelte 
er halvproletarer med inntekt fra arbei
deryrker i tillegg til næringsinntekta. 
Andre er langt bedre stilt, og grenser 
opp mot storbønder og fiskerredere 
som driver kapitalistisk virksomhet. De 

14 AKPs prinsipprogram 

siste gruppene har stor innflytelse i 
samvirke og yrkesorganisasjonene og 
samarbeider nært med staten. 

De små sjølstendige i landbruk og 
fiske arbeider hardt for lav inntekt. An
tallet har gått sterkt ned i etterkrigstida, 
men denne klassen spiller forsatt en 
viktig rolle for matforsyning og boset
ting. Kvinnebøndene gjør mye av ar
beidet uten å få egen inntekt og egne 
rettigheter. Flertallet av bønder og fis
kere er strategisk allierte i arbeider
klassens kamp mot imperialismen og 
den kapitalistiske markedsøkonomien. 
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Småborgerskapet i byene finnes bl.a. 
innafor varehandel, handverk, reklame, 
service, transport og sjølstendige intel
lektuelle yrker. I disse gruppene står 
ideologien om "å jobbe seg opp" svært 
sterkt. Mange slike sjølstendig næ
ringsdrivende blir utkonkurrert og pro
letarisert. Men nye kommer til, og som 
sosialt sjikt vil denne gruppa sjelden 
slåss sammen med arbeiderklassen. 

Den raske veksten i offentlige sektor 
og de nye kravene som stilles til ut
danna arbeidskraft, har skapt svære 
sjikt av offentlig ansatte. De har utdan
ning og en formell posisjon som er 
høyere enn arbeiderklassens, men det 
store flertallet av dem har lønn og leve
kår som ligger på linje med, noen gan
ger under, gjennomsnittet i arbeider
klassen. De laveste gruppene kan knapt 
skilles fra arbeiderklassen. Dette er 
nært knyttet sammen med at flertallet 
er kvinner, spesielt gjelder dette helse-, 
sosial- og utdanningsvesenet og andre 
former for offentlig og privat tjeneste. 
De utvikler kvinnebevissthet og styrker 
fagforeningene sine. 

Samtidig er det en tendens til at de øv
re sjiktene blant ansatte intellektuelle, 
med utdanningen som "kapital", forsø
ker å konstituere seg som en egen aka
demikerklasse med spesielle privilegi
er. Ulike akademiske gruppers kamp 
for å "holde avstanden" til arbeider
klassen i inntekts- og tariffoppgjørene, 
og for å befeste sitt monopol på bes-

3.4. UNGDOM OG OPPRØR 

Et brudd med det kapitalistiske syste
met er umulig å gjennomføre uten del
takelse fra ungdommen. Alle store 
samfunnsomveltninger til nå har vist 
det. Ungdommen deler seg på ulike 
klasser, men som gruppe er den minst 
konservativ både ut fra sin friere stil
ling sosialt og en bevissthet om at 
framtidige endringer er avhengig av en 
ny generasjon. 

De siste årtiene har forsterket denne 
utviklinga. Ungdomstida har blitt for-

temte arbeidslederoppgaver, er et ek
sempel på dette. Dette forsterkes av de 
intellektuelles sosiale mobilitet; mange 
kan gjøre karriere ved å gå i tjeneste 
for borgerskapet som organisatorer og 
propagandister. 

De intellektuelles samfunnsmessige 
funksjon er knyttet til det historiske 
skillet mellom åndsarbeid og kroppsar
beid. Alle mennesker er i en viss for
stand intellektuelle, men bare et min
dretall er det i kraft av sitt yrke og sin 
samfunnsmessige funksjon. Kunst og 
kultur, vitenskap og utdanning, masse
medier, teknologisk kunnskap, forvalt
ning og organisasjon er spesialiserte 
områder, monopolisert av bestemte yr
kesgrupper. De intellektuelle er ingen 
egen klasse, men et sosialt og kulturelt 
sjikt som fordeler seg på flere klasser. 
Som sosialt sjikt tilhører de fleste in
tellektuelle i dagens Norge småborger
skapet og de nye mellornlaga av offent
lig ansatte funksjonærer. 

Men den sosiale posisjonen sier likevel 
ikke alt om de intellektuelles funksjon. 
Politisk vil alle klasser ha sine intellek
tuelle, folk som utfører oppgaver knyt
tet til utdanning og utredninger, infor
masjon, organisasjon og ideologisk ar
beid. For arbeiderklassen og arbeider
klassens organisasjoner er det av stra
tegisk betydning å utvikle og knytte til 
seg et stort antall intellektuelle som 
kan utfordre borgerskapets ideologiske 
hegemoni og kunnskapsmonopol. 

lenget ved at stadig flere ungdommer 
går lenger på skole. Ungdom under ut
danning utgjør i dag den viktigste 
sosiale, politiske og kulturelle krafta 
som former dagens ungdomsmiljø. 
Samtidig presses stadig flere ungdom
mer ut i permanent arbeidsløshet etter 
endt utdanning. Ungdommens sam
funnsengasjement og de usikre fram
tidsutsiktene som dagens samfunn til
byr, vil føre til nye politiske opprør. 
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3.5. KAMP MOT UNDERTRYKKING AV HOMOFILE 

Kampen for å få utfolde homofili og 
lesbisk kjærlighet og seksualitet er en 
viktig og nødvendig del av kampen for 
det "frihetens rike" som vi slåss for. 
Homofil og lesbisk kjærlighet bryter 
med den familieinstitusjonen som det 
kapitalistiske samfunnet er basert på. 
Det er en viktig grunn til at homosek
sualitet blir undertrykt. Særlig hardt 
rammes folk i arbeiderklassen. 

Gjennom den homofile og lesbi
1
ske 

kampen kan store og verdifulle krefter 
frigjøres, spesielt i arbeiderklassen. 
Det er utenkelig at partiets strategiske 
mål kan nås uten at folk også får frihet 
og selvtillit til å velge å utfolde kjær
lighet og seksualitet overfor sitt eget 
kjønn. 

3.6. MOTSETNINGA MELLOM BY OG LAND 

Jordbruk og fiske har gjennom hele 
hundreåret fått redusert betydning, 
men spiller fortsatt en helt avgjørende 
rolle for bosettinga i Distrikts-Norge. 

Kapitalismens ujamne utvikling skjer
per også i Norge motsetninga mellom 
by og land, sentrum og periferi. Byer 
og tettsteder vokser på utkantstrøkenes 
bekostning. Hardere effektivitetskrav i 
landbruket fører til avfolking og miljø
ødeleggelser. Matvareproduksjonen 
blir undergravd. 

Gjennom mange hundre år har Nord
Norge vært behandlet som en koloni. 
Sømorsk og utenlandsk kapital har ra
net ressursene fra den samiske og 
nordnorske befolkninga. De har drevet 
rovdrift på naturen, fisken og malmen. 
I dag er hele det økologiske systemet i 
Barentshavet i ubalanse, og tilførselen 
av proteinrik fiskemat, spesielt til Eu
ropas befolkning, er truet. Mange 
lokalsamfunn er fraflyttet, og store 
deler av landsdelen, spesielt Finn
markskysten, er truet av total avfol-

king. Vi vil delta aktivt i kampen mot 
rasering, fraflytting og miljøødeleggel
ser i Nord-Norge. Folket der må sjøl få 
kontroll over egne ressurser. 

Kampen for utvikling av det nordnor
ske samfunnet står i direkte motsetning 
til borgerskapets strategi for utvikling 
av kapitalismen, og henger nøye sam
men med kampen for ei økologisk 
framtid, i Norge og globalt. Kampen 
vil gi oss mange av svarene vi trenger 
for å konkretisere vår visjon om fram
tida. Kampen for Nord-Norge og den 
samiske nasjonen er et avgjørende 
spørsmål i kampen for en sosialistisk 
revolusjon. 

Utviklinga øker presset på de større 
byene, skjerper boligproblemene og 
miljøproblemene og fører til økt sosial 
nød. Samtidig understreker det behovet 
for å styrke alliansen mellom arbeider
klassen i byene og fiskere, småbrukere, 
arbeiderklassen og andre deler av 
folket i Distrikts-Norge. 

