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Der ået er liv er det håp, seier ordtake~, og sjølv
om e;j,n formeleg ser dødsmerket avtekni[lr seg i panna
iµicie~ desse'orda, så e:t det mykje som'tydar på at vi
har starta frannnarsjen.
(Vi er ikkje av det slaget
som sit med hendane i fanget og·ventar på marsjordre:)
Det vikti.gaste er at mange h_ar byrja å røre på seg,
noko d_ette KOS-nummeret· og årsmøterør:;;l,a syner klårt.
Vi har tatt eit steg vidare·i å ringe inn dei mest
grunnleggjande problema, nemleg dei organisatoriske
v~ik~~ne vår~~ og vamtande demokrati.
I.det prktiske'arbeidet er KK-kampanja som går: føre
, .,.., seg_ .,l:l,O -.ei t bra tekn... Det er for tidleg å seia kor
lan9'.ct vi n~r~ men.allerede no er det oppmuntrande å
siå ,f~st ~t'
ha~ 'ei ~olid kraft i alle dei uorganiserte venene til avisa som er meir enn viljuge til å
ta eit tak. Og spreidde rapportar syner at abonne-

\;i

mangane sig inn. Men det f_innt3 '?,~•. stp7ie__Jei)sfapar
i kampanjeleiinga som seier' d'siri -~-fåfti:c å'ti~riå:hhgar
ikkje kjem over natta.
Den viktigaste veikskapen trur vi er at vi er kort
på veg i ~ppsummeririga 'av dei politfsk'e årsakene til
feila i partie·t. ~i må frametter den vegen som
Steigari.peikar'på o mai-TF om valet.
Men sjøiv 6~ de_t s_tår _m;kje u~ras att, så 9;ir det
styrke og pågarig~mot å ·sjå at vi har kraft til å'sriu
ein dårleg sirøm. Vi.gjer best i å innstilla oss på
eit langvarig.arbeid.' Som kjend så kan ikkje det~
gjera revolusjon samanliknast med eit teselskap!
0
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i ledende .organer I
■

Først vil jeg gi honnør til KOS-red ,
for å ha gjort et bra ameid med å rette opp bladet sånn at det er blitt et
skikkelig utseeende og bra innholds -.
nessig organ. Håper at flere enn neg
føler det san ei utfordrinq til å del-.
taAdebatten, for det er det alt feir
fl
n har gjort til nå.
Overskriften min ·er ikke ·snau, all den
tid jeg snakker cm "k.lmerader!" og inn-.
avl. Jeg er en såkalt ·ledende kmrerat ·
(etter lokale. forhold) i og ned at jeg
har hatt og har verv over avdelings nivå. I forberedelsene til årSllllStet
hadde vi ganske grundige diskusjoner·
i avdelinga på den ledel,seri vi har hatt
de siste årene , fra .æ og de· lokale
underutvalga-. Med utgangspunkt i disk.
og i mine egen erfaringer så skal jeg
utdype overskrifta.
·

for å drive, en .ipen og kontinlll;!rlig kritikk
av lederne har vært så siæ og tungvinte,så
er det lett å forstå at vilkårene .for kritikk
nwllan·lederne. blir· redusert. Det at en av
sikkerhetsmessige og organisatoriske grunner
er skjenna fra massenes falkeblikk, . gjør
at en uvergelig blir mindre åm.ken på egne
feil , og feil i ledende organers ameidsstil.
Når så metoden med dyptgeenc:le kritikk oy sjØlktitikk er &rlig utvikla (-det ·kan 'alle san,
ser på et hlavt Ø/fe ooserverel , så må qette
~endi<]Vis føre til svekka årvåkenhet be.de
i partiet san helhet , og ·ledende kamerater
mellen. Dette er en alvorlig sjuk&rn san krever. kraftig medisin.
·
.
ICIUfll(I( ~ ICOR~~fUNW~<.Sf; 1'14 TIi. ~
Dette konkluderte avdelinga mi med i JIM-disk. ,
og jeg inerier det er av 51:Ørste betydning at
dette skjer raskt. Jeg skal kOllne med noen
grove ~ l e r for å.understreke alvoret.

Først vil jeg slå fast at partiets vedtekter sier at ved.slike valg san f.
eks. til 00 så skal det skje ved en denukratisk prossess ned kadervurderinger
og valg blant delegater. Jeg var sjøl
tilstede på det forrige distriktsårs r.øtet, og jeg kan bekrefte at det der
fant sted svart grundige vurderinger
av hver enkelt kmrerat san stillte til
valg. Altså fullt ut derrokratisk.
Men samtidig er det massevis av utvalg
under DS, og det finns valgte organer
san fungerer over lengre perioder. I
den seinere tida har det vært endel
snakk an manglende dem:>krati og. dåru- forbindelseslinjer mellan grunn,pi
tog toppen. Dette er feil som har
stått i lengre tid tror jeg, men sa.i
først det siste året har slått ut i
fullt nonn. Dette har mange ytre årsaker, rren det viktigste san har vært
der lenge , er at vi har altfor &rlig
grep om organiseringa av det kcmnlilnistiske partiet. For dårlig grep an den
denokrat5ske sentralisrren.

Sjøl har jeg hatt e,t ~ · i forbinde~ med
rutina san kamler irm_ fra en del avdelinger
jevnliq. r ~ viste det seg at jeg badqe
sitti på ei Sffliing fra ei avd. i ~ ~ :
At det~,.~ et ;-esultat av personlig rot
og kaos er"sj9ilsagt.· å'eg~stillte meg spØ:,;,s mt-let an det var rett
at sånne folk skulle
ha slike verv. Jeg ~ i v en fo,;elØpig sjølkritikk med løfte an.videre oppfølging fra
min side, og la det fram for de folka jeg
jobber samnen med. Hva har skjedd siden.?
,: Ingenting ! rkke noe krav an skikkelig dppgj9'r fra min side har blitt stillt ! Skal sånnt
få lw:til,å,seile sµi.~ sjø?,
·· 1: forbindelse ned S..rnars kali SU i bygda ned
·. et råtten1; Sl'.>littelsesutspill. I den forbin. delse
ga ~ kalærat i underutvalget direktiv t i l ~ jente i KF/DS (organisert) an bare
å.gcdta hans linjer; sjøl an hun var full.:
stendig uenig. Dette skjedde over telefon !
, Dette er et grotesk eksem:iel på kOlt!BJlOO metoder. san en skulle tro var egna ti.l skarpe
reaskjoner. Såvidt jeg veit så har hverken
· kameraten sjøl, eller utvalget/DS reagert;

blUVliR LEDENDE FoLK 01.
61isKY'ITE.R. l-l~AANDRE ~
Jeg tæT'ler det. Og dette er objektivt

_ En porno-aksjon som KF i bygda ville kjøre

sett en slags fonn for kameraderi. Dette na forklares. Når dellokratiet har
vært så svakt utvikla, og nulignetene

· blei avlyst gjennan at fonnannen i underutvalget -greip inn på vegæ av partiet. Han mente
det var for dårlig planlagt. ,Jerrt::,>..ne våre i
I<F krevde forklaring og sjølkritu,x, noe SK
støøta dem i. Det har blitt avholdt "oppklar-

CN/Jf !'h,.

ttce '{
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Mot 1~iberi1l-Islllen
"M:11' L:ti!EAALISMEN"er tittelen- på _en ~
ikkel Mao skrev i t937 (Mao;skrifter i
utvalg) Jeg ciwfordrer alle katnetatene
til å lese denne artikkelen i dag. Vår
avdeling diskuterte den utstrakte lib!ralismen og ~ san har stått·
kraftig i avd. og 1 1'111landet Vi\tt di!h
Siste tida. Og Vi ll1l!ner at den liilllllll tendensen er sti!tk i den ~ s i v e beVe9elsen i distrikt.4!!t ·1 dag,
Hvilke yt:ring!lfotltier har· denne lillerai" ·
i."'ffll!n, hva & hsakene til det\ og ~
for bekjep dert 7

t,.4'4f . EN'fU.tASMl

avd. vår arter 1 ~ 8l!(J '1ed
at kamerate:t iJtka. l'!Oidu avt.tl@r" awr1101.dez-- ikke lrutltt' j tai: lett pl ~ .
E!hl! sine. Og ltller ikke. ansvat tcw M
·
(ttd>lenet' 1ØlleS 01J ting blir gjort. Ml'
flelltier' i alt It ytrin9$fotm!!t for lilleral• .
iSlien i artikkelen sin, Øl§ 1/i k j ~ oss
i'irliln i J11at1ge av amt, ~ jSf , _
inne på ~ håh .. slii I "!)li gir

