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leder,:
I den siste tida

har vi kunnet se en god ,del,'·

bra tendenser i partiet og blant partimedlemmene.
Forståelsen for betydninga av et sterkt demokrati,
og en mer åpen og jordnær innstilling til politikken og de problemene vi står ovenfor er to slike
"tegn i tida".
Dette har vi sett både i den ~rsmøtebevegelsen vi
har hatt i distriktet, som nt er sluttført i og med
årsmøtet, - og i det utkastet til nytt prinsi~p program som er sendt ut.
Vi vil oppfordre folk til å f('llge opp denne positive
utviklinga.

Studer det matriale som i dette nummeret av "Kamp
og Seier" blir lagt fram fra Arsmøtet.
Bruk den "Guiden"til prinsipp-program utkastet

som

vi trykker denne gangen, til studier av utkastet.
Og sist, men ikke minst, vær dristige i å utvikle
demokratiet og sjølstendigheten i avdelingene, og
på de områdene dere jobber.

KOS-red. har mottatt et innlegg"fr~·As!!lu·nd ,som kritiserer DS og KOS-red. for store feil i

JhskU:s:t~nen

omkring hovedmotsigelsen i distriktspartiet. Dett~
gjelder både hvordan en kamerat, Lars, som skreiv
flere innlegg om dette i fjor, har blitt behandla,
og det gjelder også at DS ikke har tatt konkret standpunkt til innholdet i kritikken.
Innlegget er ikke sensurert bort. Det vil komme i
neste nummer, med svar.
KOS-red.
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs
partihistorie (www.akp.no) 2020
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VEDTAK FRA DET 50
DISTRI KTSARSM ØTET

!På distriktspartiet's årsmøte i høst blei det fatta følgende vedtak

i
"DS må legge fram forrige DS sin Beretning for partimedlemmene,
og gjengi ÅM's vedtak om Beretninga, og ta sikkerhetsmessige hensyn
i redigeringa."
I denne sendinga (novel"lber) blir Beretninga sendt ut. I dette nummeret
, 2

'Kamp og Seier" gjengir vi de viktigste av de vedtaka som blei fatta

på Årsmøtet.

KRITIKK roR MANGLENDE Ru;NsKAP

På årsmøtet la ikke DS fram noe regnskap

og Økonomisk oversikt. Dette

førte til at ft~ fatta følgende vedtak
"A. På ÅM skal fra nå av regnskan og økonomisk oversikt legges fram
og behandles.
B. Det nye DS pålegges å underette medlemmene i disktriktet om den
Økonomiske situasjonen i distriktspartiet pr. dato.
C. ÅM kritiserer det sittende DS for at det ikke blir lagt fram regnskap på ÅM, og for at for at DS ikke har tatt dette opp med SK dersom
framlegging av regnskap strir mot direktiv fra SK.
~,. Det nye DS pålegges , pil eget initiativ , if legge fram regnskapet
si~t for revisjon

for SK. "

8ERETNlNGA

TATT Tl L E1TERRETN ING

Angående DS si Beretning som blei lagt

fra□

for N"!, blei følgende

vedtak fatta
"A. Årsmøtet tar Beretninga fra DS til etterretning.
B. Årsmøtet forbeholder seg retten til å komme med vedtak og merknader
i tilknytning til ~eretninga. "
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FORBINDELSE· MED
BERETNING s DISKUSJONEN

VEDTAK

I

I. Årsmøtet fastslår at det er en

ene er lagt opp slik at vi får anled-

situasjon i partiet med mange uløste

ning til å, ta del i de sakene massene

problemer.

er opptatt av og kjemper for. Dette

ÅM mener at en må finne åraakene

kommer særlig til uttrykk i hvordan

til dette både utafor og i partiet.

arbeid i masseorganisasjoner priori-

ÅM mener det er feilaktig at det

teres til daglig, og i det faktum at

utafor partiet bare er problmrner.

vi ikke er med i viktige organiE.

Det er både store vansker og nye

som f.eks. boligorg. Målet vårt må

muligheter.

være~ organisere oss sjøl, planlegge

AM mener at i'\ endre situasjonen i

og prioritere front arbeidet slik at

partiet til det bedre er ei oppgave

det blir i

som vil ta tid - det er ikke gjort

massene strir for - dvs anvende masse-

i ei håridvending.

linja i dette arbeidet.

JOner

overenstem.melse med det

ÅM mener at de indre 2.rsakene er

STYRK DET UTADR.ETIA ARBEIDET

flere -

III. DS me\ st"rke det utadretta arbeide!

som feil i

synet på de pol-

itiske linjene for organisasorisk

- på distriktsplanet. DS må gå aktivt

ledelse; sekterisme og avvik på mas-

inn i ulike massekamper.

selinja, tendens t i l a fatte vedtak

DS ml legge vekt nå å t a standpunkt,

uten å basere dem på de faktiske f

utvikle lokal taktikk og gå ut offent-

forhold, urealistiske nlaner.

lig med politiske linjer i

TA DEL

I MASSENES KAMP

slike kamp

saker. Slike saker må prioriteres-opp

II. I dag er situasjonen den at svært

som et viktig ledd i å skaffe DS konkre1

mange medlemmer har lyst å drive med

kunnskap om distriktet.

spesielle saker lokalt, som de ikke

De sentrale planene som har prega og

får anledning til fordi må.ten vi er

delvis lamma DS sin effektivitet og

organisert på, og de sentrale plan-

inn:tetting på lokale saker må. nøye

ene ikke tillater det. Det som går

vurceres utifra dette.

igjen er at verken måten vi er org-

DS må mye mer aktivt arbeide for å

anisert på eller de sentrale plan-

kritisere sentr

planer for å få rom
Fl:ll?rs. "-IE.srE:
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for mer lokal tillemping.

Det er nødvendig å lette pi'. arbe- .

For 2. bedre kommunikasjonen fra DS

ids vilkårene til DS-medlemmene.

og utover må vi sikre offentlige

Den enkelte må få reell mulighet

talsmenn for DS. Disse må velges blant

for grunnplansarbeid. DS må avlas-

iden ledende kjerna i distriktspartiet,
log gies høy prioritet m.h.t. til arbeids!

muligheter og veiledning. Vi ml kvitte
oss med ei feilaktig sikkerhetslinje som
sk,---,r vanntatta skott mellom DS og avd-

tes for oppgaver som allikevelUDSene skal sette ut ilivet.
Distriktspartiet må fi'. anledning
til å kontrollere at dæsse vedtaka
blir satt ut i

livet.

elingene.

VALGET MA OPPSUMMERES

Som dere ser av den Beretninga som dere får ved denne ~tsendinga så er
den skrevet på et st tidlig tidspunkt at det står lite ller ingenting om
det som har skjedd i sommer og i høst.
Om dette fattet 10-! følgende vedtak :
"AM kritiserer DS for at Beretninga
ikke inneholder ei opp summering av
valget. DS må så snart som mulig
gjøre ei slik oppsummering til utsending i distriktspartiet."