3.7. NASJONAL UNDERTRYKKING 

Den norske staten er etablert på to 
nasjoners landområder, den norske og 
deler av den samiske nasjonens områ
der. Befolkninga i Norge i dag består 
av ulike nasjoner og folkegrupper. Ko
lonialismen har delt Sameland mellom 
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fire stater, og den norske staten har 
systematisk ranet til seg samisk land 
og undertrykt samenes økonomi, kultur 
og språk. Også kvener, sigøynereJ og 
tatere er ofre for nasjonal og språklig 
undertrykking. Kolonistyret i dan~ke-
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tida er den historiske bakgrunnen for 
undertrykkinga av det norske målet. 
Det er nødvendig å føre kamp for dia
lektene - og for nynorsken som en 
skriftlig sarnnernner for dem. 

Innvandrere og flyktninger, spesielt fra 
den tredje verden, blir utsatt for åpen 
rasisme, språklig undertrykking, man
gelfullt skolevesen og ulike former for 
diskriminering på arbeids- og bolig
markedet. Den rasistiske undertrykkin
ga rammer innvandrerkvinner spesielt 
hardt, bl.a. fordi lovverket i praksis 
ikke gir innvandrerkvinner en sjølsten
dig juridisk status. Stortingets vedtak 
om innvandringsstopp og en restriktiv 
asylpolitikk har både skjerpet den ra-

3.8. ALLER NEDERST 

Kapitalismen har til alle tider skapt uli
ke grupper av utstøtte som er hardt un
dertrykt og lever i sosial nød. Dette 
sjiktet består i dag bl.a. av kriminelle, 
prostituerte og rusmisbrukere som ikke 
har arbeid. Demoralisering og en håp
løs livssituasjon fører til liten mot
standskraft mot undertrykking og for
følging. Derfor klarer de utslåtte og ut
støtte sjelden å alliere seg med arbei
derklassen. 

sistiske undertrykkinga og gitt næring 
til åpen rasistisk virksomhet. 

Arbeiderklassen kan bare vinne fram 
gjennom å kjempe mot alle former for 
nasjonal undertrykking, rasisme og sjå
vinisme. I Norge må dette bety en 
anerkjennelse av samenes nasjonale 
rettigheter - inkludert kollektiv eien
domsrett til de samiske områdene. Det 
innebærer også retten til gjennom egne 
organer å utforme politiske vedtak for 
utviklinga av den samiske nasjonen, 
også oppretting av egen stat. Det betyr 
også avvisning av rasistiske innvan
dringslover og full støtte til innvand
rernes og flyktningenes språklige, kul
turelle og religiøse rettigheter. 

Borgerskapet prøver å dekke over de 
økonomiske og sosiale årsakene til 
denne nøden, samtidig som kapitalis
tiske spekulanter i narkotikasalg, pro
stitusjon og annen kriminell virksom
het utnytter ofrene som redskaper i sin 
virksomhet. 

4. Målet: Et l<lasseløst, 
l<ommunistisl< verdenssamfunn 

4.1. EN INTERNASJONAL REVOLUSJON 

Kampen for et klasseløst samfunn for
utsetter både en radikal omfordeling av 
verdens rikdommer og en helt annen 
forvaltning av jordas begrensete res
surser. Den klassiske visjonen om "det 
kommunistiske overflodssamfunnet" 
har gitt illusjoner om en materiell vekst 
uavhengig av naturens egne grenser. 
Men et klasseløst samfunn forutsetter 
ikke bare samfunnsmessig rikdom: 

Økonomien må også være styrt i sam
svar med økologiske prinsipper. 

Dette målet kan bare nås gjennom en 
lang rekke revolusjoner og omveltnin
ger som skaper nye internasjonale 
maktforhold: 

En solidarisk økonomisk verdensor
den. De internasjonale monopolenes 
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makt må knuses og det imperialistiske 
varebyttet avskaffes. 

En ny type planøkonomi som styres av 
folks grunnleggende behov og som 
bygger på økologisk innsikt og økolo
giske rammer. Overordna rammeplaner 
må forenes med lokal skaperkraft. 

Profitten må oppheves som drivkraft i 
økonomien, lønnslaveriet avskaffes og 
produksjonen legges om fra bytteverdi
orientering til bruksverdiorientering. 
Kvinne nes ubetalte arbeid må synlig
gjøres. De oppgavene som løses gjen
nom dette arbeidet, må inngå som en 
del av den helhetlige, samfunnsmessi
ge planen og sikres nødvendige ressur
ser. 

Reduksjon av energi- og ressursbruken 
i de nåværende rike landa. Det må ut
vikles lavenergi-samfuim og satses på 
fornybare ressurser. Lagerressursene 
må resirkuleres. 

Oppheving av alle maktstrukturer og 

institusjoner som fremmer rasisme og 
kvinneundertrykking. 

En radikal jordreform der de som dyr
ker jorda, også tar kontrollen over den. 

Sikre undertrykte nasjoners sjølråde
rett og etablere et likeverdig samarbeid 
mellom alle nasjoner. Dette er en 
forutsetning for internasjonale avtaler 
som bryter ned barrierene mellom sta
tene, sikrer militær nedrustning og en 
nedbygging av alle grenser. 

Utgangen på denne kampen er ikke 
gitt. Men valget står uansett mellom 
imperialistisk barbari og en ny sosialis
tisk sivilisasjon. Opprør og nederlag 
vil avløse hverandre. Kampene vil ta 
mange generasjoner, og også de nye 
samfunnene vil være preget av proble
mer og nye motsetninger. Det konflikt
frie idealsamfunnet vil aldri finnes. 
Men rasisme, klasse- og kjønnsunder
trykking er skapt gjennom mennes e
nes historie og kan også avskaffes i 
samfunn som menneskene sjøl skaper. 

4.2. REVOLUSJON OG NYE KLASSESAMFUNN 

Den første revolusjonen som satte so
sialistisk samfunnsorganisering på 
dagsordenen var Pariserkommunen. 
Den holdt stand bare noen få måneder i 
1871 før den ble knust av reaksjonen 
og et borgerskap på vei opp. 

De nydemokratiske og sosialistiske re
volusjonene i vårt århundre, med Russ
land og Kina som viktigste eksempler, 
klarte heller ikke å overleve den impe
rialistiske tidsbolken. Både ytre press 
og indre svakheter gjorde at de sosia
listiske samfunna som ble bygd opp, 
brøt sammen og til slutt ble oppslukt 
av den rådende verdensimperialismen. 

Både for verdens folk i den perioden 
de holdt stand, og for det historisk ut
viklingsløpet er allikevel gevinstene til 
disse pionerprosjekta av stor betyd
ning. Jordreformer, industrialisering, 
utdanningsrevolusjon, bedre helsefor
hold og langt større sosial trygghet for 
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arbeiderklassen ble oppnådd i landa 
hvor revolusjonene fant sted. De inter
nasjonale ringvirkningene var også be
tydelige. De ga inspirasjon og bedre 
vilkår for frigjøringskamper i den tred
je verden, som for kampen for sosiale 
reformer og innrømmelser fra borger
skapet i de imperialistiske landa. Kom
munistpartiene spilte en sentral rolle i 
disse kampene, som i de sosialistiske 
revolusjonene og oppbyggingsfasen av 
de sosialistiske samfunna. 

Sosialismen brøt først gjennom i "im
perialismens svakeste ledd", i fattige, 
halvføydale land, som en del av den 
demokratiske og nasjonale frigjørings
kampen. I Øst-Europa var de kommu
nistiske partienes maktovertakelse i 
årene etter annen verdenskrig dels et 
resultat av revolusjonære frigjørings
kriger mot fascismen, og dels av Sov
jethærens seier i denne kampen. De 
økonomiske, klassemessige og politis-
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ke tradisjonene som sosialismen vokste 
ut fra, og det harde presset fra den im
perialistiske omverdenen, la grunnlag 
for politiske system som konsentrerte 
makta i toppen av det kommunistiske 
partiet og statsapparatet. Parti og stat 
vokste sammen. Feilaktige linjer og 
metoder for ledelse i dette sjiktet fikk 
dermed også stor betydning for den vi
dere utviklinga. Motkreftene til denne 
negative utviklinga ble svekka. Uav
hengige fagforeninger og folkelige 
masseorganisasjoner ble etter hvert 
motarbeida og behandla som kontrare
volusjonær virksomhet. De framskritte
ne som revolusjonen hadde betydd for 
kvinnene, ble møtt med tilbakeslag. 
Statspartisosialismen ensretta så ·vel 
kultur som vitenskap. Det utvikla seg 
etter hvert et nytt borgerskap i "sosia
listisk frakk" som berika seg og sikra 
sin maktstilling gjennom forfølgelse av 
opposisjonelle av alle avskygninger, og 
som blanda seg inn i forhold i andre 
land. Sosialismen gikk tapt i disse lan
da lenge før de proklamerte hamskifte
ne på starten av nittitallet. 