·I

ikD helhjetti!t inn for Arlleidet,. ~-adlr .
~ Uten en bestEfnt. plan, utal E!ft bestelllt
lif!Jti• &t aJ,"lieideI' ~ og ~--•
bet. hersker i.w entusiåslll! for tnlftiik

1) ~ å l t l e ~ t a l l oppgaVer
for avdelinga og for den enkelte li:aÆrat.
rorbedre kådedættifiga og studierie,og
lt Legge Wltt pA å UWikle den sosiale miljøet. i Ulknytning- til jobberi,

2r

Hell selv alt el!t tir si.nn at vi har ptd,iener
og lll)tsig(!løet å slite l'iai ~ ~ sllal Vi da- la
wt'e å tøn!. ~ 11t>t 11.beraliliihelt- og ll'Dtløs•
heten 1 tes igjen hva MaO sier an IM>:tf1Bieralismen er så Skadelig, og svaret
seg sj1tl. Men IW0rdan skal vi bekj~ a.a.,?

DIMOttlVffiE'T'. ;,\.( S'l'VIUC.fi
ror- det fØrllte mA cØt>kr4tiet styrkes slik at
HiilflifltMC! t~ _atiledning og ~·si tra hva
di!

nll!riel'

et feti

~

h~ ]1l'Ob1etti!!ifie Ugger.

Øl!\ ffl& 1'>11. ~ a til dll!tte (tier har tie
tl.l 11ut11 ~ . av ~ øg Sei.!r" fun]ett
bt&). ~ l s @ r t

i M s ~ er vel

et egM steil· tM:it. ~ kan bii ~
og va1tak tlfl tiltak filt.tå, qg fm''det ati:lre
lill vi styft@.llli!tbåett !bed di!lklJsjt,n; kritikk
og !ljfiUitiklt.

~ d for tida. _bet g:ieraer ogøA for u- ~ ltiiffiei'atet • kanskje de b11i'

·tlAvirlæt av on "J ·

&.,IC.4&.lfM(.;, -r.iU.CA. 1' ~ N
livil sier Mao. t»n - ~ til libC!talillllen,
~ hvorfor den er så sJcMe1ig? -ti biital1111æt1 er ~ Slags ~ 1 till
tærer pa etihetim, !lvekke1- sanhoidet og
slcaper passivitet og uetlighet .. ". " ~
til liber.llislÆ!n

er ! l l l ' å b b ~

egell'"

kjærli~ Mtut, !lall skyvei' sine egeri itlti!resser i ft,rgrunnefl og re\'Qllis:lc,nens itrt:e--

resser

1 !Jllltgt\lrinlem ••• ".
.
.
I de to siste tUilft>rene av "kallp c:,g Sei~
.blir sØkelyset retta iM på. erdei pt'tible11et'
i ~ e t (se bl.a. artikkelen ali "Køtleis
er st:oda i partili!t:7") Vår åvdelitlg hai- .lagt
fraill

lllye av det i!attiaie sart

kelffilef'

tran i ·

denneartikkelen,
Vår avdeling skai t:ref@e disse tiltalla for
å kunne joobe bedre sctti kamllniseer :

,0,.,1 • IP*A t. I
~...

men .en !ijØilttitikk _toreug,
ger torl:satii !kkeo· ,halvannet Ar og vel iiA dtt t i ! t : ~ , iflg, "iri!'orllt!ft:e" I<F'•
jeht.el-, 11:r- dilt ~ at det finlles mis"'
tillit Ul løæisen 1 . .
bette bØr Ytte .nok ekselt)ler. Poenget
mitt er iktte at: dette dreier seg an
ondsinna follt; men like fU1It trenger
Vi. ei skikkelig loftsfyddingl

I<Ni11'
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Mer demokrati og
sosial kontakt ••
På årSIIØtet i avdelinga vår ble det oppS1.lll1TeJ:;t at vi hadde viktige mangler i massearbeidet. I det eksterne arbeidet har vi
lenge hatt et sekterisk syn på nassene.
(Massene = de san forsvarer partiet, men san
likevel ikke er organisert ) • I det interne
~teksterne arbeidet har "sørg for masvelferd" stort sett vært en dårlig fors
sta"t frase. Det er særlig prioriteringa av
hvordan vi har· brukt tida vår san avslører
dette. Organisasjonsarbeid, obligatoriske
interne diskusjoner, propaganda og offent lige markeringer har dominert totalt. Enhver notsigelse som dukker opp utafor disse
ramæne, skaper problerrer. Resultatet blir
svært ofte at slike IlDtsigelser blir undertrykt, avfeid eller utsatt i det uendelige.
Dette gjaldt san sagt Mde internt og i
kontaktene våre med uorganiserte.
I) Avdelinga's eksterne virksarhet ble prega
av at det bare var de nest framskredne sympatisørene san orka å henge med på jd:binga
vår, og vi orka ikke den jobbinga san var
11Ødveridig for å trkke med oss andre (få kontakt, fortjene tillit, løse notsigelser osv.)
2) Avdelinga's interne liv var prega av hektisk jobbing, manglende derrokrati, uløste notsigelser, mangel på sarmold og ansorg.

Sjøl an det er innlysende at årsaken til disse problene ikke bare er sløv prioritering
av massearbeidet, så vedtok vi i alle fall å
rydde plass til rær nonnal sosial argang rællom_medlernner og rællan medl. og uorganiserte.
De
fikk sjølsagt konsekvenser for endel av
de .Jre oppgavene våre .. Vi har ikke gjort
noen grundig oppsumrering a:,; hvordan dette har
virka på den eksterne jobbinga vår, men erfaringene fra I.11<1i-jobbinga tyder på at vi er på
rett vei.
I det interne livet vedtok vi ;, prøve følgende løsning: Fo:rmannen ble avlasta så mye
sau nrulig for tidkrevende organiseringsarbeid
(sekretæren overtok endel) og for store eksterne oppgaver. Dette frigjorde endel tid
sau skulle brukes til "uforrælle" disJ...'1.i,:;j ..:,ner

(utenan m;ltene) med rædlerrrnene i avd.
for å løse notsigelser og veilede i arbeidet. Erfaringene til nå med denne
ordninga har vært:
MANGL.ER. ME.0 0 J;;MOl<.~AT Il. T
Store mangier i den interne denokratiet
er blitt avslørt. Det dukka opp et llfflder av notsigelser, ofte av grunnlegg ende karakter, san folk hadde gått å
lagra opp i lang tid. Det var tydlig at
det, iallefall i vår avdeling, var
nødvendig & åpne en mulighet for diskusjoner utenan lagSIIØtene, for å få stillt
opp de notsigelsene sau finnes. Folk har
hatt en tendens til å se på sine egen
notsigelser sau uvikige eller for spesielle til å slåss for å få dan opp på
dagsorden på rædlemm;!ter san vanligvis
sprenger alle tidsramner. Det har også
vært vanlig at folk tar det for gitt at
det er de sjøl san tar feil nlir det oppstår notsigelser. Formannens o,pgave har
nå ofte blitt å hjelpe folk til å for mulere synet sitt, og å styrke dem til
å sloss for det. Ordninga har altså bidratt til lo. styrke det interne derrokratiet
I)

2) Avdelinga vår har fr.ke fungert sau en
sosial enhet, dvs. den har vært til liten
støtte for enkeltmedlemæner.. Den uforiælle kontakten ræd fonnannen, gjerne
over en kaffekow, har bidratt til å
knytte iallefall noen sosiale bånd innen
avdelinga. Det er lett å rmdervurdere
den betydninga dette kan ha for entusiasræ og overskudd i arbeidet.