En

viktig diskusjon på 1\M var omkrin~ parolen mer makt til laaa. Her

korn det fram mange synspunkter, og det blei fattet følgende vedtak:
~Distriktsårsmøtet

pe

lec:rcrer det nye

DS å arbeide videre med problemstillinga rundt parolen "mer makt til laga.• 0

MER MAKT

fl L LAGA 'l

I dette nummeret av KOS kommer en foreløpig oppsumrnerimg av denne diskusjonen på .IU1.
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VEDTAK UNDER PKT. OM VALG

NYTT DISTRI KIS STYRE
--

--

AV
0

0

--------------~-------------------,

I tillegg til valgene blei følgende
vedtRY fatta under valg-punktet:

Er

STORT

DS

GIR STØRRE SPILLEROM

" I forberdelsene til valget og i gruppediiskusjonene har det kommet fram
en god del motsigelser og usikkerhet på spørsmålet om hvor kamerater kan
gjøre en best mulig jobb. Er det riktig at den og dem kameraten trekkes ut
av UDS , ut av avdelingsstyrefr osv. , og inn i DS?
Valgkomiteen har diskutert dette sp0rsmålet, og mener at det ville være
gæernt å ta opp dette spørsme_let pl AM. Etter ve_r mening er dette skaer
som må taes opp under konstitueringa av det nye DS.
Vi innser at det er et stort problem, og vi støtter derfor forslaget fra
det tidligere DS/AU om at det bør velges et relativt stort DS. Slik at DS
har mulic,hetene til en friere disponering av kaderen .•.•.•..• "

PROBLEMER UNDER KONSTITUERINGA?

Under dette punktet la også valgkomiteen fram for AM følgende:
"Valgkomiteen vil legge fram for AM at det kan oppståx problemer i konstitueringa av det nye DS-et. Dersom DS ikke makter a finne fram til en brukbar ordning i formanns-spørsmålet, mt de ta dette opp med SK , og innformere
distriktspartiet."

roR FA JENTER

Omkring sammensetninga av det nye DS blei følgende ned:1:ak fatta:
"ÅM har merka seg at det er underrepresentasjon av jenter både blant dem

som er innstillt fra nominasjonskom. og blant dem som blei balgt. ÅM pålegger
DS å undersøke hvorfor så få jenter er kommet med i valgprosessen, vurdere partiets kvinnearbeid, sette iverk n0dvendige tiltak for å styrke
kaderforstringa blant kvmnnene i distriktspartiet."

*
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AM; Uløste niotsigelser
og stor entusiasme:
Pat>tiet hat' nylii,: hatt distriktsåt'smøte. Be:retning og vedtak bli:r
sendt ut fot' seg - sl jeg skal ikke
gjengi dem her. Men jeg vil gi noen
glimt fra debatten om den politiske
stada i pa:rtiet.
SLUTT PÅ STILEN MED BERETNINGA SOM
"P~TILEKSIKON"
Di
~iktspa:rtiets be:retning har de
siste gangene væt't litt av en bibel.
Fra 45 til 80 side:r med dårlig trykk
og synsnunkter på alt og ingenting.
Åt>smøte~e hat' b:rukt masse tid pl å
sy inn end:ringet', DS har brukt masse
tid på å redi~ere inn dette og sk:rive den ut etter åt'smøtet, og svæ:rt
få har lest den eller b:rukt den.
Nå ved~ok å:rmøtet å gjø:re slutt på
dette arbeidet som var til lite
nytte. Arsmøtet godtok beretnin~a
som DS sin t'apno;t - men uten å.ta
stillin~ til alt mulig eller gjø:re
den til irsmøtets beretning.
Isteden brukte møtet tida nå å
drøfte sa.ker beretnic.~~ tok oop og
gj~~e e~ne vedtak • ~:ikker dere ui
~,adtakene vil dere se at i~s~~~et
er ueni~ med 1~ i e~ 1el saker o~ ~en ~eni;½eten ::oM~e~ nå fram.
-~,eks ie~Je-r- YS s-!;o~ vekt ~?. ?-t
~eil linjer i o~~rnisasjotsarbeii0~

vinte løsninger og peke:r nå at feilene
er mange. Vedtaket legger vekt på
at vi må arbeide for å få rom til å
kom~~ me:r ut med politikken, og at
vi må endre på ot'ganisasjonsarbeidet
vårt for å få til dette.
?å møtet sto det strid om dette.
Jer; tror a.t vedtaket er i hovedsak
bra, Ken det er et kompromiss jom

skjuler ulike syn. Vi er de:rfor
sikkert ikke fe:rdige med saka.

!-Toen kamerater ville leg~e mye m=
vekt nå vanskene i partiets indre
liv-· på ~trøbbel m~d ålede
nartiet.

Andre kame:rater la mye me:r vekt på
at feil i masselinja vå:r og vårt
syn på massene va:r viktigst.
Noen mente at vi måtte lete os•
fram til ~n "rot" til problemene,
men dette ble avvist av årsmøtet
Hvis en holder årsmøtets vedtak opp
mot Henry Bet'gs artikkel i oktober
TF ser en at det her et' ~o ulike
syn.

MER MAKT TIL LAGA?

Dette står fortsatt som et åpent
spørsmål etter årsmøtet.
forslag om at årsmøtet skulle
ri DS i on,dra~ å vurdere nedp:rio;ite:rin~ ~v se~trale planer fo:r
å gi pl~ss for lokal kamp falt
med knapt fle:rtall.
!'_e_t' bet.vdd '.Tl· .. e, :°.t'smøtets vcdt.'"'k
Noen hevdet at dette fo:rslaget var
neket' nå at det er mange årsaket',
i strid med vedtektene - det synes
o."':-at en ikke skal lete etter
jeg også.
e'
nkelt sted for å løse alt.
r gruppediskusjonen mente noen at
~n del av debatten ni åt'smøtet gikk
det var viktig å snakke om "mer m
til å nå fram til enhet om en slik
makt til la1;a". andre mente at det
omleg~ingx av beretningsbehandlinga.
ville smuldre opp sentt'alismen
Den nye stilen bryter med bl,a "boka" i oartiet - det var mer snakk om
fra forrige landsmøte - og gjør at
å få til mer sjølstendige lag.
DS neste åt' kan gå mye mere rett på
Tilhengerne av "mer makt" f:ramholdt
og lage en rapoo:rt om sitt eget
at det nå var viktig å gi laga
arbeid,
mer alburom til egne tiltak, og
at laga 'It:& i lang tier hadde hatt
S'TR ID OM ÅRS AKE NE TIL PROBLEMENE
:for lite å si.
I 0 ARTIET
3oørsmålet står åpent - årsmøtet
b~handla det ikke i olenum.
lrsmøtet vedtok sitt syn på dette.
~Vedtaket er trykt sammen med beretninga, Det peker på at både forhold
i og utafot' pat'tiet_betyr noe fo:r
mismotet i partiet
t avviser lett-

3t
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VALGET
Grundig nominasjonskomite.