Disse erfaringene viser at klassekam
pen, kvinnekampen og kampen mot 
andre former for samfunnsmessig be
tinga undertrykking fortsetter også un
der sosialismen, og at sosialismen kan 
ødelegges innenfra. Å prøve å tildekke 
dette, og å framstille all opposisjon 
som reaksjon eller imperialistiske 
håndlangere, er en fare for sosialismen. 
Erfaringene viser også at dette også 
kan føre til forbrytelser og omfattende 
overgrep i sosialismens navn. Kommu
nister må anstrenge seg for å bygge ut 

4.3. EN NY SOSIALISMEMODELL 

Sosialismen er ikke et ferdig, nytt sam
funnssystem, men et overgangs
samfunn som nødvendigvis må bære 
kapitalismens fødselsmerker. Nydemo
kratiske revolusjoner i undertrykte land 
har blitt etterfulgt av sosialistisk om
danning eller forsøk på dette. Dette har 
bl.a. ført til at enkelte halvføydale ut
viklingstrekk har blitt videreført i nye 
former, dels ikledd en "sosialistisk" 

folkelige masseorganisasjoner og slåss 
for å minske kløfta mellom folket og 
deres representanter i statsapparatet og 
ellers. Statspartisosialisme og tilside
setting av det sosialistiske demokratiet 
fremmer utviklinga av en ny overklasse 
som hersker over arbeiderklassen og 
folket. 

Forsvar av sjølråderetten vil være vik
tig også i denne historiske fasen. Im
port av sosialisme, eller å underlegge 
seg sosialistiske "store brødre", skader 
sosialismen. Samarbeid mellom sosia
listiske land må skje på grunnlag av 
likeverdighet og ikke-innblanding. 

Men historia viser også at dersom ar
beiderklassen og dens allierte forener 
seg og utnytter de ressursene som de 
rår over, kan sosialismen gi folkeflere
tallet et stort løft, både materielt og i 
kulturell utfoldelse. 

De nye sosialistiske samfunna vil også 
bli prega av de objektive rammevilkåra 
de får; hvilken kraft det imperialistiske 
systemet står igjen med, og det materi
elle og subjektive utgangspunktet i lan
da som bryter ut. Den teknologiske ut
viklinga har lagt grunnlaget for å trek
ke større deler av folket med i direkte 
styring og innflytelse over den sosialis
tiske staten og minske motsigelsen 
mellom kollektivets og individets ret
tigheter. Det at vi kan stå på skuldrene 
til pionerprosjekta og utnytte både de 
positive og negative erfaringene fra 
disse, vil også i seg sjøl gi framtidas 
revolusjoner bedre muligheter. 

ideologi. Økonomisk og kulturelt ut
viklingsnivå vil være svært avgjørende 
for hva slags sosialistiske løsninger det 
er mulig å skape. Det vil altså ikke fin
nes bare en form for sosialisme, men 
mange. 

Sosialismen vil i lang tid etter en revo
lusjon være en ustabil samfunnsform, 
der kampen om hvilken vei samfunnet 
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skal utvikle seg, hvilke klasseinteresser 
som skal vinne, ikke er avgjort. Klasse
kampen fortsetter i nye former. Arbei
derklassen kan ikke frigjøre seg sjøl 
uten å frigjøre hele menneskeheten fra 
utbytting og undertrykking. En slik 
seier vinner arbeiderklassen først når 
den har opphevd seg sjøl som klasse og 
nådd et kommunistisk samfunn. 

Under sosialismen er det både organi
serte og spontane krefter som kan gjen
skape et herskersjikt som skiller seg fra 
arbeiderklassen og folket. Organiserin
ga av et sosialistisk statsaP.parat er en 
slik kraft, arbeidsdelinga i samfunnet 
en annen. Derfor trengs det en strategi 
for å bygge ned arbeidsdelingene og 
staten, og en bevisst mobilisering av 
motkrefter som kan hindre framveksten 
av en ny herskende byråkratklasse. 

En sosialistisk revolusjon i et utviklet, 
kapitalistisk land som Norge krever 
derfor en ny sosialismemodell. Sosia
lismen i Norge vil i utgangspunktet ha 
en rekke fordeler: En teknologisk 
avansert økonomisk basis, en stor ar
beiderklasse med et høyt utdannings
nivå og demokratiske tradisjoner. Men 
samtidig er økonomien sterkt knyttet til 
imperialismen og det internasjonale 
varebyttet. En sosialistisk revolusjon i 
Norge må ha internasjonal støtte og 
være en del av et breiere opprør inna
for det imperialistiske systemet. 

Arbeiderklassen og dens allierte må 
bygge opp sine egne statsorganer, og 
sørge for at folkevalgte forsamlinger 
får avgjørende myndighet i sentrale og 
lokale økonomisk spørsmål. Bare et ut
videt representativt demokrati kan sik
re at det arbeidende folket er i stand til 
å styre den sentrale planen. Sosialistisk 
demokrati må bety frie, hemmelige 
valg mellom kandidater og partier som 
representerer ulike alternativer. Dist
riktskvoteringa til folkevalgte organer 
som praktiseres i Norge i dag, må sup
pleres med andre tiltak for kvotering 
av kvinner og representanter fra arbei
derklassen. 
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Et sosialistisk samfunn må bygge på 
full ytringsfrihet, organisasjonsfrihet 
og pressefrihet og bety en utvidelse av 
de demokratiske rettighetene på disse 
områdene. For å kunne fylle en kritisk 
funksjon i samfunnslivet må masseme
diene sikres rettigheter og rammebetin
gelser som gjør dem uavhengige av bå
de politiske myndigheter og private ka
pitalgrupper. 

Det må skapes nye former for direkte, 
deltakende demokrati, blant annet i ar
beidslivet. Valgte ledere både i ar
beidslivet og i politiske organer må 
med jevne mellomrom fratre sitt verv 
og delta i vanlig arbeid i kortere eller 
lengre tid. Dette er en forutsetning for 
å bryte ned arbeidsdelinga mellom ma
nuelt og intellektuelt arbeid og skillet 
mellom styrende og styrte. Arbeider
klassen må organiseres for å utøve 
makt som klasse. I de enkelte bedrifte
ne skal arbeiderne ha avgjørende makt 
over produksjonen. Arbeiderklassen 
må slåss for en stadig større desentrali
sering av avgjørelsene innafor de sen
trale rammeplanene. En viktig forutset
ning for dette er en fri og uavhengig 
fagbevegelse, og at arbeiderne organi
serer seg for å utvikle kontroll over og 
ledelse av produksjonen. En annen for
utsetning er en nedkorting av arbeids
tida. 

l 
Så lenge kvinneundertrykkinga består, 
vil det være ei kraft som drar i retning 
av å gjenopprette det gamle utbytter
samfunnet. Det er umulig å oppheve 
klassene uten å oppheve kvinneunder
trykkinga. Kvinnekampen er derfor ei 
viktig drivkraft i kampen for det klas
seløse, kommunistiske samfunnet. Un
der sosialismen trengs det en sterk, 
uavhengig kvinneorganisasjon og sær
egen kvinneorganisering på alle områ
der. Kvinnene må ha makt både 
innafor staten, partier, masseorganisa
sjoner og samfunnsliv. 

Kommunistiske og revolusjonære par
tier må under sosialismen være uav
hengig av staten, fungere som et kritisk 
element i samfunnet og se det som sin 
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oppgave å gå i spissen for utvikle et 
klasseløst samfunn. 

Et sosialistisk Norge må bygges opp av 
det arbeidende folket sjøl, formene og 
de nye maktorganene og institusjonene 
vil bli skapt gjennom kampen. Men et 
sosialistisk samfunn som. gradvis skal 
bygge ned alle klasseskiller og skape et 
bærekraftig økologisk samfunn, må 
legge vekt på følgende prinsipper: 

En planøkonomi som bygger på øko
logiske hensyn og en bevisst omleg
ging fra produksjon for profitt til pro
duksjon for samfunnsmessige behov. 
Dette er forutsetninga for å kunne av
skaffe lønnsslaveriet og fjerne det øko
nomiske og kulturelle skillet mellom 
by og land. 