3) Innformasjonen iællan stvret(fonrannen)
·og rædlemnene når det gjelder jci:binga

med de forskjellige oppgavene, er blitt
styka. Avdelinga har tidligere hatt problemer ræd å få igang noen.effektiv
rapportrutine. De uforrælle rrøtene har
gjrt det lettere for fonnannen å holde
seg løpende orientert, og å føre kon troll og gi veiledning og råd.
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"6 _____________________.,...

Red (&Mao):

«Organiser dere!»
På tross av både høyrevind og

betydning over lengre tid.

liberalisme og hva det måtte være

ikke makta å verne om lagas •inte-

Vi har

alt det som omgir oss av elendig-

gritet" som det fint heter.

het, så er det sunne tegn i tida.

vi har hatt et uklart bilae av h•·' 1 ken

D.v.s.

Jeg _s,.,ns innlegga til Frank, Ulf

betydning indre liv i avdlingene~~r

og Knut er uttrykk for at det

å si, og hva slags funksjon avdeling-

begynner å komme til syne en vei

ene egentlig skal ha.

ut av vellinga.

kanskje noe teoretisk ut, men faktum

Og den må vi

Dette høres

fortsette langs fram gjennom års-

er at vi har lidd store tap av for-

møtebevegelsen.

holdsvis bra og ærlige kamerater som
har forsvunnet ut, delvis for godt,

TA VARE PA GRASROTA!

fra organisert jobbing.

Det rrank og Ulf peker på er

også mange nære venner som har slutta

Det finns

egentlig skrmmende tegn på åssen

å være det, og det finns framfor alt

det e_r fatt med det daglige liv-

veldig mange sympatisører som for

et i avdelingene.

Sjøl om dette

nok ikke er representativt for

lengst burde vært med, eller burde
vært fulgt opp med det målet i siktet.

alle lag, så gjelder det i alle
fall som en tendens i mange av
laga.

HVA HINDRER OSS?

Disse tendensene er en trussel

tikken som de siste månedene har

Svaret her ligger i mye av den kri-

mot partiets liv, for det er i

"bombardert hovedkvarteret".

laga, partiets grunnmur, at

det er klart, dersom vi bruker den

For

spørsmål om framgang og tilbake-

demokratiske sentralismen, at u

gang, entusiasme eller mismot

sterk og frisk ledelse så vil a:tr

kan besvares.

Den dagen part-

eventuell oppblomstring i grunnorg-

avdelinger er redusert til prate-

anisasjonene bli kortvarig og til-.

klubber hvor det ikke blir fatta

feldig.

vedtak, eller hvor det er opp til
den enkelte å følge opp de vedtaka
som fattes, -

ja, da ville vi ikke

være noe kommunistisk parti lenger.
Jeg mener fakta viser at vi har
undervurdert grunnorganisasjonens

en

Kritikken mot DS, og mot eventuelle
lokale underutvalg, er i hovedsak
rett, og må tas som et tindrende
klart uttrykk for at vi ikke har oppfylt kravene som blir stilt til oss
som ledelse.

Dette må få konsekven-
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ser både for kollektivet som de
ledende organer utgjør, og for
enkeltpersoner i disse organene.
KRITIKK OG KORRIGERINGSBEVEGELSE,
STYRK DEMOKRATIET:
Dette er noe av det Viktigste
disse tre artikklene peker på,
om enn på litt forskjellige måter.
-~organisertkritikkbevegelse
_r nØdvendig, og dersoa den blir
leda skikkelig så vil den gi
store resultater i å styrke demokratiet~ og dermed øke mulighetene for styrka sentralisme.
Her trengs åpenhet og godvilje.
Ledende organer må åpne for konk•
ret kl:'itikk- og Vi må oppsummere
hva som har vært så riv ruskende
ga-li i ledende organers ar5eidsmåte og manglende forståelse
for situasjonen. Og ledende
kamerater må trekkes fram på
podiet og bli granska av massen~s
falkeblikk. Slurv og slapphet
bør ikke tas på med silkehansker:

vel tilbake til- utgangspunktet:
Grunnorganisasjonen: For vi må
ikke være blinde og trb at"alt
godt/vondt kommer ovenfra".
Det-finns også en viss utbredt
giddalaushet og sirompestil som i
stor gratt har blitt legalisert,
d.v.s. det er blitt "lov" å ikke
gjennomføre oppgaver oq sabotere
vedtak. 0-ette mener jeg veldig mye
skyldes at kritikk og sjølkritikk
er en metode som har blitt plassert
blant IIIØ-llkuler og- støv på loftet.
Kritikk og sjølkritikk er-like nødvendig for det kommunistiske partiet som produksjonen av rØde blodlegemer er for menneskekroppen.
Begge vil- sakte- visne bort hvis det
klikker her.
Nei, kamerater~ Partiet er ingengammel- skrott sonr har sett sinebeste aager. Tvert om, det er bare
en rebell av en un9dom som har levd
et noe usunt ·1iv.

VI MÅ ORGANISERE OSS SOM
KOMMUNISTER!
~ dette er sagt - at ledelsen
må r•skes opp i, 09 a t ~ er det
mest vesentlige- - så vil jeg- like-
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På en del områder er dette beretningsutkastet godt. Det gjengir
perioden _stort sett korrekt,-• eksternt
og internt. Det er utyilsomt.også
en framgang å bli obs på at.-også
positive ·ting og erfarninger skal·
tillegges•skikkelig vekt. Det er
også ei.sterk side ved forma denne
gang at'det er. færre sider og dermed mer lesbart.
Men .det er også.alvorlige svakheter ved dette utkastet• først og
fremat. konklusjonene~ . Jeg skal. ta
for meg den ~g sjøl synes er viktigst, nemlig den •albanske stilen"
i partiet vårt.
Partikamerater som ikke drar på
sommerleir, straffes. Partiet har
fasiten - aile andre syn knuses med
alle midler. Det kjøres ut med
krasse og fordømmende argumenter mot
enhver kamerat som måtte være så
"borgerlig" at hun har et annet syn.
Diskusjoner og partiliv blir brutalt,
forsteina og et slags rituale.
Hver gang vi har lest slikt i NÅ
og VG, har vi tatt det for det det
var: Et løgnaktig vrengebilde av
kommunistpartiet vårt. Nå står det
(løsrevet og satt svært på spissen,
riktignok) i vår egen distriktsberetning, og jeg mener vi skal tenke
grundig gjennom om dette virkelig
kan være en sannferdig skildring
av det partiet vi er medlemmer av.
Har APA-linja i partiet ei sånn

form og· en sånn·styrke at d~n blii: den
viktigste borgerlige fonnen- for tenkning?
Jeg har prøvd å tenke ~tter når·
jeg bar møtt sånne strømninger som
beretninga skriver om. Vel, de fan>-·<;
nok for en del kamerater.under ka~.
mot høyre. Da var det enkelte som
kalte alt f~r rrevisjonisme og slle
for rrevisjonister. Det var.vel en
del utarting til harde slag også, særlig i ungdomsforbundet. Men kan- vi:
med vår beste vilje si at denne,·.stilen
trives og qror i J?&rtiet vårt_den dag
i dag? Jeg kan ikke med min beste
vilje skjønne det. · På alle. de avdelingsmøtene og.de få kadersamlfngsmøtene
jeg har vært,. ·har det ikke vært noen
glefsende ·albanere med gnistrende
blikk som har"vært ute etter å knuse
alle som måtte stikke hue opp; Tvertimot, møtene har vært holdt i en utprega
kameratslig stil, hvor f.eks. møtelederen ~ . h a r prøvd·å få fram
"de tauses" motsigelser.
Nå var imidlertid ikke alitid
di.skus;tonene·oq.det pol.itiske utbyttet
av:disse møtene helt på topp; Diskusjonene om den økonomiske krisa og vår
politikk under kriseperioder, f.ek~.,
giKk tungt og tregt. Men det var på
grunn av avdelingas manglende faglige
erfaring og ennå viktigere, manglende
grep om politisk Økonomi alment, og
ikke fordi det satt fullt av kamerater
rundt bordet med viktige synspunkter