EN VURDER\ NG
AV DET NYE DS
derfor at vi med god samvittighet kan
si at dette (med noen mindre vesent-

"Gamle" DS nedsatte tidlchg i vår
lige forbehold) er blitt et DS beståen nom.kom som bestod av folk både i
ende av de beste og "ftiskeste" og
og utafor DS. Denne komiteen gjorde
mest erfarne kameratene i distriktet.
et grundig og systematisk arbeid.
På sjølve AM blei det så valgt en
valgkomite, som i hovedsak bestod av
nom.kom men supplert med andre.
Denne

la fram innstillinga si for

AM's første dag. Den innledninga som
blei lagt fram må berømmes for grundighet, og at den trakk fram ulike
krav til vurderinga av folk som kom
kom godt med. Utstyrt med denne, samt
spesialskjema der en kunne notere for
hver kandidat, blei det kjørt gruppediskusjon i hele 4 timer der gj.snitt-

La oss kikke litt på en del fakta
Klaasesammensetninga: 60% arbeic
av disse 2/3 industriarbeidereæ
En skremmende tendens er kvinnerepresentasjonen. Den ligger helt nede på
20%-25%. Dette var ikke noe resultat
av noen "arbeidsulykke" i den forstand
at

AM plutselig oppdaga l'langelen på

kvinnfolk. Det blei diskutert, og resulterte

også i at noen kvinner let-

tere blei "dradd gjenno!'1 nåløye". Se
forøvrig vedtak om dette.

lig 4 kamerater blei vurdert.

UTSKIFTNINGER.

Som siste plenumspkt blei så valget

Fra det gamle DS er det hare ca. \

gjennomført si st e dag. Det gikk ganske '-som er gjenvalgt. Det skyldes bl

u-

smurt, og det må tilskrives 2 faktorer, like praktiske årsaker som andre oppI.at nom-/valgkom at gjort et grundig
forarbeid som overlot minst mulig til
tilfeldighetene, og 2. at dagsorden
var planlagt sånn at det var riklig
tid både til diskusjon, til å tenke
og fremme egne forslag. ol.
RESULTATET.

gaver ol. Men likevel er det et ganske
stort antall folk som er blitt gitt ka-

rakteren"ikke hest;\tt" av AM. Her ligger
det etter vår mening et problem som
AM ikke klarte å gå djupt nok i, og som
det også blei påpekt av flere av de
"utstøtte" at forrige DS hadde hatt et

for dårlig grep _ .. Det spørs om det
Utfra det som her er sagt mener vi
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ikke ligger en fordekt linjekamp i

som først og fremst skyl~tes atvalg

denne store utskiftinga av "ubrukbare"

arbeidet i hovedsak var lagt opp

kamerater. For en ting er at det all-

etter rette linjer. Det som kanskje

tid vil finnes kam. som ikke holder

ga mye av entusiasmen på AM. var at

"mål", som surrer og gjør feil osv.,

en fikk et klart bilde av et nytt

men ei annen og uav5lart side er hva

DS som beste.rav folk med mye prak-

slags betingelser surr og feil har

tisk erfaring. Det dremer seg om

fått utvikle seg under i DS-sammen-

folk som har jobba over lengre tid

he

Dette er spesiellt viktig sett

medå rette opp organisastmriske

i forhold til at bare noen ytterst

ting, og folk med mer kunnskap om

få "steinharde" overlever ledende ar-

de ulike delene av distriktet, er-

beid., mens flertallet av de blir

verva gjennom delta<J'ing i ulike

valgt brenner ut, og faller ned som

ty!:)er massekamper som p!går.

tomsekker.

Derfor er det faktisk reell grunn
for å hevde at det nye DS har ei

TANKEKORS.
Det kan være nyttig å merke seg at
blant de kameratene som av ulike grunner ikke blei gjenvalgt er ca. ½
jenter, mens den andre½ er gutter
som tilhører de med aller lengst
farsstid i rørsla. Har partiet innØØ,ti; en ny pensjonsalder der en bare
i

særlige tilfeller" gie dispansa-

sjon overfyllte 30 år?

sterkere sammensetning enn det forrige. Det er grunn til å ha tillit
til denne gjengen, samtidig som
grunnplanet må fæle seg fo~plikta ti
til å følge opp og kritisere DS sitt
arbeid for årette opp en del av
alle de uhumskhetene vi sliter øed
om dagen
BBKing

KONKLUSJON.
SjØl om vi har bragt til torgs en
del skarpt formulerte innvendinger
og advarsler: Det er viktig å
slå fast at valget blei gjennomført
med en grundighet oa_entusiasme som
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I studiespalta denne gangen har vi
vært så heldige å få inn endel mat-

STUDIE
SPALTE

riale som kan være til stor hjelp
i arbeidet med det nye "Prinsippprogram utkastet".
Det er en oversikt over viktige
forandringer

i dette nye utkastet

i forhold til det gamle.
"Guiden" omfatter kapitell I,
5,6 og

1.

De resterende 2,3,4 har

vi desverre ikke fått inn i

tide.

"Guiden" er utarbeida av forskjellige kamerater på initiativ fra
et underdistriktsstyre.

Guide for utkast til

PRINSIPPROGRAM
Kap.I

i det gamle, men helt omarbeida.

ARBEIDERKLASSENS KOMMUNISTISKE
PARTI:

2b tilsv. 3e.
Tar opp "partiet som fortropp","ge-

!.{tilsvarer I og 2 i gml.)
Lite er utelatt i det nye, mye er
omformulert i

mer beskjedne orde-

lag, spesiellt de to site avsnitta.

neral-stab" og som ",:,arti av ledere".
2b er sterkt utvida på å forkl~- den
politiske bet~rdninga av disse begrenene. Det ~amle gjør mer som Napoleon

2a. tilsv. 3a. Lite utelatt.

da han krona seg sjøl.

Avsnitt 3,4,5 legger større vekt

De to siste avsn. er en videreføring

på å forklare "parti av ny type"

av det crrnl. m.h.t. arbeidsstil og

i forhold til parlamentarisk ar-

arbeidsmå.te.

beid/massekampen og kamp for smsialismenAvsn. 6 er det samme avsn.

2d. tilsv. og erstatter 3k.
F'lyjz:ta fram ,

3terkt utvida. De to
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s:i,te avsn. e r ~ :
I. "det vitenskaplige arbeidet for

det gml. kutta ut.

e.

3c tilsv. Jh.

utvikle politikken kan ikke overlates t

De J første avsnitta kan sees på som

til noen fe enkeltpersoner" (!!!)

en polemikk mot en forenkla fram-

2 •••• en vitenskaplig og udogmatisk

stilling i det gml.

holdning til virkligheten, og en kri-

Resten er bare omformuleringer.

tisk tenking og debatt i partiet+
Jd tilsv. 3i.
partiet som "kraftsentrum" for intelTredje avsn. omhandler det samme, mE
le:

ellt arbeid.
men er helt annerledes i forma.

2e tilsv. Jd.

Den delen av J.avsn. som omhandler

Avsn. 6 er n~•tt; metoden for masseor~-

oartiets legale arbeid er utv:da,

anisering, enhet pe enkeltsaker.

og det er tydlig at det le~ges stør-

De andre avsn. er omforma og utvida.

re vekt på dette arbeidet.

Noen viktige saker er skilt ut og be-

4.avsn. omskrivd, der det

handla i egne avsnitt(f.eks. i 5 og 7)

"borgerskapet" sier det gml. "de

Ja. tilsv. Jf.

borgerlige arbeiderpartiene".

Inneholder en mer systematisk og utfyl-

Sammenligninga med de borg.arbeiderp.

lende frarristilling av demokratisk sent-

er kutta ut.(site avsn i gml.)

ralisme. Avsn. 8 t.o.m. Mao-sitat er nvtt.

Je tilsv. Jj.

