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

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

3. MOBILISERINGA
Dårlig mobilisering har vært et gjennomgående trekk ved mange initiativ fra
partiet i distriktet. Hvorfor er mobiliseringa vik.!!9_?
For det første for å sikre at det er vår linje som får gjennomslag, som vinner
i kampen mot reformistenes og revisjonistenes linje. Gode argumenter er bra,
men til sjuende og sist er det bredden og tyngden bak linja vår som avgjør
om den slår igjennom eller ikke.
For det andre er mobiliseringa viktig for å få størst mulig oppslutning bak
den linja på l. mai som står på ei kampholdning overfor borgerskapet og overfor imperialismen og supermaktene, den linja som virkelig tjener arbeiderklassen og dem som kjemper mot imperialismen. Mobiliseringa er viktig for å hindre
stor oppslutning om reformistenes og revisjonistenes arrangement.
Mobiliserinåa må skje både i bredden oa i dybden. Det er viktig å mobilisere
mange, men et er også v1kt1g at de som blir mobilisert, også er konsolidert
på linja vår. Det krever .at vi diskuterer politikk med dem, ikke bare gir en
beskjed om tid og sted.
Allianser og forhandlinger erstatter ikke mobilisering . Snarere tvert imot.
Forhandlinger uten mobilisering ved siden av blir forhandlinger ut fra svakhet. Erfaringa viser at brei enhet ikke nødvendigvis gir brei oppslutning .
Dersom alle regner med at enheten er brei og problemfri, blir det ofte
vanskelig å mobilisere, fordi ingen ser behovet for å stille opp på møter
eller gå i toget hvis det regner - "det blir mange likevel".
Mobiliser på motsigelsene og uenigheten: Det er viktig å kjøre ut til offentligheten hvilke saker det står uenighet på i forhandlinger eller innen
fronten. Bruk lokalavisa, løpesedler eller andre midler. Bruk dette som
mobiliseringsgrunnlag. Da vil folk se at det står kamp, og at utfallet ikke
er gitt . Slikt virker stimulerende og gjør politikken mer spennende.
Og som nevnt - utsett ikke mobiliseringa til etter at fronten er danna, parolegrunnlaget fastsatt osv. Da må dere hele tida opptre ut fra svakhet og ikke
utfra styrke. Det er utrivelige greier, og resultatet blir gjerne deretter.
4. DET POLITISKE GRUNNLAGET
Enhet på et feilaktig grunnlag. Hvem tjener et enhettog som ikke protesterer
mot Sovjets okkupasjon av Afghanistan? Slik enhet betyr enhet på reformistenes
eller revisjonistenes linje, og tjener deres interesser. Det er ikke det
arbeiderklassen og andre undertrykte trenger. Vi viser ellers til TF eles.,
men minner om at den artikkelen blei skrevet før militærkuppet i Polen.
Viktige krav mht. Polen er sjølsagt å kreve at unntaktstilstanden blir
oppheva, og at Sovjet skal holde henda vekk. Støtte til "Solidaritet" må
være en selvfølge . Det er klart at vi ikke kan gå med på noen linje som framstiller unntakstilstanden som en "løsning" for å unngå sovjetisk invasjon .
DS vil legge fram sitt syn på parolegrunnlaget og parolene i februar-rutina.
5. LEDELSEN AV l.MAIARBEIDET
Partiavdelinga eller UDS måledel.mai-arbeidet. Disse organene må trekke
opp de politiske og taktiske linjene for arbeidet, og de må kontrollere og
rettleie de som jobber medl.mai og hele tida holde seg orientert om hvordan
situasjonen utvikler seg.
Eventuell uenighet i det politiske eller organisatoriske opplegget for l.mai
må snarest rapporteres til DS. Det sanme gjelder dersom det oppstår store
problemer e~ler avdelinga trenger hjelp til å legge opp taktikken. DS vil
etter evne gi den hjelpa som trengs, men forutsetninga er at dere sier ifra'.
SKAU vil følge utviklinga av politiske initiativ fra Samorg, Nei til atomvåpen
og andre, og kommentere dem i KK.
Utforma etter oppdrag fra DSAU
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Av artikler bla,a i KK veit vi at det er slore motsigelser på parolene for 8.
mars i år.Inn i diskusjonen med flest mulig av oss,det er vi som må gå i spissen
for å få fram riktig politikk,få kvinnekampen til å gå framover.Diskuter med de
uorganiserte kvinnene og jeg tror dere vil få se at Lise,Hamar i KK9/1 har rett,
når hun hevder at disse kvinnene i allle fall ikke holder seg borte fra toget
pga. ei parole som støtter folket m Polen.
~REKTIV FRA DSAU:aoxax