,.. 'E.R TIL
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&l!.R.ETNIN6Sb1Sk:OSJONEN :

APA-revisjonisme?
Arbeidets Parti i Albania står
helt opplagt for revisjonisme
i forhold til den korrekte
marxist-leninistiske linja, men
hva slags avvik er det her snakk
A111? I laget vårt mener vi at
.strikstspartiets bertning for
1978/79 er for kjapp til å lansere et begrep som APA-revisjonismen. Vi kan ikke se at det i
beretninga er gitt noe annet
innhold i begrepet enn at APArevisjonismen kjennetegnes av
(1) Tendens til å undervurdere
Sovjet i verdenspolitikken
og
(2) Tendens til å tro at partiet kan leve uten motsigelser, dvs. tendenserr til
~onolittisk enhet".
Ingen av disse punktene er noe
særegent for APA. Eller er SV
prega av APA-revisjonismen fordi
SV undervurderer Sovjet? Er
alle partier som bryter prinsip- t om å tillate diskusjoner om
r~rtiets linje, som erstatter
den demokratiske sentralismen
med byråkratisk sentralisme,
automatisk på linje med APArevisjonismen? Nei, de momentene Distriktstyret har pekt på
er lite egna til å få fram det
særegne ved APA-revisjonismen.
Enver Hoxha har stempla Mao
Zedongs tenkning som avvik fra
marxismen-leninismen.

Fra 193~,

da Mao tok over ledelsen, var ikke
KKP lenger noe kommunistisk parti.
Kina har aldri vært noe sosialistisk
land, verken i 1949 eller seinere.
Tre·verden-teorien betyr samarbeid
med reaksjonære krefter over hele
verden og er et grovt brudd på proletarisk internasjonalisme. Dette er
ei kort oppsummering-av~ av det APA
står for i dag. Og det er "venstre•kommunisme: Ultra~venstre" fraser i
ord, revisjonisme i handling.
Allerede i 1920 starta Lenin en kampanje mot slike "venstre"elementer i
den daværende kommunistiske verdensbevegelsen. Moskva-tesene tok sikte
p4 å renske ut ikke bare reformisten~,
men også de som gikk inn for·en verdensrevolusjon basert på arbeiderklassen
al.eine, uten hensyn-til behovet for å
inngå taktiske kompromisser og allianser med f.eks. bøndene. (Se Lenins
artikkel om "Radiklaismen", kommunismens barnesykdom}. Historia viser
mange eksempler på hvordan "venstre"fraser lett sklir over i høyrestandpunkter. Eller hva skal en si om
Arbeidernes Ungdomsf~lking, som i perioden 1924-27 bar det smukke navnet
"Venstrekommunistisk Ungdomsfylking"?
Eller trotskistene i Håkon Meyer-gruppa
som var så"revolusjonær~ i 1940 at de
inngikk samarbeid med NS for gjennom
dette partiet - og med de tys~e nazistenes ~jelp - å arbeide for et "arbeider- og bondestyrt Norrye"?

OVEE

171.

S, I.J..

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

05 St..l ...

Mer konkret
HVOR STÅR BERETNINGS DISKUSJONEN?'
Jeg er med i DS sitt beretningsutvalg, og har gått raskt gjennom
det materialet so~ laga sendte
inn fra diskusjonene. Jeg vil
her i KOS leg,;e fram en del syrospunkter til debatten så lang1,,
Siktemålet er å gi medlemmer og
særlig ~elegater til årsmøtet
del i .e•n d'el saker i dette stoffet. Jeg vil beg~ense meg til
noen saker - og tar ikke sikte
påå æekke alt som er viktig
eller gi "fasi tsvat> 11

•

K~itikk til mange avdelinger
Menge avdelinger har ikke sendt
inn. m_ateriale. Jeg har ikke undersøkt- årsakene i hvert tilfelle~
De som har somla/ikke behandla
saka mener jeg har en feil stil..
De g'ir ikk·e DS: hjelp i arbeidet
med å oppsummere arbeide-t, de
deltar ikke i den politiske ·
kampen. Dett·e svekker partiet'
og DS: ledelse i distriktet •.
Andre avdelinger har levert myff
materiale som er til nytt& •. Det
gjør det lettere for partiet å
oppsummere om laga jobber for å
skille ut viktige saker fra mindre
viktige. Et lag har sendt inn 21
sider merknader - mens utkastet
e-r på 17 sider. Da er det lett·
å ''drukne'' i

detaljer.

GRUNNLAG FOR Å KORRIGERE
BERETNINGA MYE
Det er.kommet inn mye bra· stoff
som kan forbedre- beretninga,
rette opp feil i utkastet.
Utkastet trengei mye endringerr
Ved& en feil ble det ikke gjort
klart at utkastet også var uferdig fr-a DS fordi DS sin behandling
ikke kom med i utskrivinga. Årsaken var at kameraten so·m skulle
skrive det ut ble brått sjuk,
F,eks førte dette til at utkastet
ikke gir klart svar på om DS er·

blitt bedre til ålede,
Så 1il deb~tten i rapportene~

'
I

I9TERNASJONALE SPØRSMÅ~.FENGER
D1':BATTEN
Utkastet har ikke noen analyse
av verdensituasjonen,

men en

kort, overflatisk og uful 1.,·t01,dig
huskelt·te over en _del viktige
hendinger det siste året.~ne tror
det er rett å ha en huskelist,
for å, pekex på at situasjonen jobber i endrer seg.
Men debatten tar opp særlig to
linjekamper som er ·viktige i
nartiet og som å~smøtet bø~ ta

stilling til.
For det første vurder'inga av
Sovjet, og forholdet Sovjet USA.,.
Det fremmes syn om at det er
farlig å unde.rvu.rdere USA økonomisk og militærtv Dette stemmer
ett-er mitt syn ikke med erfaringene fra I .mai-arbeidet, der det
mange plasser ble gitt avkall p¼
å fo~dømme invasjonen i

Kampuchea,

og ett sted ble anti-Kina parole
godtatt.
Den andr-e. viktige saka er synet
på Kina, Her vil sommerleirene gi
en del debatt, men å~smøtet kan
også drøfte det •.
HAR DS' BLITT' BEDRE TIL Å LEDE"?
D~ sitt beretningsutvalg mente
ut fra situasjonen i mars at en
ikk~ kunne se noen klar tendens
'iive'i='ken til fr~mgang eller tilbakegang i DS sin ledelse •.
Ut fr·a det som har hendt i å
møteperioden mente vi at lede'rsen
skjedde på nye måter,at det var
klare eksempler på framgang Oil:
klare eksempler på tilbakegang
i arbeidet.- Derimot mener vi at
det er avklart en del viktige
linjesaker om DS sin ledelse,
s~m nå fører til endringer.
Omleg~inga av KOS, styrking av
arbeidet med å svare på henvendelser er eksempler på det, men
det gjenstår fortsatt å se resultatoane av flere viktige vedtakr
DS· sin ledelse som helhet mener
~i nerfor ikke er blitt bedre i
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perioden. Debatt-en må vurd'ere
dette - dvs om det
riktig. Og
den må gi mye mer stoff til å
avdekke årsakene til de·tte"

er-

ÅRSMØTET MÅ GÅ DYPERE I ARSAKENE
TIL UTVIKLINGA
Mange kommentarer peker på at det
er en svakhet ved utkastet. Mange
peker på at utkastet sier at
organisatoriske feil er viktigst"
Jeg tror kritikerne har mye rett,
og da må de og vi jobbe med å
gå dypere i hvilke politiske feil
som.!:,!: viktigst.
HV. ..m· DEN VIKTIGSTE FORMEN FOR
KAMP MELLOM BORGERLIG OG KOMMUNISTISK TENKING I PARTIET
Et par rapporter tar opp at årsmøtet må avklare om det er kontrarevolusjonære i DS:, at DS· i hoved'sak er udugelige, at en må "bombardet'e hovedkvarteret". Det er
harde ord' - og når de er t'eist
bør årsmøtet ta stilling til det.
Når det gjelder "tenking av Al"'Atypen", så mener mange at dette
er et bra utgangspunkt. De andt'e s
synene som er kasta inn er bl.a
at manglende grep om demokratisk
sentralisme er viktig, at styrking
av demokratiet er viktig.