Det gjelder også avsn.II,siste del

2 og 4 avsnitt er nytt i forhold

( •. det er mulig og gjøre feil i prakti-

til det gamle.

s

nye sier

nga av den dem.sentralismen) og

hele avsn.I2.
3b tilsv. Jg.
Sammenligna med det nye forslaget vir-

GÅTE:
Ffn.'-.ENOE

.s.4"1i)\LE

-AAR. DV ST\JOER.r bET NYE
"Æ.,- TIL.. ~IIJ.SIPl'leOE.RAM l

ker det gamle s,.;,o messende sjølgodhet.
- JA. J~ 1..ESTe

:Jet som

eler er slått fast som -.ri:::-,.:.:::'..~-

het har nå fått forma av en oppfordring.
Mye grundigere ,:,å betydninga av dem.sen-

MELLOM

2.

R:(.K:

,ossEN

•~

~

OE1

M

~-

\/El Tit..

••!)

.~t<. '.:."E.,.....;;:
"'1JLiG ?? HVJLl(El'J J ce,e,
4400.; ::i€:l•-IW€ P€RSo\SEtJ '?

kVl)R .Ji:ir.ae:r

H~v /~ot.J i

tralismen og masse1·-,a. Siste avsn. i
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/2,
Kan. V.
Pkt. I7 tilsvarer I9 i det gml.(sIIS

I7c. Forandra fra: Kampen er alt,

-II8)

resultatet er intet, til å slå

I7a. Endring på hva som kan oppnåes un-

fast et resultatet teller.

der kapitalismen, og AKP(M-L) 's forhold

Det gml.s II7

til kmmpen.

Partiet nøyer seg ikkje med .••..

Det gml: s.IIS. AKP(m-1) avviser alle i-

....•• for revolusjonen og sosia-

deer om at det er ri',_d i\_ "betra" kapitali-

lismen trengs.

smen slik at han vert "meir akseptabel"
for arbeidarklassen og dei arbeidande

Sa!'11'\enlign med s.9 spalte 3,stste
avsnitt.

massane.
Det nye, s.9 spalte I :

I8a- , 20 i det gml.

slik at_. han vert eit bra system for det

N:rtt : Utkastet sH.r fast at kapi-

arbeidande folket. Kamp frå massane og

talistene "må alltid kjempa fora

·produksjonsauke kan i nokre tilfelle førå
til forbetringar.

få st ørS t mogleg profitt". Tidlegare var freiste brukt.
Partiet står mer fram som en del-

Det gml. s.IIS : Kommunistpartiet gi\.r i
br~dden for dessexkRDl!l!HHH Hagskampane,
støtter, utløyser og leier dei.
Det nye, s.9 spalter nederst
AKP(m-1-) har plikt til åta del i dease
kampane, stø dei, utløyse dei og leie dei
når det er mogleg.

tager i kampen, som sjøl kan lære
av kampen, ikke som i det gml. som
stadig slo fast at AKP er lederen.
Er det riktig om den Øk.kampen at:
"oftast er dette ikje ein kamp
for betringar, men mot forv

-ing

(2.avsnitt)
De to avsnitta om opportunismen

I7b. To saker skiller det nye fra det gml.

er kutta.

Det nye slår fast at AKP har mye å lære
sjØl av kampene som føres under kapi talismeb~b er n:,tt •
Avsnittet om demokratisk stil er nytt,

I8c.

s.9,spalte 2 ,tredje avsnitt.

3 og 4 avsnitt utvida og skrevet o:

(2I i det forrige).

Spalte 6 avsnitt 3 og 2 avsnitt
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spalte 4 om Sovjet er nytt.

arbe:i,d.
20a ( 24 i det gml.·)

I8d (= 22 i det gml.) Endel nytt i 3
avsnitt. Fra det C)TI\l:
"Det er naudsynt å kjempa mot den mi-

De to første i det <JI!ll. om hvordan forholdet mellom motsigelser for
andrer seg er strøket.

litære opprustninga og militærøvingane
dei (suppermaktene) driv, mot trugsmål
og press, mot den politiske og økonomiske infiltrasjonen deira.•
DeJ1!1e setninga utglr.
"USA har gjennom mange 2r bygd opp
sterke posrosjonar i Noreg, men i 70-

20b, i hovedsak nytt, og mer i
tråd med det nye milit~rprograr.unet.
F.eks. "ikke ett øre" parola.
Det samme gjelder 20c.
20d har med de to første avsnitta fr
fra 24 i det gml.

åra vart det tydleg at hovu~faren er
Sovjet."

Kap. VI :DEN SOSIALISTISKE

Dette er nytt, og resten av avsnittet

REVOLUSJONEN.

tar konsekvensen av dette.
a. Revolusjonen i Noreg må vera
?.avsnitt, om borgerskapet.
"Dei kan forsvare nasjonen når deiser
seg tent med det."
Det gml. slo kategorisk fast at "dei
norske monopola og politikarane deire

sosialistisk.
Tidl. Revolusjonen i Noreg vi ha
ein sos. karakter.
Små endringar, gjort betre grei for
kva ein sos.revolusjon inneber.

er kapitulantar".
Spalte 5 , 3. avsnitt er nytt.
N

si~te avsnitt spalte 5 er også

nytt, såvel som de 5 første linjene i

b. Kritikk av range ideer

om

revo-

lusjonen i Noreg.
(tidl. 25 bog c)
Et nvtt avsnitt om teorien "stats-

det siste.

drift= sosialismeR"
19 a ,I9b, I9c er nve.
c. Berre opprør frå det arbeidande
I9d (tilnærma lik 23 i gml.H~ed stor
vekt på at vime. utvikle en marx.samfunnskritikk og styrke partiet som en
bra arbeidsplass for intellektuellt

folket kan føra til sssialisme.
(tidl. 25d)
Lagt større vekt nåa vise fiendens
styker.
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d. Kritikk av den range ideen om den

Einskapsfronten - her legg det nye

"fredelege og parlamentariske vegen"

meir vekt på å sameine ulike kref-

(tidl. fyrste del av 25 e)

ter, det gml. sllr berre fast at

Avvisninga av denne vegen er mykje meir

partiet skal lede fronten.

overtydande enn i det gml. Men kvifor er eks. med Chile

som er vel kjent

byta ut med Tyskland 33, som nok er my-

i. Partiet mi førebu seg på ein
revolusjonær situasjon.
(Tidl. 25 h)

kjeH mindre XXxkjent?
Viktigaste endringa er eir li,_ e. Sovjets statskupp ••••••••••
(tidl. andre del av 25 e)
Viktigast her

ei n~rare omtale av ski-

lnaden på Sovjets invasjonar og over-

avsnitt om at det er nauds11nt-at
AKP(m-1) må verte flinkare til
å kjenne og nytte marxismen og
forholda i Noreg.

grep - og den sosialistiske revolusjonen.
f. Revolusjonen i. Noreg kan berre byrje som ein folkerevolusjon.
Nytt avsnitt.
Ein legg her vekt på breidda i den rørsla som kan gi støyten til revolusjon,
saman med ei åtvaring mot l krevja
"reine raude" rneiningar fr;\_ personar

FoR.TSr;:,-n;:.1-sE

FRA

s,oe: ..1;,_

.

kapitalistisk drift ved sida
av statssektoren for ei tia •. "

og org. i denne rørsaa.
d. I hovedsak likt i innhol~.
g. Som i det gamle.
Nytt, eit langt (for langt?) Leninsitat om kva ein revolusjonær situasjon
er.