a) Partimedlemmer skal gå i spissen for å sloss for at
det arrangeres tog 8.mars,og moglisre breitt og kraftig til toget. Bet er viktig å motvirke tendensen til
å gjøre 8.mars til en utstillings~ag for kvinnesysler.

b)direktivet fra SK er som følger:
1)Partiet skal sloss for at de 8.marsarrangementene vi deltar i får en kvinnepolitisk profil

i tråd med den linja som er streket opp i 8.marsartikkelen i

TF-oktober.Dette betyr at vi~ må sloss fOR

at følgende områder blir markert:

Kampen for daghjemsutbygging og mot prisøkning.Kampen mot de lave lønningene i
kvinneyrkene.Kampen for &.-timersdagen.Kampen mot den sosiale nedrustninga.Kampen
mot kvinnemishandling-for krisesentra. Kampen mot pomografi.Kampen mot diskriminering av lesbiske.Kampen

mot dyrtida er også en sak som oør reises 8.mars.

2) internasjonal solidaritet skal markeres i de arrangementene partiet deltar i,
Vi kan ikke godta at internasjonal solidaritet defineres som "ikke kvinnepolitikk",
støtte til det samålske folkets kamp bør også markeres i arrangementene.
Følgende er minimumskrav til arrangementer partiet kan støtte og delta i:
-Arrangementet må markere seg mot Sovjets okkupasjon av Afganistan i ei H.-parole.
-Nedrustning 9paroler som ikke har klar brodd både mot øst og vest,godtas ikke,
Skulle det oppstå situasjoner der partiet lokalt mener det er riktig å fravike disse minimumskrava,skal saka legges fram for DS,
3)Diskuter i laget ,få fram og få løst motsigelsene .Krev eventuelt hjelp av
WS og Kvinneansvarlig.

Stå på -hilsen Kvinneansvarlig,
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brevet

Først vil jeg si at :utmeldt" pe-

vel søkt medlemskap i partiet for

ker på endel reelle problem i pa-

å delta i kampen med å forandre

rtiet - spesielt på hvordan vi

dette samfunnet og ikke først og

skal f å demokratiet til å fungere

fremst finne et " trygt sosialt
miljø".Jeg mener og det er viktig

bedre.Det er alt for lite diskusjon om de politiske linjene og

at avdelingene blir et levende

det fattes alt for få vedtak i

politisk forum med mye debatt der alle deltar.Dette er en opp-

avdelingene.I beretninga fra DS

i

peker vi på den manglende polit-

gave som må løses

iske kampen som har preget distr-

som "utmeldt" foreslår - at medl-

iktspartiet i en lang periode.

emmer skal diskutere med andre som

Jeg tror ikke som "utmeldt" at

de kjenner bedre og er trygge på.

avd.,og ikke

det er den demokratiske-sentra1 ~.-....... en og vedtektene våre som er

"Utmeldt" sier s elv at han tviler

årsakene til den manglende polit-

på det mest sentrale spørsmålet i

iske kampen.Jeg mener vi finner

marxismen-leninismen:sosialismen

årsakene både i partiets indre

og proletariats diktatur.

grunnlag(klassesammensetninga,

Dette synes jeg kommer fram alle-

medlemmenes objektive situasjon)
og i påvirkninger fra samfunnet.

rede i det han/hun sier om sin
overbevisning for å bli marxist-

(Indre forhold har jo stor betydn-

leninist:

ing for hvordan ytre forhold vir-

1) Marxismen-leninismen ville fri-

ker på partiet).
Jeg vil kommentere to av de eks.