Almenheter om bra ting og konkret
på feil holder ikke~ Er folk redde
for å kjøre fram bra sider - tror
d•e at de da står lagelie til fot'
hogg? Eller mener kameratene at det
bare er mulig å lære av feil?
Det er mulig at utkastet er fot'
lyst i vurderinga, men det gjør
det etter mitt syn umulig å
oppsummere med et ensidig materiale •.
VI MÅ HA FLER': EKSEMPLER
·Mange peker på det, og det er t'ett.
Det må med ~lere eksempler, og alle
må være på jakt etter typiske
eksempler soQji vi kan lære av"
Ellers blir beretninga uleselig,

BERETNINGS DISKUSJOMEN MÅ VÆRE'
KNYT~A TIL AKTUELLE PROBLEMER
Jeg har ikke nevnt så mye.fr-a
arbeidet med KK, Krisa, økonom~en
og byråkratiet. Det er kommet inn
mye stoff, og beretninga må
må ta opp hovedsakene i årsplanen.
Da kan diskusjonen gi oss hjelp
i arbeidet framover.
Jeg tror at det endelige "produkt"
vil være mye endra fra utkastet ·
og det vil være bra.
Svein

BERETNINGA BØR DELES I TO
Mitt syn er at beretninga bør deles
i to deler. En beretning for hva
DS' har gjort, og en oppsummering
av stoda i distriktsnartiet i
periodenr Det vil gi bedre høve til
å ~ntrollere DS,, og til å si noe
or ·,1e området.
KOMMENTARENE ER ENSIDIGE
Mange sier at beretninga er bra,
f~ vil forkas;te den. Men materialet
gir en enorm overvekt av bidrag
til å avdekke feilaktige tendenser
i DS og laga, men nesten ingen
bidrag til å peke på ting vi skal
holde fast ved, utvikle og styrke.
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FO~T6. FRA 5.5
4) Ordninga byr på store sikkerhetsmessige
probleær .. Bortim::>t halvparten av rædlemnene i avdelinga har ikke dratt nyttte av
ordninga, fordi det ikke har vært noen naturlig gnmn til at formannen skulle ha
sosialatgang rred dem på fritida. Dette kan
vel løses ved at det legges arbeid i skape
en naturlig dekkhistorie, f.eks. at begge
er rædlemner i en "vanlig" organisasjon
(idrettslag, sjakklubb e.l.) og bygger kon-takten på det. Avdelinga vår har også oppsumnert at deltagelse i slike organisasjoner(det er ofte der 1113.Ssene er), er en nødvendig korrigering av det ekst~e 1113.Sse arbeidet vårt, så en behøver ikke å kaste
bort noe tid for å få til en slik dekkhistorie" For å dekke rædlemæne kan det
dessuten være nødvendig at formannen har
stor sosial kontaktflaterred uorganiserte,
noe san heller ikke bortkasta tid:

FM 5 . r

som de ikke turde legge fram.
Og her er vi ved det farlige
ved beretningsutkastet og de konsekvenser som det fører til. For
tar vi utkastets versjon av APAstilen i AKP for god fisk, da
syns vi ikke det er viktigst å
studere politisk Økonomi (og
annet:) og vinne faglig erfaring
for å styrke krisepolitikken vår,
da er det viktigst å finne fram
til de albanerne som legger lokk
på kameratene som ellers ville
boble over med riktig politikk:
Det finns en del andre svakheter

Jeg vil·oppsurrrrere erfaringene rred denne
måten å organisere formannsjobbinga på
san hovedsaklig positive. Den tar vare på
formannens muligheter til å ftmgere politisk ledende i avdelinga, og samtidig
styrker dem derrokratiet og det interne
livet i avdeliga.
FRANK

ved beretningsutkastet også, f.eks.
skjønnmaler det DS's sin evne til å
lede (jfr. mitt tidligere innlegg), mei
dette skal jeg ikke ta opp her. Utkas~
ets påstander om APA-stilen vår er mer
enn grunn nok til at dette ikke må vedtas sånn det nå foreligger.
Viggo

Problemstillinga er noe av det
samme idag. Tre verden-teorien
er basert på en korrekt marxistleninistisk oppsummering av de
viktigste motsigelsene i verden
idag. Den framhever sterkt behovet for å inngå taktiske allianser med f.eks. land i den tredje verden styrt av reaksjonære
regimer. Kina idag ser som
kjent også positivt på NATO, EF
og Jugoslavia - fordi Sovjets
sosialimperialisme er den viktigste trusselen mot verdens folk,
en trussel som en må samle flest
mulig i en brei internasjonal
enhetsfront mot.

radikalt nok for Enver Hoxha og hans
klakkØrer i små "venstre"grupperinger
rundt om, som "K"UL/"K"EF her i Norge.
På samme måte som trotskistenes "venstre"fraser i mellomkrigstida tjente
sosialismens fiender, på samme måte
tjener APA-revisjonismen Sovjet~
sosialimperialisme. Foreløpig ~·
Enver Hoxha avstand fra Bresjnev & Co.
Når tar APA-revisjonistene skrittet
fullt ut og sklir over til høyre, inn
i Østblokken? Er Albania i ferd
med å slå inn på kapitalismens vei?
Sigbjørn

Dette er ikke
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Oppsummering av:

lokal kk-konferanse
en god del liberalisme ute å går.

Hvor står vi?

Vi slo fast etter litt regning at

arter seg på flere vis.

Den

Folk gidder

vi har et laussalg som ligger så-

ikke holde avtaler, med den følgen at

vidt over 50% av målsettinga, og

salget går i dass for andre.

at vi har nådd ca. 45% av mål-

noen er fornøyd med seg sjøl og inn-

settinga på vervinga.

satsen sin når de selger hver annen

Hvilken

innsats ligger bak dette resul:et?

Ca. 25% av medlemmene

lørdag på gata.
skadelig stil.

Eller

Dette er en svært
Den virker demoral-

Jobber fast med Klassekampen-

iserende på andre medlemmer og på u-

kampanjen, men ikke for full tid.

organiserte symper som jobber med KK.

Det er derfor realistisk å regne

Overfor liberalismen kan vi gjøre

med at partiet hos oss bare har

flere feil.

satt inn 10% av kreftne sine på

den få være i fred.

kampanjen?

føre til at liberalismen vil få gro,

Er dette nok?

Slik situasjonen er nå, er
det ikke nok.

Disse kameratene

må frigjøres fra andre oppg_aver,

En alvorlig feil er åla
Dette vil bare

og at de motsigelsene som liggerunde~,
blir skjerpa.
isere.

En annen feil er å moral-

I artikkelen om liberalismen

og/eller vi må trekke flere u-

understreker Mao at liberalismen er et

or~aniserte med i fast KK-arbeid.

utslag av opportunisme, og at vi må

Idag er det omtrent like mange

bruke marxismen til å overvinne den.

uorganiserte som partimedlenL~er
med på kampanjen.

Eller vi må

Hva er årsaken til liberalismen?
Blant medlemmene og sympatisørene er

sette flere kadre på oppgava ei

det en god del åpen og skjult uenighet

tid framover.

om partilinja.

Vi har også en del

Disse tallene skulle vel vise

svake medlemmer som trenger hjelp og

klart at det er fullt muåig å få

diskusjon/rettleiing for å løse pro-

~mpanjen i havn og bygge opp et

blemene sine.

,arat som kan drive KK-jobbinga

En kamerat pekte også

på ••••

videre, uten at dette blir en
klamp om foten for partiet i åra

Feil i den redaksjonelle linja.

framover. Men forutsetninga er
at vi vil klare det.

at avisa av misforstått solidaritet

I den siste tida har det blitt klart
med bl.a. Albania og Vietnam har holdt

Bekjemp liberalismen:
Men vil vi virkelig klare å nå
måla?