Men det legges større vekt-på
å drøfte sp.m. om hvor raskt utviklinga kan gå, o<; riå A peke
9å b?.de fortrinn og svakheter

h. Dei tre våpna ••••••••• sigra.

ved utviklinga av sosia:~sme~ i

(tidl. 25

Norge framfor i

f.)

land i den 3.

Framlegget seier vi freister å gjera
AKP(m-1) til eit slikt leiande parti.
Det gml. seier at vi alt er det.
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Kapi ttell VII.
SOSIALIS;vL~N ,

PROL~~ARIAT=rs LIZTA1UR 0~ IT~vilclinga ti 1 ko:1,nc,nisme.
22. Sosialismen og prol.diktatur.
a) lier r1ar iet e::o:nmet. inn et, avsnitt om vanse::lighetene under sosialismen.
ger blir det understreka at den
marxistiske teorien ror sosialismen
ikiu':.. er ferdi._, utvikla. ,,t vi ikke
ha. ioen erfaringer fra iosialisme
i nøL;t utvLcla industrilani som borge. At det er nodvendiS å utvikle
sosialismen underveis.
Og at historia kan komme til å vise
at det vi mener Ri, er cæern't •

b) Om sosialistisi:: økonomi,
(i Jet forrite : Proletariatets
dL,tatur.)
~ette kap. er mer omfattende enn tidlicere. Det legser mye større vei::t på
vansklighetene. ?.e~s. n~r det gjelder utvi.din 6 av statsplaner oc sp,m.
om kriser u.nder sosialismen.
Det underst e,{es at de økonomiske lovene ocs~ gjelJer under sos.
c) Prolet~riate~s di,{tatu.r og proletE·-, tets demo,·:ra,i.
(Tidl. bare prol,dikt.)
I stedet for å si : Yrol.dikt • demokrati , sies det na at p~ol,die::t.
forutsetter virklic demoe::rati.
A11sui ttet får □ye klarere fra:J motsetninga mellom diktatur 0 6 demkrati.
Det er videre mye mere crundi 6 pi
hvilke retti[:l1eter :;:·01 i:1ar under sos.
F:eesisering av at arL ,dassen s~l
sjøl må utforme den konkrete utformini;a
av statsmakta.

Det er i::utta ut avsnitt om .1·orholdet
til andre. sos. lan.i ot; frigjorte land
og om ikke sjøl å søke ~erredømme.
Jg ogs~ om partiets rolle.
ue L te korn::ier pci andre plasser.
d) ilasseka:npen under sosialismen,
Understre:Cer grundi,::ere :fi1[rxiqjxi:iIJ1
hvorfor og hvordan motsigelsen mellom
fol~et og fienden, 0 6 :notsigelser i
fol,,et G.1 løses p;.l forskjellig vis.

23. Starter med å understreke usikkernet , at si tJasjone'h i::ar; forandre se,:;
mye,
a. I stor g_rad likt, bortsett fra oyerSi::rift. Kutta ut avsnitt om forholdet
til samene.
b. Xy overskrift. Slår fast at prol • 's
seier i ~or~e iKke er trygg ::ør sos.
har vunnet i verdenso:nfan~.
'.i'idligere : " •••• staten må axskiJIIX
straks avsi::ipa alle avtaler og konsesjoner so:n gjev utanlandske imperialister særrettar i i-ore 6 ••••••• dan må
straks dra ;iore,; ut av alle internasj.
imperialistisi<::e organisasjonar."
l~å : "H.e 6 jeringa mi seia opp alle avtaler som le~~ Noreg under sterkare imp.
land ••••• :,an :na K:aste ut alle rnilitæranlee;t;; imp.~a1.:tene .h_ar i i~ore:'b•

11

~esten stort sett likt.
c. ('iJli,,;er;, : " -.,jere .,apit2.listis~,c
ei 6 edo~ o- til sosialistis,( •••• "
i·,a : '' -.,jera r.onopola til sos.statseiged.om • • • • • •

11

::'idligere : " •..• de( kar. iK'<~e vera
noi<::o lan 6 overiansperiode før all
n:api talistis," eic·edo,n vert i-,jort til
sos. eie.·edorc:."
;-:a : "'..,ers-:w, stat.en tille-;; orivat ~ 5 . s. . ILf
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~om kom ut av en intern konferanse om

fram om den taktiske situasjon og

tariffoppgjøret (1.0.) som distrikts-

mulighetene for breie allianser om

partiet har avholdt:

krava til TA.Det kom fram flere eks.

uet er sture variasjoner i kvaliteten

på at innbarka sosialdemokrater stø-

og kvantiteten av arbeidet vårt med TO.

tter TAs krav og at flere 9år inn

I noen klubber har vi mobilisert mass-

for støtte til sjølve TariffAksjonen.

ene bredt rundt krava til Tariffaksje-

-Det er to av TAS krav som er sær-

nen (T.A.) og lokale krav. andre sted-

lig viktige nå:

er har vi jobba svakt.Vi er på mange

1.Kravet om forbundsvise oppcjør.

måter amatører i slikt arbeid og det

I begynnelsen av desember skal LOS

er tydelig at vi trenger intern skole-

repr.skap ta stilling til oppgjørs-

ring og skolering på fagbevegelsens

formen.Halvorsen rår inn for samord-

åpne kurs.

na op kombinert oppgjør.Jern og met

Her er et eksempel på hvordan det kan

trosser medlemmene og går inn for

jobbes med tariffkrav:

kombioppgjør.Papir,Arbeidsmann,

I en større f

forening har de nedsatt en tariffgruppe

Kjemisk,Bygg,Handel og Kontor,og

som har til oppgave å samle tariffkrav

Grafisk går inn for forbundsvise opp-

og arbeidsmiljøkrav; og samordne disse

gjør. Det er altså duka for et dur-

krava før de pånytt blir diskutert i

abelig oppgjør i LO.

foreninga. Gruppa er bredt politisk

Nå er det bare en stor bevegelse på

sammensatt og representerer de forskj-

grunnplanet som kan presse igjennom

•llige yrkesgruppene i foreninga.Disse

forbundsvise oppgjør.oerfor:Taopp-kravet i din klubb nå.

går så rundt til hvert enkelt medlem
og

~,.,.

får fram deres ønsker og krav.Dette

~ar fungert svært bra

og

Dette kan

også tas opp de steder hvor tidsfriste
for lønnskrav til forbundet er r,ått

det strømmer

ut.

inn med forslag.Dette er en modell som
kan brukes mange plasser når krava skal

2. Fortsatt rett til lokale forhandlin
gar.Nei til tak på lønnsglidning.

forberedes.
_-Konferansen bekrefta de analyser

fra "informert hold" går det et rykte
om et lovforsla

ot lønnstillegg
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"
utover

oet

som gis i de sentrale forh-

andlinger.Dvs. knebling av den lokale
forhandlingsretten og et elendig opp~

. ,

,,

"'
.·__

~, i\' .
i

,

I

?