2) føre til et klasseløst samfunn.

gjøre arbeiderklassen,

som "utmeldt" nevner:
-Ferske/svake medlemmer føler seg

Det virker som om . "utmeldt" har

utrygge i avdelinga,
-Ikke anledning til å benytte

sosialisme og proletariatef.sdiktatur og gå direkte til et klasse-

"eksperter" fra andre avdelinger.

løst samfunn.De erfaringene som

villet "hoppe over" perioden med

Jeg synes begge disse eks.uttrykk-

er gjort med sosialismen i forskj-

-er en undervurdering av "vanlige

ellige land gjør at han/hun nå

medlemmer".Vi sitter a lle inne m/
.. -", nsk a p og erfaring som vil være

iatets diktatur.nutmeldt" stiller

nyttige i diskusjonen."Eksperter"
bør f å fr am sine kunnsk a per til
hel e partiet(gjennom TF f.eks).
De t a ndr e eks .sy'nes jeg går p å
spørsm å let om hvorfor folk blir
kommunister.De fleste av o ss har

tviler på sosialismen og proletarikke s pørsmå l e t om hvorfor sosialismen og prol eta riat es dikt a tur
er nødvendig.Endel mislykked e forsøk o g n e ga tiv e e rf ar inger gjør at
han/hun i pr ak si s fork as ter det
mar x i s men-lenin ismen sier om dette .
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Noe av det samme gjenspeiler seg

sosialismens overlegenhet i for-

i synet på den demokratiske-sen-

hold til kapitalismen(noe vi gjør

tralismen.Heller ikke her still-

i alt for liten grad),men sosialis-

er

men er ikke et alternativ folk vel-

~

11

utmeldt 11 spørsmålet o m ~ et kommunistparti må ha en

ger eller ikke.Vår oppgave er å

organisasjonsform som den demokratiske-sentralismen,men snakk-

påskynde prosessen,gripe mulighet-

er alment om organisasjons- og

situasjon og gå i spissen for

en når det oppstår en revolusjonær

styringsformer.Et parti som tar

bygginga av sosialismen.

sikte på ålede arbeiderklassen

Hvordan dette skal skje er vel et

gjennom en revolusjon og bygging av sosialismen,må opplagt
ha en annenorganisasjonsform enn

uavklart spørsmål for de fleste a~
oss.Det sentrale spørsmålet er
at arbeiderklassen er sikra makta

et parti som vil bevare det be-

og ledelsen i revolusjonen og i

stående samfunnet.En organisa-

bygginga av sosialismen.
Men fra at et spørsmål er uavklart

sjonsform i

"seg selv" er ikke

perfekt - spørsmålet er hvilken
organisasjonsform må vi ha for å

atur og sosialismen er et langt

til å forkaste proletariatets dikt-

nå målet vårt.

skritt - det er dette skrittet

Til spørsmålet om sosialismen

"utmeldt" har tatt.

sier "utmeldtm: "hvis sosialis-

"Utmeldt"sier og at han er uenig i

men skal være mulig ••• "
Sosialismen er ikke noe som er

partiets analyse om at krigen vil
komme før revolusjonen.A komme fram

mulig eller ei,sosialismen er et

til at revolusjonen vil komme før

samfunnssystem som tvinger seg
fram pga.de uløselige motsetning-

krigen - i dagens situasjon 1 virker

ene som finnes innafor det kapitalistiske samfunnet.
Eks:Overprodusjonskrise/vareman-

svært lite materialistisk.
Både i dette spørsmålet og de
andre jeg har tatt opp(direkte
overgang til et kl,,sseløst samfunn,

gel,arbeidsløshet/mengtr av oppgaver å løse,kampen om markeder/

sosialismen noe vi selv kan velge,
pral.diktatur og demokratisk-sent-

frigjøringskamper osv.Motsetning

ralisme som styrings-og org.former

-ene tvinger utviklinga videre,
produksjonen blir mer og mer sam
-funnsmessig,men P.ga.den private

uten å se de i historisk sammenheng)mener jeg at "utmeldt" står
for et idealistÅs~ syn.

tilegnelsen er det umulig å løse
motsetningene innafor kapitalism
-en - et nytt samfunn tvinger
seg fram,det er en historisk lov.

spørsmåla innen marxismen-leninismen er ikke lenger en marxistleninist.

"utmeldt" sier: 11 • • • linjene må
vise at sosialismen er mulig og
et lokkende alternativ, ••• "
Selvsagt skal vi propagandere

En som forkaster de mest sentrale

OS-leder.
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