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fortsettelse fra side 10: 

skulle derfor være sikret,og målet er en fordobling innen 

våren.Like viktig er det at den politiske praksisen som 
kadrene får ved dette arbeidet er stimulerende og lærerikt, 
og fungerer som en rambukk mot slapphet og uer allIJ.enne 
liberalistiske tendenser. 

Vi har funnet ut at motsigelsen mellom hardt arbeids

press og ekstern politisk praksis for partiet utmerke+ lar 
seg løse gjennom en detaljert planlegging og organisering 
av oppgavene til hver enkelt. 

Til kamerater i andre lag vil vi si: Ta lærdom av våre 

erfaringer når dere vurderer deres arbeidssituas:jon opp mot 
det å gjøre en jobb for partiet utad! 

-Kosken Korva 
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HVA·-
3 

GJØR DS 2 

I jumt-. ble· de,t oppreti\-e,t ege·t distriktstyre i. Ake:t'shuis. 
"Kamp,. og. Sffier" har hatt en prat medl kamet'"at, Knut i'. 
distriktstyrets arbeidsutvalg. · · · 

Hva stillsr egentlig 
samm~n med Oslo? 

_ - Først og fremst at vi wå må klare å stå på egne bein. 
Før fikk'. .l\;ker--shus pol i tikken fra det :fell.es DS, _og a·e-t:;; 
bl'e lite rom for særegne problemer foi' Akershuslaga. 
Nå har vi meF sjansen til fri oss fra å dr.iye hoved:... 
stadspolitikk, 6.g isted:a:a legge opp f'or lag i forstads
og landkommuner. 

tieJ et nyt~ DS må.vel bli politisk s~ak~re e~m det gamle? 

Ja;~anske sikker-t. Vi har mye å lære av kamer-a~ene i 
Oslo. De fleste av oss: er :fl"er--ske i. DS-sammenheng, men 
til gjengjeld har vi fåt~ m~d dyktige kamerater som · 
kjenmer Akershus-problemene. Jeg for min de·l er over-
rasket over hvor' f.or,t de· nye medlemmene vokser politisk 
og griper ledelsen i sit~ arbeid. 

DS synes lite utad - hva driver dere egentlig med? 

Ja - vi ligger nok alt for lavt i løjpa utad, men 
det skyldes også åt lokalavis~ne ikke tar inru pr-esse
meldinger fr·a os.s. Til nå har vi mye dr-evet med å komme 
skikkelig igang. Vi mått~ fordele jobbene - set~e fol~ 
i ·.arbeid:, begynITe å str,eke opp er;, polit.ikk- fbro fylk-et. 
F'. eks er jo avisa her et viktig middel, både, ·.for di skmmj om 
og for å fø:rne ut vår politi·kk t''il medlemmene. 

Hva skiller Arbeidsutvalget fra DS? 

- Før~t og fremst at AU er daglig ledende og ansvarlig 
for politikkBn. De fleste direktiver og avisa diskuteres 
av AU men ikke av :DS. Ds derimot di sku ter er po 1 i tikkero, 
og kontrollerer AU. Vi må gi rapporter til DS om vikti·ge 
vedtak. 

Hva har DS tatt' opp ti 1 nå? 

Hit~il harv~ hatt alt for mange områder åta grep om-
s.1. vi har jobb.et med å f'å linjer på de viktigste tinge:ne. 
Vi har hatt en ~eklce møter. Årsplanen ble behandlet i 
sommer - og DS tok opp om konsolidering av p~rtiet va~ 
i mots e:tning ti.J.I.. årsmøtevedtaket om å knmme E:jt mecl 
politikken vår. Jeg mener at KIC,,...kampanjen vrl$.e-r klart 
hvordan årsplanen følger opp årsmøteved'taket. 
Men vi har jo også hatt vik~iga diskusjoner om sosial
imperialismen og kommunevalget, for å ku.nn:e vær~ ledende 
i diskusjonen av de:tite .• Dessy:ten skulle V'i velge de-le
gater til konfe'l'.".'ansen, og måtil:e sikre, at d'istriktets s-yn 
ble skikkelig oppsummert~ 
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Men de,t·l;;c er jo -Dar'e, aet vi alle driver med:?' 

Ja - skal DS kunn°0 lede distr-iktet må de jo diskutere 
partiets hovedlinje og gje:n.nomføringcn av den. Vår. 
oppgave e:;.~- 11 å fot' ene de -c ,allmenne med d.et særegne, for-ene 
ledelsen med massene 11 som Mao sie1:, det. Alt arbeid må 
finne sin særegne form i-. d'istriktet vårt, det er derfor. 
vi har et distrftktstyre. 

Men lit~ utenom det som kommet' med Tjon Folket har dere 
vel romfor?. 