_

gjør.NAF var tidlig ute med det samme
forsl!get og nå kan det se ut som de
~'

~\

har fått følge av regjeringa.flere

t
·c:i

=:.1c_

klubber,Bla.Lilleby smelteverk,slo~s

\r

nå om retten til å forhandle om lønna
et~r1/1.Enten ryktene om lovforslaget
er iiktig eller ikke så er dette et

krav som må vokse i styrke i tida framover.
Til slutt vil jeg komme med to oppfordringer:

--Ta opp TAS krav i klubben din.Reis
alle krava eller de som er viktigst i
din klubb.mobiliser massene bak krava. FoRi"SE.iTE.{..SE.

FRA

Sll)E.

+-

Det er flott å få tilslutning til
sjølve TA,men det viktigste er å få
støtte på krava TA stiller.

FOR LITE DISKUSJON AV PARTIETS
LINJE TIL KAMPSAKER

--Nå er tida snart inne til å utforme

Årsmøtet drifta ikke noen konkrete
kampsaker i distriktet og partiets
linje i slike saker. Det var en
svakhet, Jeg synes det Rjør oss
for innadvendte - vi fl; ikke noen
driv i arbeidet ute blant folk,

krava til de lokale forhandlingene.

PARTIKRISA 3~ IKKE LOST

Gjør et grundig massearbeid med utfcr

Selv om lrsmøtet har f~ttet vedtak
om en del sakers~ er ikke problemene vire løst. ?vert imot har vi
bare s~vidt beg~nt, Skriv inn til
K013 om dit-!; syn og erfarin,,".'t' :ned
å løse dis~0 ~~oblemene.

Det er viktig at krava blir offentlig
g~t i avismr og fagblad.

meng av krava og still krav som folk
er villig til å sloss på.
for FU
Anton.
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kk:

fOrst til 100 °1011
FO~~SATT EN VI~T!G
'1

~K e~ ~o~~~~tt en vikti~ o,~~r.v~.
I boli~l~~ e~ den ro~ distriktet

s0~ helhet nes~ vikti~ste Q~~~ave.
DS har nylin: :c,:,,tt et møte mee en
iel KK-ansve~li~e. Her er noen

synspunkter fra møtet:
LEGG I KKY'.; NED KK= ARBJU DET l
Erfaringene fra ifjor gir klar
beskjed: Sli~per vi KK slik vi
slapp ungdomsarbeidet så leg,e:er vi
avisa ned.

urnEN SUR PLIKT!
Skal vi få til noe må vi bygge på
folk som liker dette arbeidet og
får det til.KK kan ikke være en
opngave f o r ~ medlemmer.
FORTSATT VERVING OG LØSSALG
Det er fortsatt viktig å verve og
drive fornying. Løssalg og arbeid
med kioske~ er også med. Vervemålene er mind~e enw før.
MYE Å HENTE Pl FORNYING
Fortsatt er det stor utskifting av
KK-abonnenter. Oppfølging av folk
som ikke fornyer er derfor en
viktig sak. Noen har bra erfaring
med å besøke folk før forfall,
and~e mener

en bør-"Te'nte

t~l

er stopna. Oppfølging er i
høve nødvendig.
•

NÅ MÅ VI FØ?.ST I MAL MED PENGA!

-'PGAVE

Når dette skrives har Akershus
Passert aoi av innsamlingsmålet,
oz bare Telemark er foran. Vi harreelt målet innenfor rekkevidde.
Et par plasser planlegger julemesse, og det er bra. Men det er~
vel noe seint for de som ikke alt
er igang.
Som varsla i KK er dette"siste
runde" med denne sorten innsamling.
Skal KK drives må den kunne balansere i drift. De 2oi som står
igjen er derfor ikke "begynnelsen
på en ny million".
Vi oppfordrer derfor kamerater i
distriktet til å leite fram kilder
som ikke

e~ nytta til nå fo~ å nå

målet først av fylkene!
~oen plasser er det fortsatt noe
å hente på kamerater som ikke
har vært på leir. Andre steder er
det mye å henteµ blant partiets
venner. Andee steder er lommene
tømt, bare utlodning, fest eller
julemesse kan gi noe mer.
Vi utfordrer kasserere i alle laP,
og KK-ansvarlige til I drive
kampanjen raskt i mål!
Først til 100% !ds/ au

avisa

alle

0

!.lEST A H~NTB PA "FAST LØSSALG"
De KK-gruppene som har drevet salg
til faste kunder over lang tid har
erfaring med at dette gir bedre
ut-telling av abonnenter på litt
sikt. Det ser ut til at det e~
l~rt å gå fast til de som kjøper
uke etter uke for å innarbeide
avisa ved dørsalg. Det blir nesten
en budrute på ukesbasis.
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«SKEDSMO

vakler

•

RV

viktige saker»

Skedsmo RV gjoi:-de ikke noe særlig
bra valg. En mini~al framgang
viser vel at partiet i sti:-øket har
jobba mye feil. Får vi en oppsummering i Kamp og Seier?
Så til saka: Jeg synes at Skedsmo
RV gjorde et par politiske blemmer
som bidro til det svake resultatet.
S

1: IDRETTSHALL.

DNA har dette som prestisjeprosjekt.
Det tar alle idrettsmidler til ~n
giganthall - mens en kunne fått
fler~· lokale anlegg i:-undt i bygda
foi:- samme sum. Mye bi:-a folk var mot
hallen - også RVere. Jeg ti:-or de
har rett: Kommunens ressui:-ser er
begi:-ensa - vi må innrømme mot-setningen mellom storhall og mange
små og ta stilling foi:- mange små.
Nå skillte dette oss""t'ra en d e l
folk.
Kanskje jeg tai:- feil - jeg utfordrer kamerater i Skedsmo RV til å
ovei:-bevise meg hei:- i KOS.
Sak 2:

Sak 3: Giftforsøk på Kjeller?
Rett ved siden av atomreaktoren
ligger forsvarets senter for
forsking med gift. Det e~ nok
hysj-hysj. Hva skjei:- hvis det ±Ek
lekker? Hva drive,:- de egentlig med?
Er det lurt å drive det her?
Kanskje dette er bi:-a for å lære
hva russerne gjør og hvordan vi
skal foi:-svare oss.K~nskje RV
skulle støtte det. Jeg ti:-oi:- ikke
det. Men jeg tror det er dumt å
holde kjeft. Vi kan ikke annet enn
tjene på å t a opp saka - kreve
kortene på bordet, lage ballade.
Jeg ti:-odde nettopp det var vitserr
med RV. Jeg tror vi kan få blest
om RV og opnslutning om politikken
våi:- hvis vi tok opp saka.
Alt i

alt:

Jeg synes RV er for forsiktig og
"ansv.arlig" - det fører til
vakling i oolitikken. Jeg utfordrer RV -kameratei:- i Skedsmo
til å t a stilling.

Atomi:-eaktoi:- på Kjellei:-.