En dominerende offentlig sektor og 
nye former for samvirke, men samtidig 
rom for sjølsysselsetting og begrensete 
former for privat virksomhet. Det so
sialistiske samfunnet vil, særlig i den 
første fasen, være en blandingsøkono
mi. Markedsmekanismer må utnyttes 
og tøyles. I landbruk og fiske, der sjøl
sysselsetting dominerer, må samvirke
tiltak støttes og oppmuntres. - Løsriv
ing fra alle imperialistiske allianser og 
forpliktelser, oppgivelse av norsk 
kapital i utlandet og oppgivelse av alle 
krav i Antarktis. Garanti for samisk 
sjølråderett i samiske områder. 

Målet med kvinnefrigjøring må være 
ett av grunnpremissene for planer og 
tiltak på alle samfunnsområder. Øko
nomisk og teknologisk utvikling funge
rer ikke kjønnsnøytralt. Planene må se 
det betalte og ubetalte arbeidet i 
sammenheng, og finne samfunnsmes
sige løsninger som avskaffer kvinnenes 
slit og styrker kontrollen over deres 

eget liv. Den kjønnsbestemte arbeids
delinga må brytes ned. Alle tiltak må ta 
utgangspunkt i kvinner som sjølstendi
ge personer, ikke i familier eller hus
hold. Det siste betyr å behandle kvin
nene som vedheng til en familie, det 
vil fryse fast eller forsterke mannens 
makt over kvinnen i familien, og der
med i samfunnet. En fortsatt patriar
kalsk samfunnsorden vil også ramme 
barna. 

Økonomi og styring må være basert på 
at en svær del av arbeidet i samfunnet 
ikke er kvinnens private ansvar innafor 
familiens rammer. Samfunnets ressur
ser må fordeles likeverdig på kvinner, 
menn og barn, slik at kvinner og barn 
ikke lenger blir helt eller delvis avhen
gige av forsørging fra menn. Slik vil 
folk få frihet til sjøl å velge ulike bo
og samlivsformer basert på likeverd. 
Heterofilt og homofilt samliv må være 
likestilt. Det er et mål at mannen tar 
halvparten av hus- og omsorgsarbeidet, 
både så lenge det er organisert som et 
privat ansvar, og når dette arbeidet blir 
ledd i en større samfunnsmessig helhet. 
Kvinneperspektivet er djupest sett også 
menn sitt perspektiv. 

Målet er at utfoldelse av kjærlighet og 
seksualitet mellom mennesker av sam
me kjønn skal være likeverdig med 
kjærlighet mellom kvinne og mann, og 
at hver enkelt skal ha mulighet til å 
velge ut fra sine egne følelser. 

Økt produktivitet og omlegging av pro
duksjonen må bidra til ytterligere for
korting av normalarbeidsdagen, slik at 
fritidsaktiviteter, sosialt fellesskap og 
arbeid for å skape produkter og tjenes
ter som dekker viktige menneskelige 
behov, fortrenger markedets betydning. 
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5. En strategi for sosialisme 

5.1. KLASSEKAMP, ORGANISERING OG 
REVOLUSJONÆR BEVISSTHET 

Arbeiderklassen og folket må alltid 
slåss for sine rettigheter og levekår un
der kapitalismen. Fordeler som vinnes, 
vil gå tapt hvis de ikke forsvares gjen
nom kamp. Men enkeltstående refor
mer kan ikke endre systemet. En revo
lusjonær strategi bygger på innsikten 
om at det kapitalistiske og imperialis
tiske systemet må styrtes. 

Arbeiderklassen i Norge har, som i 
andre land, interesse av en fredelig om
veltning. Samtidig viser alle historiske 
erfaringer at borgerskapet er forberedt 
på å knuse rettferdige sosiale opprør 
med vold og fascisme. En sosialistisk 
revolusjon vil aldri seire uten at bor
gerskapet avvæpnes og folket tar kon
trollen over våpenmakta. 

Arbeiderklassens frigjøring må være 
dens eget verk. Ikke noe parti kan inn
føre sosialismen "på vegne av" arbei
derklassen. En sosialistisk revolusjon 
er et sosialt opprør som tar makta fra 
borgerskapet og undertrykker det som 
klasse, oppløser embetsmannsstaten, 
opphever den kapitalistiske privateien
dommen og etablerer nye, sosialistiske 
produksjonsforhold. 

En strategi for sosialisme forutsetter at 
arbeiderklassen og folket kjemper mot 
angrep, forsøker å utvide sine rettighe
ter og styrker klasseorganiseringa og 
enhetsfrontarbeidet gjennom felles 
kamp. Erfaringene fra den daglige 
klassekampen må brukes til å styrke 
systemkritikken. Dette forutsetter kon
krete studier av klassesamfunnet, kri
tikk av perspektivløs reforrnisme og en 
revolusjonær teori. Debatten om alter
native samfunnsformer er en viktig del 
av den politiske massebevegelsen. 

Klassekampen må også rettes mot bor
gerskapets ideologiske hegemoni. 
Marxistisk teori må studeres, anvendes 
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og utvikles for å styrke forståelsen av 
utviklingstendenser og samfunns for
hold. Alle tilgjengelige medier og opi
nionskanaler må brukes for å fremme 
kritiske studer og styrke folkets kultur. 
Det må reises en opinionskamp blant 
studenter og intellektuelle om hvilke 
interesser kunnskap, forskning og un
dervisning skal tjene. Folkelige "mot
kulturer" må støttes. For å kunne skape 
en opinion mot kapitalismens verdens
bilde må det bygges opp uavhengige 
medier, informasjonskanaler og sjøl
stendige former for kunnskapsspred
ning. 

Vi kjemper for full livssynsfrihet. Det
te betyr bl.a. at det er et mål å avskaffe 
statskirka og fjerne alle religiøse for
målsparagrafer innenfor statlig og 
kommunal virksomhet. 

En sosialistisk revolusjon må ledes av 
arbeiderklassen. Det krever politisk ar
beid for å styrke arbeiderklassens be
vissthet om seg sjøl som en klasse med 
egen politisk identitet og oppgave. For 
den norske arbeiderklassen er tilknyt
ninga til DNA/LO-toppen den viktigste 
politiske og organisatoriske bindinga 
til borgerskapet. Å bryte ned denne 
sammenbindinga er derfor et avgjøren
de strategisk spørsmål. Det betyr kamp 
for en fri og uavhengig fagbevegelse 
som løsriver seg fra klassesamarbeids
systemet og sprenger de politiske ram
mene som høyresosialdemokratiet 
setter for fagbevegelsens virksomhet. 
Det store flertallet av sosialdemokra
tiets medlemmer og velgere har inte
resser i motstrid til den politikken som 
DNA/LO-toppen fører. 

For å styrke arbeiderklassen som klas
se er det i dag nødvendig å utvikle 
kampkrafta både i kjerneproletariatet 
og i den kvinnelige delen av arbeider
klassen - og alliansen mellom dem. 
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Kvinnene i arbeiderklassen trenger 
både klassebevissthet og kvinnebe
vissthet, både kvinneorganisering og 
fagorganisering for å utvikle sin egen 
styrke og bli seg bevisst sin rolle i 
kampen for et annet samfunn. 

Kvinne nes kamp gir grunnlag for breie 
allianser. Men alle kvinner har ikke 
felles interesser. Sjøl om enkelte kvin
ner fra borgerskapet solidariserer seg 
med kvinneopprøret, vil de som gruppe 
handle i pakt med sine klasseinteresser. 
Vi kjemper for en kvinnebevegelse 
som retter kampen mot imperialismen, 
solidariserer seg med undertrykte folks 
kamp, støtter kvinneopprør i alle deler 
av verden og bekjemper all rasisme. 
Kvinnene har kunnskaper og erfaringer 
som er viktige i kampen mot den øko
logiske krisa. Kvinnene må kjempe 
mot mennenes undertrykking, og for en 
allianse mellom kvinner og menn i ar
beiderklassen og det arbeidende folket. 
Men en slik allianse kan ikke bygges 
på at kvinnene innordner seg de ram
mene mennene setter. Arbeiderklassen 
og det arbeidende folkets menn må 
kjempe mot mannssjåvinisme i egne 
rekker, og for en allianse med kvin
nene som betyr frigjøring for begge 
kjønn, ikke videreføring av gamle un
dertrykkingsforhold. 