Flere pekte på at det er

en del negative kjennsgjerninger om
disse landa skjult i flere år. Avisa
skriver heller ikke noe 0.m forholdet
KKP - JKF, et emne som sikkert mange
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Så lenge slik.e

late.seg å drive på en så sløv og slum-

feil ikke blir tatt skikkelig

sete måt'e som vi drive KK økonomisk?

oppgjør med, er ikke tilliten til

Folk som jobba slik i f.eks. Aften-_

avisa på topp hos alle.

posten måtte nok snart se seg om etter

Vi må

derfor være offensive overfor KK-

andre jaktmarker.

redaksjonen og hjelpe dem med å

tar konsekvensen av at KK-kampanjen er

Det er på høg tid vi

holde en åpen og ærlig stil over-

Økonomi, ikke bare politikk.

for leserne.

understreke det personlige ansvaret

Vi må

til aktivistene.
Partiavdelingen må bli mer sjølstendige.

Hvordan skal KK-fronten bygges opo?

I den siste tida har DS og SK

Vi har stort sett bare negative erfar-

lagt opp til mer sjølstendighet

inger fra vårt område.

i partiavdelingene.

bygd front, uten personlig ansvar og

Dette for-

drer politisk styrke på grunnplanet.

Har vi denne styrken?

En løst Opf

faste oppgaver, har vist seg å fungere
dårlig. Derfor blei vi enige om å for-

Der vi ikke har den, vil kamer-

søke et opplegg med små grupper på 3-4

atene lett slå over i liberal-

folk, men faste oppgaver.

isme som en reaksjon på den

ledes av en partikemerat, og hele

Gruppene må

tidligere stramme stilen der

fronten av en ledelse som innkaller til

DS skulle ha en finger borti

faste gruppeledermøter med jamne mellom-

omtrent alt.

rom for å oppsummere osv.

Det er en ten-

dens til linja om at "du kan
gjøre det hvis du har lyst".

•

Det er vik-

tig at fronten er demokratisk.
Mao understreker viktigheten av
enkel administrasjon. Gruppene bør der-

KK-karnpanjen - en politisk
,. eller en Økonomisk oppgave?

for være uavhengig av hverandre både
mht. oppgaver og Økonomi.

Avisa har vel i underkant av
15 000 abonnenter.

Gang dette

Beskytt KK-aktivistene!

med kr. 550 (prisen på et års-

Det er en sterk tendens til at både

abonnement) og legg til en del

partimedlemmer og uorganiserte som

laussalg. Vi kommer til et årsbudsjett på over 10 millioner

jobber med KK-kampanjen, blir mobil
isert til andre oppgaver, f.eks. l.mai.

kroner.

Dette må være forbudt!

Klassekampen er et.for-

retningsforetak på et marked der

Heller ikke

uorganiserte KK-aktivister må bli

det er skarp konkurranse - i Oslo

frista til å legge vekk KK-jobbinga

med 4 svære aviser med mange

og kaste seg over andre (spennendel
ting.

ganger så mange ressurser som
avisa vår. Vi er medarbeidere
i dette foretaket.

Hvor mange

kapitalistiske foretak kan til-

Apen eller illegal ~rent?
Perspektivet vårt må være at KK-fronten
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blir forbudt og må komme ut illegalt.

Men samtidig mente kamer-

atene at fronten må opptre åpent
overfor massene og ikke være en
undergrunnsorganisasjon.

Den

bør f.eks. ha en ekstern adresse
lesere og andre kan henvende seg
til.

Slik åpenhet er også vik-

tig for å kunne oppnå aksjonsenhet med folk som vanligvis
ikke støtter avisa, på konkrete
kamJl§aker"på stedet, f.eks. boligka,
c eller oppsigelser/permitteringer.

Laussalg og abonneniefrifsverving.
Denne motsigelsen må vi lære oss"å f6rstå bedre.

Den Økomomiske sida ved tten

behandla vi slik:

Vi fant ut at de

målsettingene vi har fått på laussalget, ikke er realistiske for oss idag.
Vi blei derfor enige om å redusere
disse med ca. 1/3, og Øke målsettingene
på abonnementene.

Omregningsfaktoren

vi brukte er at fast ·salg på 6 aviser
i uka svarer til ett abonnement.
Men det er grenser forhvor langt vi
kan nytte denne omregningsmåten.

Dersom

laussalget blir for lavt, blir det vanskelig å verve flere abonneter.

Dersom

det blir høgt, kan antakelig en del av
Partiavdelinga må lede.

kjøperne lett verves som abonnenter.

Ledelsen må være både politisk og

Hvordan er sammenhengen her?

organisatorisk.

vi ikke ennå.

Vi er ikke så

veldig flinke til organisatorisk
ledelse.

Stalin sier at den i

Det veit

Det er også andre" forhold

som kommer inn, f.eks." nivået på
,klassekampen i området, partiets inn-

hovedsak består av kontroll og

sats i den, redaksjonell oppfølging osv.

oppfølging og av riktig disponering av kaderen.

Her trengs det en del vitens~~pelig
forskning i tida framover. Ei avdeling

Idag har vi ikke noen kontroll,

kunne forresten melde om bra resultat-

og får derfor heller ikke fulgt

er på systematisk oppsøking av gamle

opp skikkelig.

abonnenter og gamle kjente.

Vi mente det er

Du oppsøk-

helt nødvendig å lage enkle rapport-

er noen folk, sier at du kommer fra KK,

skjemaer for gruppene.

knytter sosial kontakt, drikker kaffen

De må fylles

ut hver annen uke i to eks, ett til

deres, gir dem impulser og verver dem

gruppa sjøl, og ett til ledeæser.1

som abonnenter.

av KK-fronten.
la

Slike sjemaer må

lokalt, på grunnlag av de

lokctle forholda.
Disponeringa av kaderen er også
et problem.

De kameratene som er

Ja, dette er hva vi kom fram til.

Nå

gjenstår det å sette denne linja ut i
livet og se om den svarer til forventningene.

Vi trur vi ana:Cyserte situa-

offentlig kjente, er ofte de mest

sjonen materialistisk., og er optimist-

erfarne og de mest ledende, og de

iske. Målet er klart, det gjelder bare
å finne de metodene og den inn-

som trengs mest på andre oppgaver
også. Det er derfor viktig med
aktiv kaderfostring, og sette
mindre kjente medlemmer på de

satsen som dette krever.

A-d

oppgavene med KK som ikke syns utad,
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"'FRAM FOR MANDAT
landsmøtet i Rød Valgallianse
er over. Det har blitt valgt
sentral ledelse ,.,._ landsprogrammet er vedtatt,grunnen
for valgkampen er lagt.

Etter valget skal vi vera mange
gonger så mange i kommunestyra og
fylkestinga over heile landet.
Her i Akershus skal vi også ha
inn folk.

Landsmøtet viste at RV i_kkje
er noko avskrivningsbyrå
for Kina, og at RV har klare
standpunkt på dagssakene ti!
folk.

Også vi skal gå laus med vatn og
grønsåpe for å skrubba vekk sminl
slik att all råttenskapen i
Akershus vert synleg for alle.

Det var eit morosomt landsmøte
som ikkje var prega av den gamle
sidrumpa ztilen. Møtet la
verkeleg grunnen for at RV skal
kunne bli eit parti som som vil
setja spor etter seg i valgkampen
og etter;,>å.

I den valgkampen som ligg framfor
oss kjem sminkekunsten til å nå
uante høyder. - Ulven i eventyret,
han klarte berre åkle seg ut som
bestemor tfl Rødhette, Dei ulvane
som tener kapitalismen sine
interesser her i landet vil kaste
seg ut i det reinaste misseshowet

Dei fire kommunestyremedlemane
som RV har i dag fortalte om
korleis dej borgerlege partia
prøver å sminke kapitalismen
til det ugjenkjennelege, så
rasering av arbeidsplassar blir
til "full sysselsetting"
rovdrift og profittjag blir
sosialisme ,rasering av boligområder blir sosial boligbygging
Desse folka står midt oppe i ein
av dei feitaste sminkedåsane
med merkelappen •demokrati og
folkestyre•, og sjøl om dei
berre er fire er dei ubehagelige
nok, dersom vi skal dømma ettet
alle forsøka på å stoppe
kjeften deira.

