
INNKALLING TIL STUDIELEDERKONFERANSE FOR FØRSTE DEL 

AV "KAPITALEN" 

---------------------------------------------------
. Våren 1983 skal det gjennomføres studier i første del av 

"Kapitalen'' i partilaga. Dersom disse studiene skal bli vel

lykka, må vi gjøre et godt forarbeid med skolering av studie

ledere fra DS'ene, slik at DS'ene blir i stand til å lede kamp

anja. Vi innkaller derfor nå til studielederkonferanse over 

"Kapitalen" • Hvert DS kan møte med inntil 2 deltakere. SK 

dekker utgiftene for bare en , slik at en evt 2.deltaker må 

finansieres av DS sjøl. 

Tidspunkt og oppmøteavtaler: 

Distrikta fra Finnmark t.o~m. Møre og Romsdal skal møte 

helga 13-14.november. Distrikta sørafor MØre og Romsdal skal 

møte helga 6.-7. november. 

Oppmøteavtaler vil bli sendt ut i neste rutine. 

Po~itiske forberedelser: 

En forutsetn~ng f or at vi skal komme noen vei på konferansen 

er at dere forbereder dere skikkelig på forhånd. Start sjøl

studiene straks! Oktober-utgava av "Kapitalens" første del kom

mer i lØpet av høsten. Mens dere venter kan dere sikkert få lånt 

en q.nnen utgave til studier , dersom dere ikke har "Kapitalen" 

allerede. 

Kurset vil ta sikte på å gi en innføring i den politiske 

økonomiens grunnlag. Hensikten er å komme til en forståelse 

av den politiske økonomien som ert historisk vitenskap. 

Marx sier i forordet til "Kapitalen" : "Det ytterste formålet 

med dette verket er å avsløre de økonomiske bevegelseslovene 

for det moderne samfunnet". Dvs. formålet med "Kapitalen" er å 

analysere de økonomiske lovene som bestemmer kapitalismens nød·· 

vendige utvikling og undergang og overgangen til sosialismen/ 

kommunismen. Det er dette perspektivet på den politiske Økonomien 

vi må ta sikte på å tilegne oss. Det er i lys av dette perspek

tivet vi må forstå saker som verdi , priser, utbytting, profitt, 

konjunkturer osv. 

En politisk Økonomisk analyse av kapitalismen krever for det 

første at vi lærer å forstå det historiske grunnlaget for kapi

talismen: vareproduksjonen. Motsigelsene i vareproduksjonen går 

som en rØd tråd gjennom hele kapitalisme ns utvikling og bestem

mer karakteren av den. Spesielt hvilke motsige lser er det snakk 

om? Det er først og fremst snakk om motsigels e n mellom 
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produksjonens samfunnsmessige karakter og den private tilegn 

elsen. 

Les i den forbindelse: Utdrag fra 11 Sosialismens utv ikling f ra 

utopi til vitenskap" (del III) -utgitt som hefte av RØd Ungdom. 

For å forstå utviklingslovene for kapitalismen må vi konune 

til klarhet over hvordan motsigelsen mellom vareproduksjonens 

samfunnsmessige og private sider viser seg i varens to sider: 

som verdi og som bruksverdi . , og i det vareproduserende arbeid

ets to sider: som abstrakt og konkret arbeid. Hvorfor er dette 

skillet viktig ? Les i den forbindelse: "Kapitalen" ,kapitel l. 

Kapitel l er ikke lett, men uhyre iktig. All forståelse av 

den politiske Økonomien beror på forståelsen av de problemene 

som blir reist her. Prøv under lesinga å komme til klarhet over: 

Hva er forskjellen på konkret og abstrakt arbeid ? Hvorfor er det 

bare abstrakt arbeid og ikke konkret arbeid som skaper verdi ? 

Hvorfor kan ikke maskiner skape verdi ? Hvorfor øker ikke 

produktiviteten varens verdi ? 

Forståelsen av det abstrakte arbeidet som det eneste verdi

skapende arbeidet fører oss etterhvert fram til forståelsen av 

hvorfor alle varer blir bytta i samsvar med sine verdier, like 

store arbeidsmengder mot like store arbeidsmengder, like for 

like. Det er dette som kalles verdiloven. Denne loven gjelder 

fØlgelig også for "byttet" mellom arbeider og kapitalist når 

arbeideren selger arbeidskrafta si. Ut fra denne loven skjer 

det altså ikke noen utbytting ved inngåelsen av kontrakten 

mellom kapitalist og arbeider. Men hvor kommer da kapitalistens 

merverdi fra ? Les i den forbindelse : "Kapitalen" , kapitel 4. 

VEL MØTT! 

Studieutvalget 

august 1982 
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