Både kvinnebevegelsen, miljøbevegel
sen og den antirasistiske og antiimpe
rialistiske bevegelsen er organiserte ut
trykk for krav og politiske perspektiver 
som bryter med kapitalismen. Men de 

gir også nye premisser for den politis
ke kampen: Kvinnebevegelsen utfor
drer menn i det arbeidende folket til ta 
et oppgjør med privilegier som binder 
dem til borgerskapet. Den antirasistis
ke bevegelsen er en spydodd mot hvit 
sjåvinisme. Miljøbevegelsen og den 
antiimperialistiske bevegelsen utfor
drer organisering og levemåter i vår 
del av verden som forutsetter imperia
listisk utsuging av den tredje verden. 

Klassekamp og folkelig organisering 
må samtidig forbindes med kampen om 
innflytelse i folkevalgte organer. Valg 
og representasjon i kommunestyrer, 
fylkesting og Storting må brukes for å 
fremme sosiale, økonomiske og politis
ke krav, øke kunnskapene om offentlig 
styring og samtidig synliggjøre hvor 
udugelig det kapitalistiske systemet er 
når det gjelder å ivareta folks rettighe
ter og velferd. Korrupsjon og kamera
deri i det politiske systemet må avslø
res. Folkevalgte organers makt og inn
flytelse må forsvares mot angrep fra 
kapital, statsbyråkrati og organisa
sj onseliter. 

Parlamentariske valg er derfor en vik
tig gradmåler på de politiske strømnin
gene i folket. Men den herskende klas
sen vil aldri akseptere at folket gjen
nom valg og parlamentariske vedtak 
truer kapitalismen eller innfører et so
sialistisk samfunnssystem. Det finnes 
mgen parlamentarisk vei til sosialis
men. 

5.2. REFORMKAMP OG REVOLUSJON 

Kampen for sosialisme og kommunis
me må forenes og forbindes med da
gens klassekamp. Det betyr forsvar 
mot angrep som truer med å svekke ar
beiderklassens og folkets stilling, som 
EF-medlemskap, undergraving av de
mokratiske rettigheter, fagforenings
knusing eller forsøk på å velte nye om
sorgsoppgaver over på kvinnene. Og 
mobilisering mot angrep som vil gi 
dårligere objektive vilkår for å skape et 
nytt samfunn; rasering av naturgrunn-

laget, avfolking av distriktene og ned
bygging av offentlig sektor. Men det 
innebærer også en offensiv kamp for 
krav og reformer som styrker arbeider
klassens og folkets stilling vis-a-vis ka
pitalistiske markedskrefter, tiltak som 
vil lette overgangen til et sosialistisk 
samfunn. 

Det er en strategisk oppgave for arbei
derklassen å kjempe for å bevare og 
bygge ut offentlige og kommunale løs-
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ninger på alle områder hvor dette styr
ker folks rettigheter, bedrer kvinnenes 
situasjon og begrenser det private mar
kedets omfang og betydning. Det er 
gunstig med et overordnet statlig, øko
nomisk ansvar for barnehager og ut
danning, helse- og trygdeordninger, so
siale tilbud, transport, renovasjon, bo
ligfinansiering, distriktspolitikk og en 
rekke andre felt i samfunnet. Offentlig 
finansiering og lovfestede rettigheter 
gir et tryggere og mer omfattende sosi
alt sikkerhetsnett enn bedriftsorgani
serte og markedsbaserte løsninger. De 
nyliberale angrepene på ulike velferds
ordninger og kravene om privatisering 
er et framstøt for å erobre nye områder 
for merverdiproduksjon og profitt og 
velte nye byrder over på arbeiderklas
sen og på kvinnene. 

Et nei til privatisering er ikke et ja til 
statlig byråkratstyring. Pensjonister og 
trygdede trenger økte ressurser, men 
også større muligheter til å organisere 
sine egne liv uavhengig av offentlig 
kontroll og formynderi. Offentlig an
svar og støtte må forenes med en sty
ring på brukernes premisser. Sjølstyrte 
tiltak i regi av nabofellesskap, fagfore
ninger, miljøorganisasjoner, kvinneor
ganisasjoner, innvandrerorganisasjo
ner, idrettslag og ungdomsgrupper har 
en egenverdi i organiseringa av det si
vile samfunnet. Målet må være å styrke 
arbeidsfolks frihet og evne til organise
ring, ikke "alle på offentlig institu
sjon". Samtidig bekjemper vi sosialde
mokratiets forsøk på å bruke positive 
verdier som samvirketiltak og dug
nadsånd som skalkeskjul for en bevisst 
nedtrapping av det offentlige velferds
tilbudet. 

Kampen for sosiale og økonomiske re
former må også ha som mål å tilfreds
stille kollektive og sosiale behov. Kra
vet om innføring av 6-timersdagen er 
et eksempel på en reformbevegelse 
med slike strategiske perspektiver. En 
nedkorting av normalarbeidsdagen, 
med full lønnskompensasjon, vil ha av
gjørende betydning for kvinnenes stil
ling og muligheter i samfunnet. Det vil 
bidra til en annen organisering av det 
private omsorgsarbeidet og legge 
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grunnlaget for en annen ar~eidsdelfng 
mellom kvinner og menn. A redusere 
den produktive arbeidsdagen er også 
nødvendig for at arbeiderklassen skal 
kunne ta del i styringa av samfunnet. 
Lønnsslaveriet vil ta en kortere del av 
døgnet for alle; fritidsaktiviteter og so
siale fellesskap får økt betydning. Det 
Marx kalte "nødvendighetens rike" 
innskrenkes til fordel for "frihetens 
rike". 

Rike, kapitalistiske land som Norge må 
tvinges til en kraftig senkning av ener
giforbruket. Det aller viktigste tiltaket 
vil være en omlegging av samferdsels
politikken for å utvikle den kollektive 
transporten. Dette forutsetter en utbyg
ging av bedre og billigere kollektivtra
fikk, men det krever også en omorgani
sering av samfunnet: Arbeidsplasser 
der folk bor, butikker og sjukehus, ser
vicetilbud, barnehager og skoler i nær
miljøet, en annen organisering av byer 
og bysamfunn. 

Denne kampen dreier seg også, på uli
ke områder, om folks muligheter til å 
ta makta over sin egen livssituasjon. 
Mange tilsynelatende enkle, selvfølge
lige og fornuftige dagskrav bryter i dag 
med rammene for dette samfunnet: 
Den nordnorske kystbefolkningas 
kamp for livsgrunnlaget sitt er et ek
sempel på det. Mange steder rundt om 
i landet har hele lokalsamfunn gjen
nomført massedemonstrasjoner og sivil 
ulydighet for å beholde arbeidsplasser, 
skoler og sjukehus. Småbrukernes krav 
om et landbruk som tjener miljøet og 
bosettinga i Bygde-Norge, er uforenlig 
med kapitalens krav til stordrift og fri 
ekspansjon. 

Innafor en revolusjonær strategi må 
alle økonomiske og sosiale reformer 
bedømmes ut fra om de styrker eller 
svekker folks makt over egne livsvil
kår. Kortere normalarbeidsdag, retten 
til å stoppe helsefarlig arbeid, kvinners 
rett til arbeid, abortloven og kollektive 
tariffavtaler er historiske eksempler på 
reformer som har styrket arbeiderklas
sens rettigheter, kvinnenes stillin~ og 
fagbevegelsens innflytelse. Mens Ho
vedavtalens fredsplikt og voldgiftsyste-
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met har bidratt til å passivisere og lam
me fagbevegelsens kampkraft. Under 
kapitalismen må arbeiderklassen og 
folket hele tida ha som et overordnet 

mål å utvide sine egne rettigheter på 
bekostning av kapitalens styringsrett 
og det statlige embetsverkets makt. 

5.3. EN NY, INTERNASJONAL ENHETSFRONT 

Å styrte imperialismen og kapitalismen 
er en internasjonal oppgave. Historiske 
erfaringer viser at revolusjonære om
veltninger i enkelte land blir svært van
skelige å forsvare så lenge imperialis
mens økonomiske lover hersker på ver
densbasis. 

Sjøl om de mest omfattende klasse
kampene i dag foregår i den tredje ver
den, er opprør og revolusjon i de impe
rialistiske landa og metropolene av av
gjørende betydning for systemets ne
derlag. Kapitalens "Internasjonale" må 
møtes av en internasjonal folkelig en
hetsfront mot gjeldsplyndring, miljø
ødeleggelser og økonomisk innstram
mingspolitikk og rasisme. Å bryte de 
flernasjonale selskapenes makt over 
jordas ressurser er en felles målsetting. 
Det revolusjonære kravet om en full
stendig omlegging av det økonomiske 
systemet i verden må settes på dagsor
denen allerede i dag. 