Selv om Røde Fane sier at det ikkre
ei:- atomkraftvei:-k i Norge si ei:- det
to stedei:- det brukes uran foi:- å x
lage sti:-øm: I Halden og på Kjeller
(det siste ei:- i Skedsmo). Åssen de
gjør det veit jeg ikke i detalj,
men det blii:- nå i:-adioaktivt avfall,
O,o,'.,----.Q.e prøver seg fram for å få til
b
e sikkei:-het.
Jeg synes dette luktei:- fai:-lig. Jeg
±zmz er for at en prøvei:- ny teknikk.
Men jeg liker ikke atomreaktor midt
i et dalsøkk der det bor 30-50000
foik, og der lekkasjer gåi:- rett ut
i Glomma. Jeg synes det er feigt
av RV å tie om dette. 6 mnd ett~r
Harrisburg må en kunne si noe:
Enten at det er bra, eller at det
er ille, ellei:- i alle fall lage et
større kjøi:- på å få klarhet og opplysning. Jeg tror det er rett å
kreve den vekk fi:-a dette senteret,
og det er l i t t flaut at RV "tier
der andi:-e gjøi:- det".
-----.,
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2.0

PRJ:ORJ:TER

KULTUREN

Jeg melder meg med dette inn i
"Folkeaksjonen for bygdekulturen",
og kreve, umiddelbart ekstra ord ir,æ,·t årsmØte for å få avklart
tre viktige saker, nemlig:
Hva slags; ku,.t 1:: for hvem ?
- Hvil'<e krav ska'!_ vi stille til
:nedlerrmene a-.r "F olkeaksj ::,r,en" ?
- Brev til AKP(m-1}.
Til det første:
Rokkvi.k ha.i: starta folkea1<,-jo:i.
Det 2r bra! Spesielt bra er det
fordi han vil gjØre noe med
kulturen. ?-ien -, Rokkv'.k er
(muligens) redd for sine n:,•CJ radi--kale tanker oq bL r der:':or snever det blfr \ al~e fall ikke ~een
!olke3ssjon med utgangspunktet
·ans.
Rokkvik mener at k,,ltur det er
rock det,. Desst1ten at kultur (dv-srock} er noe som bare hører ung doITJmen til. Hva-blir det til med-oss da Rok1<vik - innbitte roct,e mus i ;~e;:-s p\ bort imot tredve år og
eneste medle~me::: av •Folkeaksjonen•?
Jo, vi blir kulturmisjonærer f::>r
en del rockegla3 ,ingdem, en ad ministrativ stilling - javel men sikkert dårliq •betalt•. Nei,
skal •Folkeaksjonen" bli en
virkelig folke3ksjon c~r ~y~ie kulturen raå vi se mye videre på
d ..,t. s::,;lJ ungdom er opptatt av en
masse anna kultur enn rock, og vi
litt eldre og de helt eldre er
opptatt av en masse kultur, men
også av rock.
Bygdekulturen er faktisk mangearta,
drives av folk i mange al<lre '-'':"
på forskjellige områder. På det
ekstraordinære årsmøtet vil jeg
derfor at vi skal vedta å kje~pe
for kultur i videste forstand og
uanse-tJ-

'3.ldersgruppe. Det vi må

gjøre e r t finne et minste felles
multiplum for denne ka•·open, men
det skal jeg komme tilbake til i
neste avsnitt ••••••.• , •••••• •••
rNI:::.KS: KRAV SKAL VI STILLE T.:L

MEJ:iLEMMEiiB
-----

AV "FOLKEAKSJONEN" ?

----

Vi veit fra en del andre "folke aksj ::mer• vi er med i at det ~r
rjd~endig åta del i aktivitetene
og gjøre oss godt kjent med det
stoffet vi skal være aktivister
for.

Dette men~r jeqkstillesDspesielt
t
sKarpt i Ku 1 ~ur.ampen.
e. er ve 1 e
anerkjent dog~e at det er de som fØlsr
den på ~:=oppen som veit 0.ss•=n .., .:.:::<::.:!l:i :;--

r:eta virkelig ser ut. Vil du som
musiker f.eks. kjenne den kulturelle
vireeligheta på kroppen så må du være
- musiker ja. Og som musiker st::.lles
det spesielle l:r2·r til deg, sånn al du
er nØdt til åta deg tid til å Øve.
I dette ligger det dArfor et viktig
krav til medlemmene av "Folkeaksjonen":
De må sjØl ta oel i. det kuHurE1l•"'
livet pl et eller anna vis. Det er ei
forutsettning for at MFolkeaksjonen"
skal kunne lede ann i kulturkampen,
Det andre kra,et vi må stille til
medlemmene går på dette med å finne et
minste felles multiplum som jeg skreiv
jeg skulle ta opp her.
Kravet er: Ingen må bli sjåvinister
innafor sin engere ku]tu~Jrein:
Rokk"ik får ikke lov til å gjØre kultur
til bare rock, el:..ea: kulturkaT.pe:·, o·-.
tie. noe som bare gjelder ungdom Vi må
finne fell•=s kampsaker s07 f,c,:s:
kulturh.,,,, +,·i gslokaler, mere penger
fra kommur,en osv. Por å oppsummere jet
hele:
Kultur er mye mer enn rocko
Kultur er noe som gjelder alle
aldersgrupper,
- Medlemmene i "Folkeaksjoner;" må sjØl
væ!:"e akt i~1i.~tero
- Kampen IT'å reise,,_, for de felles krava
kulturfolk har.
0

BREV TIL AKP(m-l)o
(Forslag til utc:alelse fra_. år~<'IØtet:)
Vi stiller dette brevet til dere for
å opplyse at det er starta en
"Folke3ksjon for bygdekyltyren" her
'.l
lands. Vi veit jo at de,e ~~erne
deltar i ei lang rekke andre "folke aksj-ener''-,- sånn so:,,: -3 VK. ,- AFK,- ·
FFF,- KP,- Pal.Korr~,- SSK,- 2T"augo,~
8 na:rs,- miljØ(?} ,---for å nevne noen.Vi ser også at det - på tross av ny radikale strØmningec i rø~sl3 - ::.k~9
går så bra med opps'_,,':~nL.ga til disse
om dagen Vi skal sel~fØlge~ig ikke
her prØve å kocr.;ne 111.'.od noen råd om at
dere må slippe ekspertene deres laus
på sine områder, ei heller noe hint
om at dere bØr la partimedlem!:'.lere få
tid til å bli eksperter innafor de
områdene de har l.:;st til å jobbe :nedu
0

0
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V1 skal heller ikke kommme med
noe om at dere bør desentralisere
og få mere aktivitet på grasrota,· og
at dere ikk~ bare kan holde på med
"strategisk politikk", ·men ogs5. må
lage •taktisk politikk"·som kan gi
resultater på kort sikt Nei alt
dette (og mere til) s'<al v·. ikke ta
opp her. Vi vil bare komme med noen
argu·:iente: ",J,: åt partiet skal bli
med i vår "Folkeaksjon" Vi veit jo
at det er vanskelig for dere å sette
av K folk til nye oppgaver om dagen,
og at vi derfor r.!i fo:c\lc::e hvorfor
kultur bØr være ei viktig oppgave
også f·:)r partiet
Faktum er hvis ,r;. t2r .nqdoms }:ul1:uren som eksempeR:, at det har
s
jd ei avpolitisering av denn€
S L d slutten av 60 åraa Kapital ~lassen har gått av med se~eren og
leder nå ann i det meste Det var
enorme krefter i denne ungdoms kul.turen. J3, mon tru ikke AKP sjØl
blei tufta på str~~ringene fra den
klassekampen som foregikk eer, I dag
har vi - som Rokkvik sier - s~tt oss
sjøl telt utsf0r.
Et anna faktum er at en stor mengde
folk, i alle aldersgrupper, ~eltar
innafor forskjellige kulturgrupper,
men forholda som kanitaleb tjlbyr
dem er elendige. Skal ikke partiet
t~ d.,·. i :,;; k'iel".lpe for å bli
ledenee in~a~:r denne masserØrsla?
Men, - det er som sagt trange tider.
Vi må velge om vi s 1:;:,l delta her
eller der Vi kan ikke makte alt, vi må prioritere_ Her kommer en
påstand om hvor vikt',:c k-.1lt1Jren er:
Miljø er nå ei viktig kampsak.
Viktigere blir det sikkert også
frano·:er :'. tida '✓ i mener likevel at
kulturen favner mye breiere blaftdt
f.eks ungdommen enn det miljØ kc ----~n gj Ør o Kul turer ha.i:· le_~Jr•~
t".. isjon og er en stØrre del av
hs1erdar;en til ungdommen
Setter ui de,..:or .:ult•,r opp 'T.Ot
AFK, 3 VK, SSK, e l
synes det klart
hva partiet bØr prioritere.
Ei politisering av l:ulturkamp,,n vil
også kunne gi resultater innafor
andre kae~a~snitt på sikt.
0