Då skal vi sørge for at ået står
ein ilter Rød Valgallianse 01J
feiar vekk sminke og klaskar til
plastikgebisset så hoggtennene
bak viser seg.

For å gjera dette må vi setja oss
inn i lokalpolitikken. Vi må
studera kva dei andre politiske
partia har gjort, og fremja dei
verkelege krava til folk.
Vi får ikkie vekk eit gram sminke
med allmene talemåtar og fraser.
Alle må derfor engasjere seg i
programarbeidet, slik att alle
lokale kampsaker kjem fram, og
allt snusk om andre politiske
parti kjem fram, både det som
skjer innafor og utafor møtesalane.
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Ett godt døme på snusk. utanfor

m~tesalane er Martin Gunnar
Knutsen som i forige valgkamp
vart- køyrt til og frå valmøta
av ein bil frå Sovjets
ambasade, samstundes som han
på møta hevda at NKP ikkje var .
noko haleheng til Bresjnev

Si~te mandat- -75 583
mangl,ir 1 u,stemmer.
4. ; Skeds.b

7 S •. ►-~- •
77;

• • • •

i./- ..... 136

Si!lt./ mandat 75 291
maÅflar 145 stemmer.
/'

rf.Jå ·

~

Rv .iller i år lister til
fylk.es tingsvalet i Akershus,
til kommunevalet i Asker
Bærum og Skedsmo.
Grunnen til. at vi stiller her
er at det er gode mufigheite/
til mandat i desse valga,
Mulighei-tene for man-dat. /
_,.

rekna med at vi treng fleire
/;;temmer for å få siste mandatet ,
men talla girarikevel eit gcdt irintry~k av det antallet stemmer som
vi;treng. Talla viser og at m~d ein
sk!Rkeleg valgkamp vil vi få folk
inn . dei fleste stadene.
stMune verving.
Hovedmetoden vår for å sikl:'a s·temmer
kjem til å vera personlig kontakt,
oel.'.ul9ke valgkampgruppene må få

For å visa stillinga våt i
des se vala skal eg ta ,-fram

mål.setjingar på stemmer, des3e

tala frå forrige kcmmunevalg

målketjingane børdelastopp på

i -75 og storting~valget i -77.

dei:· enkelte valgarbeiderane.
•Gruppene må deretter laga ein plan_
for å gå systematisk gjennom det
dis<triktet dei skal dekkja.0ette må
gjerast slik at alle som kan tenkjast
å ,stemme RV får besøk fleire gonger
gje.nnom valgkampen.

1. Fylkestinget..
-75
-77

1 ~t4

362
Sistemandat 75 .. 1 409
I høve til 77 manglar vi 47
st 1er.
2. Asker •.

-75
222
-77
226
Siste mandat-75. 348
manglar i 22 stemmer
3. Bærum
-75
-77

437
468

De~ne måten å driva valgkamp har
vi:st seg- å vera svært effektiv.
I (inkelte strak av Oslo der desse
•
m~~odane vart brukt ved stortingsvalet
i '11·var framgangenpå over 100%
Denne måten får nye folk til å
slqtta opp om RV, og den kan hindra
3t folk som kjenner RV frå tidlegare
o~ støttar politikken stemmer •taktisk"
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personlige ansvar i :form av nettopp dette med å få ting direkte
ut til det store flertall av parti
(jenter) og det å svare på henvendelser.
Jeg synes likevel jeg har lært
mye, gått framover som kvinnean■våtlig og noe har da vel_ "sivet
ut" til dere og.
Til det samme: Hvor mye forventer vi egentlig av kvinnea
svarlig? Hvor mye skal jeg kunne
rå med? Mener at mye av svartsynet i KF også blant ledende
jenter - er grunna nettopp i
idealisme; ønske om årette på
alle feil på en gang.
3. Ha-r jeq vært- inne på. Klart
så lenge vi fortsatt h a r ~
for hjem og barn d Vil dette
hemme. Husker·bl.a. et møte jeg

fordi RV er"for lite" eller
•vi må sikre arbeiderfleirtall"
Hos dei usik"re er det mange
stemmer å hente.
Denne måten å organisere
valgkampen ei- også den einaste
måten vi kan nytte dersom- vi
skal kunne dra flest med på å
utveka programma våre.
Når vi går rundt må v~ heile
tida spørre folk om kva dei
vil at vi skal ta opp i fylket
og i kommunestyra. Dette meiner
eg er den einaste sikre måten
vi kan nytta for at v-i ikkje
skal fall:a tilbake i allmen
politikk.
Set i gang med ei:ganiseringa
av valgkampen
Start opp medprogramarbeidet.

leda om. 8.marsr her var det diverse
spebarnpluss gravide med problemer det er særegne forhold når mye jenter samles, og vi må og vil føde barn.
Men herifra til å slutte at vi bare
skal verve menn i partiet, den var
grov. {Se forøvrig annen artikkel
om dette).

Torkild
RV--ansvarlig i DS

t

JI

Til slutt:- DRA PÅ KVINNELEIR
.::t ►
Den vil- bety mye for KF f.ramover.
Gleder meg til å diskutere "hva vil
vi med arbeidsdeling h j - • , hvilke
av mine~myke verdier" skal styrkes
og hvilke bØr bekjempes! Ta diskusjon i avdelinga di: Hvem bør dra
på kvinneleir i år - og selvfølgelig
få med mange fra gruppa di!
Hilsen Synnøve= Kvinneansv.
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Cruella for hardt ut!
Sannelig kjører du hardt ut.
Det kan være bra og nødvendig
noen ganger.

Men når du av-

slutter med kraftsatsen om at vi

ikke vitsen med KF heller.
Men jeg mener altså at det er innmari viktig med KF.

Og jeg mener at

sjøl om det er mye å kritisere parti-

kanskje heretter skal begrense

jenter i KF i distriktet for, så er

r

det jammen mye bra som blir gjort

~i-opptak til menn, ja, da vet

jt~ sannelig ikke om jag skal ta

også.

deg på alvor lenger.

tet var svært framskredne på å drive

Bl.a. mener jeg vi i distrik-

fram debatten om kvinneundertrykkinga
Har du glemt hvordan klassikerne

i fjor, ~oe som jeg mener var helt

våre igjen og igjen understreker

nødvendig for at fronten nettopp skal

kvinnenes betydning for revolu-

være en kvinnefront.

sjonen?

jobber i KF/DS prøver etter evne å

Eller mener du at helt

De av oss som

særegne forhold gjør kvinnfolka

få ting ut til fronten som vi disku-

her i landet/ distriktet - og i

terer i vår fraksjon.

pattiet i særdeleshet - til noen

tungt, men det er jo ikke uten mål

Vi jobber ofte

håpløse nek som ikke gjør eller

og mening det vi driver med.

evner noen ting?

nå driver vi med det ikke ubetydelige

Har det gått

opp for deg at kvinner er grovt

Akkurat

arbeidet å nettopp analysere situa-

og særegent undertrykkt under

sjonen i fronten for å forberede KF-

kapitalismen?

distriktsårsmøte.

Har det gått opp

Vi prøver å finne

for deg at våre egne kjære fram-

hovedfeil og trekke linjer framover.

skredne menn, som makter alt det

Vi har mange feil årette opp:

du syns vi svikter på, bidrar til

ismen er en av de viktigste.

og opprettholder en del av denne

aller viktigste synes å være svakhet-

-""' ertrykkinga?

ikke.

Misforstå meg

Jeg mener ikke at vi jenter

IdealMen den

en i den politiske forståelsen av
organisering, forholdet mellom demo-

skal bruke den særegne undertrykk-

krati og sentralisme i fronten.

inga av oss som et forkle vi skal

det akter vi å få gjort noe med!

skjule oss bak for ikke å gjøre

Og

Imens Cruella, les Lenin om: uFri-

politisk arbeid, påta oss ledende

gjøringen av kvinnene".

oppgaver osv. Men innser vi ikke
at kvinneundertrykkinga legger

å fare med.