En internasjonal enhetsfront mot impe
rialismen forutsetter ikke bare solidari
tet og støtte til arbeidere og undertryk
te folk, men også kamp mot eget bor
gerskap og norsk imperialisme. Vi må 
delta i utviklinga av en ny, internasjo
nal arbeiderbevegelse som utvikler 
nettverksarbeid mellom fagbevegelsen, 
miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen og 
antirasistiske organisasjoner. Klubber 
og fagforeninger innafor samme inter
nasjonale konsern må bygges opp uav
hengig av nasjons- og språkgrenser. 
Det må organiseres samarbeidsformer 
mellom fagbevegelsen i rike og fattige 
land, østeuropeiske som vesteuropeis
ke. Felles kampkrav må følges opp av 
koordinerte aksjoner og gjensidig støt
te. 

Arbeiderklassen og fagbevegelsen må 
samarbeide for å bekjempe rasistiske 

innvandringsregler og lønnssystemer 
som diskriminerer etter hudfarge og 
nasjonalitet. Norge må være åpent for 
arbeidsinnvandring fra den 3. verden, 
og for flyktninger fra både krig, poli
tisk forfølging, økonomiske og økolo
giske katastrofer. Svaret på kapitalens 
splitt-og-herskpolitikk må være felles 
fagorganisering og like rettigheter. 
Alle former for rasisme og sjåvinisme 
svekker arbeiderklassens enhet og 
kampkraft. Fagbevegelsen og kvinne
bevegelsen må være en drivkraft for å 
avsløre utbyttinga av kvinneproletaria
tet og arbeide for minstelønnsgarantier 
og rettigheter som beskytter kvinnelige 
arbeidere. Streiker og internasjonale 
boikottaksjoner må brukes både mot 
konkrete overgrep og for å presse 
gjennom internasjonale tariffer og 
avtaler som svekker kapitalens frihet. 

Kvinnenes opprør er en kraft i kampen 
mot imperialismen. I alle de viktigste 
frigjøringskampene i vårt århundre har 
kvinnene spilt en viktig rolle. Det nye i 
vår tid er at kvinner også organiserer 
seg sjølstendig, ut fra felles erfaringer 
som undertrykte av imperialisme og 
kapitalisme, patriarkalske maktstruktu
rer og mannen som sosialt kjønn. En 
slik kvinneorganisering og kvinnebe
vissthet er en forutsetning for å utvikle 
kampen mot undertrykkinga. 

Imperialismens rovdrift på natur og 
miljø har ført til motstand over hele 
verden. Miljø- og naturvernorganisa
sjoner, kvinneorganisasjoner, urbefolk
ningsgrupper og fagforeninger har gått 
i spissen for avsløringer, krav og aksjo
ner. Dette har ført til en brei erkjennel
se av behovet for dramatiske endrin
ger. Det trengs både aksjonsenhet og et 
organisert, internasjonalt samarbeid 
mellom ulike folkelige bevegelser i 
kampen mot den økologiske krisa. 
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Denne internasjonale rniljøfronten må 
organiseres uavhengig av både regjer-

6. AI<Ps oppgave 
Arbeidernes Kommunistparti (AKP) 
kjemper for å avskaffe alle former for 
utbytting, undertrykking og klasseskil
ler. Partiet har derfor ingen interesser 
som er skilt fra den internasjonale ar
beiderklassens felles interesser. Denne 
internasjonalismen bygger på full aner
kjennelse av nasjonenes sjølråderett. I 
kampen for å knuse det imperialistiske 
systemet er patriotisme og proletarisk 
internasjonalisme to sider av samme 
sak. 

AKP bruker den rike marxistiske teo
rien som en rettesnor for handling. Det 
teoretiske pionerarbeidet ble gjort av 
Marx og Engels gjennom analysene av 
kapitalismens utvikling og kritikken av 
ulike utopiske, reforrnistiske og anar
kistiske retninger i samtida. Et annet 
oppgjør ble innledet gjennom Lenins 
og andre marxisters kritikk av og brudd 
med den 2. internasjonalens sosialde
mokratiske klassesamarbeidspolitikk 
og nasjonale sjåvinisme. Mao Zedong 
forente marxismen med den revolusjo
nære massebevegelsen i Kina, og dette 
satte ham i stand til å lede den største 
politiske revolusjonen i menneskehe
tens historie. Han var også en pioner i 
å innse farene for at sosialistiske land 
omdannes til en ny type byråkratiske 
undertrykkerregimer. 

Samtidig stiller vår tid store krav til 
konkrete analyser og nyskapende 
marxistisk teori. Sammenbruddet for 
det 20. århundrets sosialistiske eksperi
menter forsterker dette behovet. Det 
finnes ikke fasitsvar, men både positi
ve og negative lærdommer må opp
summeres. Dette dreier seg om en teo
retisk kamp for å avsløre motsetninge
ne i dagens kapitalistiske samfunn og 
utvikle en strategi for sosialisme og re
volusjon. Det er en ideologisk kamp 
for å overvinne reaksjonære ideer som 
mannssjavimsme og rasisme og 
gjenreise arbeiderklassens tro på seg 
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inger og kapitalens internasjonale or
ganisasjon er. 

sjøl og sin egen styrke. Og det er en 
politisk kamp for å forene arbeider
klassen og andre deler av folket i kam
pen mot en felles fiende. 

AKP holder fast ved at arbeiderklassen 
er den ledende krafta både i den da gli
ge klassekampen mot utbyttinga og i 
den revolusjonære kampen for å fjerne 
alle klasseskiller. Vi avviser alle for
mer for arbeiderforakt og strategier 
som sier "farvel til arbeiderklassen". 

AKP bekjemper alle forsøk på å splitte 
arbeiderklassen fra dens allierte il det 
arbeidende folket: småbønder og fiske
re, intellektuelle og ulike undertrykte 
grupper. AKP bekjemper splittelse og 
undertrykkingsforhold innad i arbei
derklassen sjøl. Hvite arbeidere må 
slåss mot rasisme i egne rekker, mann
lige arbeidere må slåss mot mannssjå
vinisme. Bare slik blir virkelig enhet i 
arbeiderklassen på tvers av rase- og 
kjønnsskiller mulig. 

AKPs mål er å inspirere, drive fram og 
gå i spissen for den revolusjonære 
kampen. Både i den daglige klasse
kampen og i parlamentariske valg vil 
vi søke allianser med andre revolusjo
nære og progressive krefter for å styrke 
arbeiderbevegelsen og den politiske 
venstresida. 

I et sosialistisk samfunn må partiet be
holde sin sjølstendighet og uavhengig
het som kamporganisasjon. AKP er 
motstander av noe maktmonopoU for 
kommunistiske eller andre revolusjo
nære partier. Klassekampen fortsetter i 
nye former også under sosialismen, og 
partiets mål er å være en drivkraft også 
i denne kampen. AKP søker ingen pri
vilegier. 

I et klasseløst, kommunistisk samfunn 
vil partiet ha fullført sin oppgave og 
derfor oppløses. 
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Vedtekter for AKP 
- revidert på AKPs 7. landsmøte i 1992 

Innledning b) Beslutninger fattes med simpelt 
Vedtektene er partilovene. flertall. Ved stemmelikhet er forslaget 
Vedtektene slår fast de reglene som falt. 
gjelder for medlemskap og for c) Et mindretall skal respektere 
oppgavene til og forholdet mellom flertallets vedtak og gjøre sitt beste 
partiorganer. for at det blir iverksatt. Et flertall skal 

respektere mindretallssynspunkter og 
§ 1 Opptak av medlemmer sikre at de blir reellt behandlet og 

a) Enhver som godtar AKPs program og klargjort for medlemmene. 
vedtekter, kan bli medlem av AKP. d) Høyere organ kan fatte vedtak som 
Medlem bør helst ha fylt 18 år. binder lavere organ. 

b) Søknader om medlemskap må e) Før viktige vedtak fattes, skal styrene 
komme enkeltvis og rettes til et lag. når det er mulig innhente synspunkt 
Lagsmøtet vedtar om søkeren skal fra lavere organ eller legge saka ut til 
tas opp som medlem. debatt blant partimedlemmene. 