· Det or klart. Bl. a må vi systemaJciiik ta opp de områdene av 
politikk:en som .v·i :ikke·har·grep om. Partiets kvinnepolitikk: 
har vd_ nett.-opp,diskutert, ut fra et klart· krav på års
møtet~ Der fu-oF jeg det kan bli ·stor framgang hvis vi 
klarer' å still.e parole:r• og poli-l;ikk f'ot' arbeiderkvinnene 
og t!':'ekke dem ledencle, med i kvinnekampen. Akershus hÅr· 
en rekke,store kvin;:rearbeid.oplass_eT. Utenom helsevesenet 
kan jeg nevne Ta:;:icio~r.g i Skedsmo, Odlo i Follo, og flere, 
store statsbedrifter. 
Av andr;,e saker kan jeg 'nevne at vi har ·d'isku.tert hvo_rd:an 
partiets organisasjon skal vernes mot klassefiende·n. Vi~
kommer tilbake til ilet i neste nummer av t1Kamp og Seie1-- 11 • 

Hva.med streike~aLlpene? 

- Det har v1ær.t d:::-øftet av AU og partiets faglige utvalg 
i distriktet. Mei vi skal h~ en DS~diskusjbn om det faglige 
arbeidet sei~ere. 

Blir det mye møte2? Dere skal jo ·delt~ 16kalt også. 

Det blir nok e~ del møter, men.dei l~~ &eg ordne. 
Jeg er derimo'c l:: ~-t;, c;:p-:;a·~v av møtestilen:. Vi har alt 
for :f:å t:radisjonc:c i å leggB opp mill.ter. F.eks er- det, 
nesten aldr::;. ku.ltu.r på møter.e: J~G tenker ikke på å 
invit~re Vømmøl til lagsraøter. M~ri et ~evolusjonært dikt 
og innøving av noen aLlsanger vil ganske sikkert væra 
viktig- ::or al l.e cote:.-. Yul t·"1,r e:'l har en enorm. be tydning
for partilivet - bare tenk på sommet>leit>ene. 
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5 
OM HOVEDMOTSIGELSEN.I VERDEN" ---..-----~------.-.-..-------·:-~--.......... ..:-,: 

Svar til FU-medlem i KOS 3/74. 

Du skal ha takk for at du legger fra□ tv~len din skriftlig. 
Det gir anledning til en ko;.1.kret diskusjon om dialektikkene 
Jeg mener at du har et overflatisk og mekanisk syn på denne 
delen av teorien og vil forsøke å komme med nitt syn på 
s ar.1me problem. 
l. Du i;_10ner å ha oppdaget en 11 dialektisk gåte 1'(?) i KKs 

s~alter,der USA og Sovjet side/likestilles som super-
1:1akter.Det er rik-'cig at to sider bare midlertidi_g kan 

,være like0tilt (bortsett fra at de i forhold til den 

hovedmotsigelsen so□ trekkes opp i 28.mai~erklæringa 
tilhør er s amne side i r.10t si gels en) • Men midlertidig !!2! 

· de også være likestilt.For å gå forbi USA må Sovjet inn
hente,_g~_-9,E,.)2_,Eå r:d..2;~:;?;- gå forbi og sikre hegemoniet,f2_!. 
det har overtatt den ledende rollen.Jeg men~r at vi be
finner oss et sted i denne prosessen nå.I det følgende 
vil jeg illustrere at dette er mulig/nødvendig i en 
overgangsperiode (opplysningene i seg selv kan være gale): 
_ Flere steder i verden er Sovjet antagelig sterkest 

·1·~ ..c. i" 1 '"" ) _,, '· d t S · t !2.;!;_1;.~~!:~ \I.e_,{S.J.::.iuropa .:;.anss'::Je er e OVJe som er 
sterkeat nilit.,~rt hvis vi ser på supermaktenes mili
tære styrke i sin helhet. 

_ ~~J.:!~2-. .9.~ har USA breiest innfly-telse,men er kanskje mer 
avslørt politiak enn Sovjet er. 

_ Økonoraisk står nok USh sterkest for øyeblik~et,og y---..-------
møter vel like stor konkurranae fra EF og Japan son 
fra Sov jo-:~, 

Heee□oniet k~n CB 2~ iel0s midlertidig.Forøvrig deler 
, jeg ditt syn pl d2n ujevne utviklinga og det relative 

i denne balansen. 
II. Jeg tolker ikke Maos hovedr:.10tsigelse som motsigelsen 

mellom USk og verdens folk,r:1en som motsigelsen oellom 
imperialismen r::1ed_USA_i_ledelsen og verdens folle 
En parallell: I en norok revolusjon går ikke hbvedrnot
sigelsen mello:n /J~P og monopolborgerskapet.Det er folket 
ledet_av_~AKP oom vil utgjøre hovedsida. 