Han har noe

Spesielt anbefaler jeg

deg (og andre) Tale holdt på 4.kongr.

faktiske og objektive hindringer

for ~artilØse arbeidende kvinner i

i veien for oss - da blir vi ideal-

Moskva 23.sept.1919.

ister, og da skjønner jeg faktisk

nen når vi blir kloke av Lenin,
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------..,....,..-----. 2,C)'c-.- - - - - - - - - - la oss ikke glemme å undersøke

jenter i dag - både i og utafor parti.-

hvordan kvinner rundt oss ten-

et.

ker, finne ut hovrdan kvinne-

løfte seg sjøl etter håret.

Det er som kjent ikke lett å
Turi Merete.

undertrykkinga virker på oss

MEN KVINNEANSVARLIG VAR
ikke død
ÅSSEN PARTIJENTER FUNGERER I

LIKE RETTIGHETER OG PLIKTER

KVINNEFRONTEN

Tror ikke at hovedproblemet er at

Dette går jo nettopp på åssen

kamerater står for motstridende men-

kvinnearbeid prioriteres - om

inger i KF.

de som jobber i KF får jobbe der

ført til fruktbare diskusjoner - og

Dette har tvert imot

- noen må ha det som hovedopp,-

fått fram motsigelser - det er en ny

gave.

åpenhet som ser dagens lys, og økt

At det finnes partijenter

som er aktive i gruppa.

Jo da,

reelt demokrati.

Vi er i en fase i

blemet var å ha nok masser, -

KF da vi må leite og lure, spØrre og
grave for å finne rett veg framover.

men se - noen steder er det nå
annerledes. Ytterst få parti-

Situasjonen er ikke slik at vi venter
kupp fra en eller annen revisjonistisk

mange steder var det slik at pro-

medlemmer, og noen vil derfor

eller annen gruppe.

ikke verve nye til KF, men verv

slik at vi må la hundre blomster blom-

i veg!

stre.
Når det gjelder deling spesielt -

Vi eier ikke KF og klarer

vi ikke å overbevise om at vi har

Situasjonen er

rett (vi veit forresten ikke

så klart det er motsigelser på det -

alltid hva som er rett) så må vi

mener jeg at det nå er på tide a~ de

tåle å bli nedstemt. Ålede KF
er ikke det samme som å ha fler-

som skal lede fronten som helheL. ar
stilling ut i fra at dette er uttrykk

tallet der!

Tror og det er ting

vi bare skal diskutere - ikke
kjøre gjennom avstemming på.

for ulike linjer i det organisatoriske
spørsmål. Men ellers:
la siskusjonen
også her blomstre. Kanskje vi skulle

Det er mange som stemmer lojalt

dele i 3, Asker/Bærum - Romerike -

med oss - uten at de dermed har
gjort politikken/vedtaka til

Follo.

sine egne.

Aasta i KK 12.5. er

inne på vesentlige saker her.

Men vil landstyret makte å

lede dette, enn partiet?
Det er nettopp på det organisatoriske området hovedproblemet ligger
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..,....__________ :z.1,.-,- - - - - - - - - - - - for tiden - slik vi har afialysert KF, Dette har vi (vår
ledellle i KF i distriktet og jegt
jobba med og vil legge vekt på
dette spesielt i åh1nøteforbe"'
l'edell!efie;. betetninga ·!i)g- selve
AM, Fast tedelse saffllllen med re~lt
delllOktati, gtuppe:t- s·om fungetf!r
so61 enheter er her _stikkord.
Oiskuter og kotn111entert

~§Y§ Sfflt!i!IÆC,F;~ v99" l>,J.l1$'1'EIJ
Jeg er iikiwel @iu.g i at ledelsen
på alle nivå 1 pattiet henger
ethr i kvirinearbeidet. bet er·
her jeg synes vi ser at en diskUsjon om prioriteringa av kt i partiet, Kf er en heit tpe!HeU front?,
og den særegne kvinneundertrykkinga
i partiet, trengs. Lise og totte
o,a. kom igjen med konkrete eks•
empler og forslag på li&'Sn!nger.
Mefi likevel at det noe med 9an11e
feil jjønt kOinlllet nai11 her, at den
riktige politikken bare kollllM!r
ovenifra. i fortil" av direktiver.
·;. oet er i nærk~ntakt lned massene
i KF vi skai prøve! oppsu!nnlere
og utvikle en riktig politikk~ la
ledelsen få alt i hende,- for å få
eLhelhetsbilde og kjøre ut til
~
igjen, så prøver vi ·;.
Repeteres i det uendelige. Vi må
utvikle politikken sanunen med
andre, saifllllen med dem det gjelder.
tostring av kader står generelt
svakt i partiet, og jeg mener det
ralnltler oss jenter spesielt. Bl.a.:
Hva gjør avdelinga når vi er fødende og ammende - gyldige fravær men duverden så lett vi blir heng-

ende etter. Men vi kan i alle lall
prøve å stole på oss sj.Øl. Kaste
oss ut i det. tenk dere hva Kt
egentliq et - en stor i'ront" som
har vatt lenge• vi må vere Stolte!
Oat'er. U,,v~rigt tr~i,tef:' partiet
, eUers jobb&r riiea· så jamt 011{ trutt,
.opp og ned ... berg of dal " tlo OfJ
ebbe. _Og det er framgang• tenk
_bare .d.et at det nå er aknptert
å, diskuter~ ~alene menn"• "sex•
o.a. tidligere tabu@111t1er, karakterisert søm telllinialile, 0~ spesielt:
aeue ined-A få fram aen særegne
kvit1neut1dertrykHnga t?r Etat vi
jenter som har stått for,- i fo1'111
av A k:}øte det fl'am og samle det
når andrl! jenter hartatt det opp.
Jenter vi har all grunn Ul å være
stolte av kvinnefronter!! i
NOEN !j'A6, t>A liOffl $l>ØMMM
1- - OJfl nØdv~ndigheten av å lede
arbeidet så harjeg·vart inne p!
det over, Dessuten, ajØl om jeg
ikke har diskutert direkte med mange, er Jefi sikker på at ting jeg
nar diskutert med noen er ført
videre. Synnøve er dessuten kvinneansvarlig, Redsel for at det som
sto ikke var bra nok - prfft nek
til å undertegnes med dette. Der~ds! jeg bort fra behovet for at
følk vil lese/høre hva kvinrteansvirlig mener. kos har i alle
·t:i'lfelle blitt brukt for lite av
·~g - dette til tross for at nØdvendigheten av bruken er diskutert.
Dette fører direkte over pA det
2 •. spørsmål. Jeg tar sjølkritikk
for ikke å se og gjennomføre mitt

OIER

-riL. S.
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Dm nomina·sjon til. EF/DS
I fjor var det desverre en----clelsom iRke fikk direktivet om nomi:..
nerlnger til KF/DS. Prøver derfor dette bladet som budbringer~
DIREKTIV:
Det•er opplagt:at.det er partiets ansvar å sikre et ledende.DS
for Kvinnefronten •. Det er hver avdelings ansvar at hver KF~
gruppe.nominerer minst 1 til os. 2 hvis mer enn 10 i gruppa.
VAl,GKRITERIER~
Ansvarsbevissthet i form av tålmodighet - kunne jobbe med problemer rundt seg. Tåle motgang - tørre å se problemene i øya
og ta dem .etterhvert - ikke tru at alt må løses straks - da
er maTI idealist, knekker. fort og svartsynet tar overhånd.
Jenta må ville sitte i DS, og ville lenge.
Vi trengererfarne fra~S, altså er det et mA1 å .få folk til å
9 itte en. periode til., Spesielt. grep om o~ganisatoriske saker er
.og et. p,lus.
Alle.skal nominere de best egna, ikke holde tilbake tii•eventuell
deling, det er nemlig slik planlagt: Arsmøtet:· l.dag: beretning
pluss diskusjon om deling. 2.dag: avstemming·om deling. Eventuell deling Vil da.bli tatt til følge i valget som avslutter møtet.
Det vil bli nærmere diskusjon om delinga seinere.
FRAM FOR ET STERKT KF/DS~
Kvinneansvarlig.
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