c) Der det ikke finnes lag, skal søknad f) Et medlem som er uenig i et vedtak, 
om medlemskap rettes til overordnet kan reservere sin mening og legge 
lag, som avgjør om søkeren tas opp saka direkte fram for høyere organ. 
som medlem. g) AKP ønsker en organisasjonskultur 

som bygger på respekt for medlems-
§2 Medlemmenes rettigheter demokratiet, kollektivet og det 

og plikter enkelte medlem. AKP tilstreber ikke 
a) Medlemmer av AKP skal arbeide i et bare formelt demokrati , men ønsker 

lag så sant det er mulig. Medlemmer et demokratisk kollektiv som bygger 
skal betale medlemskontingent. på virkelig enhet. En slik enhet er 
Medlemmer som ligger mer enn 6 bare mulig dersom meningsbryting 
måneder etter med kontingenten, foregår i tillit til at enhver uttaler seg i 
skal anses som utmeldt. Medlemmer beste mening, og dersom det 
plikter å opptre ukorrupt og tjene inte- respekteres at den enkelte bidrar 
ressene til arbeidsfolk. Medlemmer etter beste evne. l en slik kultur vil 
skal arbeide for å utbre partiets oppmuntring og ros være blant de 
politikk. Lagene kan gi permisjon fra viktigste redskapene. Bruk av 
lagsmøter og oppgaver. herskerteknikker hindrer 

b) Et nytt medlem har spesiell rett til å få medlemmenes utvikling. 
en innføring i partiets program, h) Alle møter i regi av AKP skal være 
vedtekter og politiske arbeid. rusfrie. 

c) Partiets besluttende organ kan i i) Partimedlemmer, lag og distrikts-
samråd med medlemmet vedta at et styrer har rett til å få all den informa-
medlem ikke skal være offentlig kjent sjon som de trenger til sitt arbeid. Alle 
som medlem. medlemmer har rett til å legge fram 

for resten av partiet sine synspunkt 
§3 Partiets besluttende organ. på saker som angår partiets politikk, 

Organisasjonsprinsipper organisasjon eller planer. Høyere 
a) Partiets høyeste besluttende organ er organ kan bare holde tilbake opplys-

landsmøtet. Mellom landsmøtene er ninger som vil sette partiets sikkerhet 

sentralstyret det øverste organ. Der i fare , eller som bryter med 
sentralstyret finner at det er grunnlag personvernet. 

for det, opprettes distriktsorganisa- j) Sentralstyret skal legge til rette for at 
sjener av AKP. Innafor en distrikts- distriktsstyrene kan holde kontakt og 
organisasjon er det høyeste beslut- utveksle erfaringer og informasjon. 
tende organet distriktsmøtet og det Distriktsstyrene skal legge til rette for 
distriktsstyret det velger. På at lagsstyrene i distriktet kan holde 
grunnivået er de besluttende kontakt. Alle partiorgan skal legge til 
organene lagsårsmøtet, lagsmøtet og rette for at medlemmer fra ulike lag 
det lagsstyret årsmøtet velger. og ulike steder kan diskutere med 

hverandre. Slik tverrkontakt styrker 
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partidemokratiet. Slik kontakt skal revisor for henholdsvis sentralstyret 
ikke undergrave de vedtektsfesta og distriktsstyret sitt regnskap. 
organenes rett til å fatte beslutninger. Revisor skal ikke sitte i styret som blir 

k) Det er forbudt å arbeide på en måte kontrollert. Det må også velges 
som setter partiets legale besluttende vara revisor. 
organ til side i beslutningsprosessen. f) Til landsmøte og distriktsmøte velger 
Å organisere de ulike meningene i lagene delegater med stemmerett i 
partiet i egne grupper eller fraksjoner, forhold til det antall medlemmer det 
hindrer demokratiet ved at mange er innbetalt kontingent til partiet for. 
medlemmer utelukkes fra diskusjo- g) Sentralstyret vedtar delegatnøkkel og 
nen, og kan legge grunnlaget for framgangsmåten ved valg av 
splittelse av partiet. delegater til landsmøtet. Som 

hovedregel velges representantene 
§4 Lag direkte fra laga. Men dersom krava til 

a) Lag opprettes på arbeidsplasser, i sikring av partiet gjør det nødvendig, 
boligdistrikt, kommuner og andre kan sentralstyret beslutte at delegater 
steder der det er behov for det. igjen gjennom vanlige demokratiske 

b) Lag må godkjennes av sentralstyret, valg blant seg velger ut et mindre 
som også kan trekke godkjennelsen antall som møter på sjølve 
tilbake. Sentralstyret kan gi valgt landsmøtet. Delegatkonferansene 
distriktsstyre rett til å godkjenne lag. skal i så fall organiseres distriktsvis. 
Bare godkjente lag kan ta opp og Distriktsstyret vedtar retningslinjer for 
ekskludere medlemmer, og sende distriktsmøtet. Innkalling og 
delegater til distriktsmøter og fordelingsnøkkel for valg av delegater 
landsmøter. Et lag må ha minst tre skal godkjennes av sentralstyret. 
medlemmer. h) Landsmøtet skal varsles til alle 

c) Gjennom laget er alle medlemmer medlemmer så tidlig at nedenståen-
med på utforminga av partiets de frister kan følges. Sammen med 
politikk. Gjennom laget deltar varselet skal lagsstyret få tidsplan for 
medlemmene i partiets arbeid. Laget landsmøtebevegelsen, inkludert 
er det viktigste forbindelsesleddet til frister for valg av delegater og for inn-
folk utafor partiet. sending av forslag til saker som skal 

d) Lagsstyret innkaller til lagsmøter. opp på dagsordenen. 
Lagsmøte skal innkalles når minst Forslag til dagsorden skal sendes inn 
1/3 av medlemmene krever det. seinest 4 uker etter at varsel om 

e) l kommuner der det er flere lag, kan landsmøtet er gitt. Valg av delegater 
disse samles for å diskutere felles skal skje innen 4 uker etter at 
saker. dagsorden for landsmøtet er varslet. 

Innkalling med tidspunkt for lands-
§5 Landsmøte, distriktsmøte møtet skal være overlevert delegat 

og årsmøte i laget minst 6 uker før møtet. 
a) Landsmøte, distriktsmøte og årsmøte For distriktsmøte skal varsel være 

i laget innkalles av partiets styre på lagsstyrene i hende minst 5 uker før, 
samme eller høyere nivå. Landsmøte og innkalling til delegatene minst 3 
innkalles hvert annet år, distriktsmøte uker før møtet. 
hvert eller hvert annet år, og årsmøte Innkalling til årsmøte i laget skal 
i laget hvert år. l særlige tilfeller kan være medlemmene i hende minst 3 
landsmøte, distriktsmøte eller uker før møtet. 
årsmøte i lag innkalles tidligere eller i) Bare valgte delegater har stemmerett 
utsettes inntil ett år. på landsmøte og distriktsmøte. Ingen 

b) Landsmøte eller distriktsmøte skal kan binde delegaters stemmegiving. 
også innkalles når det kreves med På landsmøtet møter i tillegg til 1 

flertallsvedtak i minst 1/3 av laga. delegatene sentralstyremedlemmer, 
Arsmøte i laget skal innkalles når og på distriktsmøtet distrikts-
minst 1/3 av medlemmene krever styremedlemmer. Representanter for 
det. tilsvarende organ i 

c) Landsmøte, distriktsmøte og årsmøte ungdomsorganisasjonene har rett til 

i lagene skal minimum behandle å møte. Representanter for 

beretning fra styret, regnskap og valg sentralstyret har rett til å møte på 
av nytt styre. distriktsmøtet. Alle de nevnte har alle 

d) Landsmøte fastsetter rettigheter unntatt stemmerett. / 

kontingentsatsene. Landsmøte og distriktsmøte kan 

e) Landsmøte og distriktsmøte velger dessuten godkjenne at spesielt 
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inviterte gjester ut over disse er til distriktsstyre, avgjør sentralstyret 
stede på møtet. hvem som skal møte. Representan-

tene fra distriktene har tale- og for-
§6 Sentralstyre, distriktsstyre og slagsrett. 