0

Ei slik politisering og onJanis2r.:'.ns
vil være ·en skale i klassda"ll'.l :::or
en rr:3 SS'.o f ~Jlko
.
Derfor vil det ekstraordinære års mØtet i "Folkeaksjonen fOf _bygde kyltyren• oppfordre AKP(m-1) til å
prioritere kultu<" som ei viktjg oppgave, Vi ber om at dere setter av
folk med tid og kvalifikasjoner til
åta del i "Folje~~sjonen"
Kult.ff er viktig ~
0

Steim Glasshusa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Mange saker trenger diskusjon.
mange roedlerrrner er i dag tafatte , sjøl
om jeg syns det ser ut som ettersommeren

kapasitet må finne ut hvordan vi vil
prioritere kreftene våre. Vi har bolig-

(spes FN ) har begynt å stake veier
ut av problemene. Jeg tror ikke på
noen enkle løsninger, og vi må ta
alvorlig på å diskutere sakene, det
gjelder hvordan partiet skal se ut,

byggelag, bolig-ungdomslag, vi har

og den diskusjonen krever innlegg fra
både deg og meg. Saker san jeg ser
som viktigst er:
1. Hvordan bedre studier/undersøkelser
scm kan gi oss konkrete svar på (lokal)
politiske spørsmål.
2. Hvordan bedre demokrati og det
organisatoriske i partiet
3. Hvilke masseorganisasjoner bør vi
delta i ?
4. Hvilke saker mener vi masseorganisasjonene skal jobbe med?
5. Hvordan skal vi få alle i partiet
med på disse diskusjonene
Masseorganisasjonene.
Mye av dette vil (må) nok tas opp i
IM-forberedelser, men spørsmålene an
hvile organisasjoner vi skal delta i
og hva disse skal drive med kan ikke
vente. Jeg mener det er feil at høstplanen ikke tar opp dette.
Hvorfor?
I kvinnefronten, Rød Ungdan og 3.v.k.
er det mange steder krisetendenser.

Natur og Ungdcm og Naturvernforbundet
hvor vi i dag ikke deltar (men prater
mye). Vi har kultur og pioner, og
skal vi ha Oktoberbutikk. ja så har vi
KK og FN og fagforeningsarbeid.
Ja dette er mange saker, og en ting er
i alle fall sikkert: Vi kan ikke
utsette en diskusjon an hvordan vi vil
prioritere kreftene våre i forhold til
disse faste oppgavene stort lenger.
I underdistriktet vårt er det satt i
gang en undersøkelse som har satt seg
som mål, bl.a. å bringe orden i disse
sakene.
Det er bra.
Anti-imperialismen.
Partiet har alltid brukt svært mye
(for mye) av propagandaen sin på
utenrikspolitikk, og opp gjennan tida
er det også blitt opprette et stort
antall anti-imperialistiske organisasjoner ( front-organisasjoner og
vennskaps-samband). I dag er neer
nedlagt, andre er rellativt daue.
Vi har havna i ein situasjon der vi
prøver å holde liv i mer enn vi
klarer. Vi er nødt til å bestemme oss

Derfor må vi ta det opp nå. Samtidig
er vi nødt til åta opp andre front-

for hva vi vil delta i

organisasjoner også, fordi vi p.g.a

3.verden kommite og en Palestina-

I underdistriktet vårt finnes det en
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-13komite, etter at Chile-kcrniteen har

verden: store og mange kamper og store

gått i oppløsning for noen år sida.

omveltninger. Desuten svarer dette til

I den tida jeg har vært med i 3.verdenkomiteen har jeg hele tida bet den
lokale partiledelsen om å avsette

partiets standpuDkt, sjøl om arbeids-

flere folk til dette, men forgjeves.
Jeg mener at 3.verden-komiteen er liv
laga, og at vi bør delta i den og at
dette innebærer at vi avsetter folk
til den. Hvorfor?
Jt[is vi ser på hva lokalkommi teer, har
.tt gjort er egentlig ikke det så
dårlig: t1ye arbeid om PAC, likeså med
Eritrea. Vi har gjort litt med

feltet er enormt. Jeg mener det er vår•
f0rbanna plikt, som internasjonalister
å gjøre noe med disse sakene, og 3.
verden komiteen er et bra utgangspunkt
for slikt arbeid. ( Samtidig mener jeg
at plattforma til kcrniteen bør forenkles endel.) Alternativet er enten å
ikke gjøre noe, eller å opprette
grupper for hvert eneste av de titals
landa hvor det foregår frigjøringskanper.

Palistina ig litt med Kampuchea (her
må det også gjøres mer) Vi har tatt
initiativ til å arrangere 21.august

Konklusjon.

og 11.september-deJl'Dnstrasjoner 2år

3.verdenkomiteen trenger flere parti-

på rad. Vi er ca. 10 aktivister i
komiteen. Frammover har vi planer om

folk.Jeg mener det var feil av parti-

å gjøre noe med Eritrea og Kampuchea.

kamerater å gå inn for opprettelse av
Palestinakcrnite, når de var vel inne-

Kurderene og Nicaragua står også på
tapeten fram til jul.

forstått med at 3.verden-kcrniteen
trengte folk. Jeg håper både ledelsen

Vi har hatt/har problemer.

(UDS) og de forskjellige avdelingene

Konfliten Kina/Vietnam skapte splid,

t,ærlig de med Pal.kcrn.medl. ) tenker
over disse sakene - og for all del:

lokeså anntar jeg at den nystarta

syng ut, dersom dere er uenig

Eritreafronte vil skape splid.
At verdenssituasjonen for tida,

med

,o,.tore omveltninger i raskt tempo,
.rlig forårsaka av Sovjet på frammarsj,

med meg

- og det er det nødt til å være en

del av.

skaper problemer er egentlig ikke så
rart, r,1en dette bør ikke forhindre oss
i åta litt mer alvorlig på dette
arbeidet.
En komite som 3.verder-komiteen med

en almen anti-impeialistisk plattform
retta =t USA og Sovjet og med den
3.verden som arbeidsfelt, mener jeg
svarer til den situasjon som preger
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