lagsstyre k) Distriktsstyret skal innkalle 
a) De valgte styrene leder arbeidet på konferanser av lederne i laga minst 2 

sitt område i samsvar med partiets ganger i året. Konferansen kan vedta 
program, vedtekter og vedtak fra innstillinger overfor distriktsstyret. 
overordna organ, inkludert organet l) Styrer på alle nivå kan opprette de 
som valgte styret. utvalg som trengs for å løse partiets 

b) Sentralstyret velges i sin helhet av oppgaver. Et distriktsstyre kan også 
landsmøtet. delegere arbeidsoppgaver/ansvar til 

c) Distriktsstyret skal sammensettes ut lag/grupper av lag for kortere eller 
fra de lokale forholdene. lengre perioder for å løse enkeltopp-
Distriktsstyret kan velges i sin helhet gaver for partiet. Når flere partimed-
på distriktsmøtet, eller distriktsmøtet lemmer arbeider i en annen organi-
velger et arbeidsutvalg som sasjon, skal styret ta initiativ til at 
suppleres av representanter fra hvert arbeidet deres samordnes. Det er 
partilag. også ønskelig at medlemmer med 
Når partidistrikt er svært små, eller felles problemer/oppgaver samles, 
andre forhold gjør det nødvendig, kan enten fra ett lag, fra flere lag på 
sentralstyret gi dispensasjon fra samme sted, i et distrikt eller på 
kravene om organisering og landsbasis. Alle slike utvalg er 
sammensetting av distriktsstyret. underlagt - og står ansvarlig 

d) Landsmøtet velger partileder ved overfor- styret som har utnevnt dem. 
særskilt valg . For øvrig konstituerer Utvalg kan ikke pålegge oppgaver 
styrene seg sjøl. Sentralstyret og uten at styret de står ansvarlig 
distriktsstyre velger om nødvendig et overfor, har godkjent det. Utvalg som 
arbeidsutvalg som kan samarbeide jobber på tvers av distrikt eller lag, 
daglig om ledelsen. Arbeidsutvalg og må sørge for at styrene i distriktene 
styre skal foruten leder minst ha eller lagene holdes informert om 
kasserer og organisasjonssekretær. initiativ som tas. 

e) Arbeidsutvalget utøver styrets 
funksjoner og myndighet når styret §7 Disiplinærtiltak 
ikke er samlet, og skal innkalle a) Hvis et partimedlem gjør alvorlige 
sentralstyret/distriktsstyret til brudd på vedtektene eller skader 
plenumsmøte minst 3 ganger i året. partiet, kan partiet ut fra en konkret 
Representanter for tilsvarende organ vurdering vedta tilbaketrekking fra 
i ungdomsorganisasjonene har rett til tillitsverv eller eksklusjon. Mens 
å møte på sentralstyre-/ undersøkelser pågår, kan et medlem 
distriktsstyremøter med alle suspenderes i inntil 6 måneder. 
rettigheter unntatt stemmerett. b) Det er uforenlig med medlemskap i 

f) Sentralstyre og distriktsstyre skal partiet å drive kvinne- eller 
innkalles når minst 1/3 av styrets barnemishandling. 
medlemmer krever det. c) Bruk av narkotika er uforenlig med 

g) Det skal velges varamedlemmer til partimedlemskap. 
sentralstyre og distriktsstyre. d) Tilbaketrekking fra tillitsverv kan 
Varamedlemmer har ikke rettigheter i vedtas av det organet som har valgt 
styret. Hvis et styremedlem trekker medlemmet til tillitsverv, eller av 
seg eller går ut av partiet, skal styret overordna organ. Sentralstyret kan 
vedta å ta opp et varamedlem som vedta tilbaketrekking fra sentralstyret. 
styremedlem. e) Suspensjon og eksklusjon fra partiet 

h) Minst 50 % av sentralstyrets og kan foretas av sentralstyret eller av 
distriktsstyrets medlemmer skal være lagsmøte, etter at den saka gjelder, 
kvinner. har fått høve til å legge fram sitt syn. 

i) Minst 50 % av sentralstyrets og Distriktsstyre kan suspendere et 
distriktsstyrets medlemmer skal være medlem. Suspendert medlem mister 
arbeidere. alle medlemsrettigheter. 

j) Minst 2 ganger i året skal f) Vedtak angående disiplinærtiltak kan 
sentralstyret invitere representanter ankes til sentralstyret. 
fra partidistriktene på sentral- g) Eksklusjon skal innrapporteres til 
styremøtet. Distriktsstyret peker ut sentralstyret, som orienterer lands-
den som skal dra. Hvis det ikke fins møtet. 
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§ 8 Partiets eiendom 
a) Med eiendom i disse vedtektene 

menes foruten all eiendom også 
andre rettigheter av økonomisk og 
politisk verdi. 

b) AKPs eiendom disponeres av partiets 
besluttende organ. Ingen partiorgan 
kan skille seg av med eller gjøre 
andre disposisjoner med eiendom 
som tilhører dem i strid med 
overordna organers vilje . Det samme 
gjelder enkeltpersoner som eier 
eiendom på vegne av partiet. 

c) Viktige endringer i disponeringen av 
slik eiendom skal alltid godkjennes 
av sentrale partiorgan. 

d) Sentralstyret kan bestemme at 
eiendom skal overføres fra ett 
partiorgan til et annet. 

e) Ledende partiorgan skal regelmessig 
rapportere til partiets medlemmer om 
drifta av partiets eiendom. 

f) Enkeltpersoner som går ut av partiet, 
plikter å levere tilbake eiendom de 
eier eller disponerer på vegne av 
partiet. Om en gruppe går ut av en 
grunnorganisasjon, tilfaller hele 
grunnorganisasjonens eiendom den 
delen av grunnorganisasjonen som 
fortsetter å arbeide i AKP, uansett om 
den utgjør et mindretall av 
grunnorganisasjonen før splittelsen. 

g) Om et lag eller et annet partiorgan 
nedlegges eller på annen måte 
slutter å arbeide for AKP, tilfaller all 
eiendom AKP ved nærmeste 
overordna organ. 

h) Om medlemmer går ut av AKPs 
sentralstyre, disponeres partiets 
eiendom av et samlet flertall i sen
tralstyret. Forutsetninga er at dette 
flertallet har innkalt sentralstyremøte 
eller landsmøte etter vedtektenes 
§§ 5 og 6 dersom det er reist 
vedtektsgyldig krav om det. 

§ 9 Partiets ungdomsorganisasjoner 
a) Rød ungdom (RU) og Norges 

kommunistiske studentforbund (NKS) 
er AKPs politiske ungdoms
organisasjoner. Partiet har ansvar for 
å støtte, styrke og lære av ungdoms
organisasjonene. 

b) RU og NKS har rett til å delta i 
diskusjoner om partiets politikk i 
spørsmål som angår hele den 
kommunistiske bevegelsen i Norge. 
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§ 10 Unntaksbestemmelse 
Under illegalitet eller forfølgelser kan 
vedtektene fravikes dersom det er 
nødvendig for å videreføre partiets 
arbeid. Partiorgan som benytter 
denne unntaksbestemmelsen, skal 
så snart som mulig varsle om 
vedtaka og få dem godkjent av 
overordnet besluttende organ. Hvis et 
styre benytter denne paragrafen, skal 
det i tillegg , når det blir mulig , legge 
det fram for det organet som har 
valgt styret: lagsmøte, distriktsmøte 
eller landsmøte. 

§ 11 Endringer av vedtektene. 
Vedtektenes juridiske status 

a) Bare landsmøtet kan endre ved
tektene. For at et endringsforslag 
skal være vedtatt, må minst 2/3 av 
delegatene ha stemt for. 

b) Sentralstyret eller landsmøtet avgjør 
tvister om tolkning av vedtektene. 

c) Vedtektene er juridisk bindende i 
tvister om partiets eiendom. 

§ 12 Oppløsning av partiet. 
Sammenslåing med andre 
organisasjoner 

a) Landsmøtet kan gjøre vedtak om å 
oppløse AKP eller å slå AKP 
sammen med andre organisasjoner. 
For at slikt vedtak skal være gyldig, 
må det være fremmet før fristen for 
innsending av forslag til dagsorden 
for landsmøtet, og minst 4/5 av 
delegatene må ha stemt for. 

b) Dersom minst 2/3 og mindre enn 4/5 
av delegatene har stemt for, må 
forslaget behandles på et nytt 
landsmøte innen 6 måneder. 
Vedtaket er da gyldig hvis minst 2/3 
av delegatene på dette landsmøtet 
stemmer for. 
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~----------------------------------------, 
Jeg vil ha mer informasjon om AKP D 

' 

Jeg vil bli med på studiesirkel D 
Jeg vil være med på bøllekurs D 

~. - Jeg vil bli medlem D 
(;li" Jeg vil abonnere på Røde Fane D 

Jeg vil bli medlem av Rød Ungdom eller D 
Norges Kommunistiske Studentorganisasjon 

Navn: ----------------------------------
Adresse: ----------------------------------

Telefon: ---------------------

Send slippen til: AKP 
Osterhausgata 27 

0183 Oslo 
Telefon: 22 98 90 60 

D 
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