III. Når vi skal finne hovedootsi~elsen,må vi finne den son 
styrer/besternoer de andre.Det er supermaktene~ utbytting 
av verdens folk soa bestemmer motsigelsen mellom imperi
alistmakt ene innby:,'de G idag• ikke oi:1vendt. ].\Tår mots i gels en 
mellom USA og Sovjet skjerpes,ka!! (og vil antagelig) 
den bestemme utbyttinga av verdens fol~ (hvor utbyttinga 
skal skje:hvor konfrontasjonen skal finrie sted). 
Utviklinga går i d~n retningen,~en er ~eppe kommet så 
langt enda.De er for øyeblikket oer interessert i ut
bytting i hver sin 11 interessesf::ere 11 enn i antagonistisk 
kamp om felles bytte. 

Anders 
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b 
Oppc;e.vne er s·,_re,3re - men det kan også re sul t.c:.tene bli ! 

Situasjonen: 
Vi er nå midt oppe i den skjerpa fasen som vi ble forberedt 

på i ekstra-utkjøret i slutten av forrige måned. 
Når dette skrives (3.~~) er streikekampene gått ·inn i en ny 

fase i og med avtalen mellom heisemontørene og NAF natt til 

fredag. ]'i enden vant en midlertidig seier, kan vi si, i og med 
at de klarte å splitte heisemontørene på det viktigste 

prinsippielle punktet - spm. om utt::1..15.nge av streikeretten 

gjennom etterbetalingsnekt. Det viste seg igjen at det var 
agentene i arbeiderbevegelsen, høyresosialde~okratene 

i LO - og forbundsledelseDe som var hovedredskapet til 
reaksjonen. Og som fo.rutsagt: SV-folkas opportunisme/ 

ettergivenhet holdt ikke mot dette fremstøtet. 

I og med at deres linje vant flertall i forhandlings
delegasjonen ble de streikende altså drevet på reterett. 

Men kampene er ikke avgjort med dette. Når dette 

leses veit vi hvilken linje som stod sterkest på grunn
laget blandt heisemontørene. Uansett avstemnings

resultatet for~settsr kaLl;2n, 
Hvia de resignerte og godt0k forliket st~r fremdeles STU
arbeiderene igjen på sko.r::;eno :Jere,s kamp vil da bli ekstra 

hard. Lock-out vApnet vil muligens ikke bli brukt som 
reprise, det er vel me::~ s2nnsynlig at voldgif'ts - våpnet 
blir tc:1.tt fram. Tros:.:;er de det, og det er det gode sjanser 

for at de gjør? vil de være ute i en s~kalt ulovlig streik. 
Dette gir reaksjonen endel ekstra gode kort på hånden. 

De får ikke regulære streikebidrag og LO/forbundsledelse 

kan tillate seg å gå hardere ut mot dem. 
Støttearbeidet i en slik· situasjon vil kreve ekstra mye, 

både kvntiaativt og kvalitativt (kjempe fr0m ei riktig 

linje). Hvis imidlertid ogEa heisemontørene bryter over tvers 
med den. :J_inja som opportunistene har rådd der:-.til, og stemmer 
nei, vil vi nå stå foran en lock-out situasjon. 
Uansett om d~nne blir satt ut_ i livet, eller _voldgift 
blir prøvd, skulle det være unødvendig å utnåle situasjonen 
noe særlig mero 
Vi har det klart for oss at dette vil kreve kjempeinnsats fra 
kommunistenes side~ 

Ti tusen, kanskje hundr~--tusen vil hs valgt kamplinja. 
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Det b/:de forplikter oss, samtidig som det styrker 
kommunistenes linje og autoritet i klassen! 

Altså: I alle tilfelle er situasjonen for øyeblikket den 

at streikekampene krever det ytterste av oss. 
Midt oppe idette får vi så , som kjent, prossesene mot 

'J;rædal og Steisjø-soldatene pluss sjarmoffensjTTen fra 

sosialimperialistene,, Og i tillegg har vi 11 fase 2 oppgavene 11
• 

Vår innsats: 

Alt dette tetner seg til nt_ i den uka vi går inn i. 

Hvordan skal vi løsed~ motsigelsene som oppstår mellom 

alle disse o~pgcvene? 

Mao har jo sagt noe sdnn som at 11 en avdeling kan bare ha 

en hovedonpgave innenfmr ett og saiume tidsrom. 11 

Dette gjelder også for vår situsjon. en av oppgavene må pekes ut 

som hovedoppgava, og den må vi ta e;i1 fast grep omo 

Som situasjonen nå er, er det klart at hovedoppgava vår er 

streikekampene. Vi må først og fremst sikre at oppgavene 

omkring dem blir lcc-t : dannelse av streikestottekomiteer 

(p~ arbeidsplasser, i ko~munen), og trekke flere folk 

utafor våre rekker med i aktivt støttearbeide, spredning 

av propaganda, bevilgninger og støtte-erklæringer, delta 

i demonstrasjonen 12.no7. osv. 

Men: at vi hal"' en hovedoppyave betyr ikke at de andre 
oppgavene må seile sin egen sjø, bli tilfeldig tatt hånd om. 
Som oftest er det pe~iod2r hvor ?i må spille med flere 

enn en finger ( ssl~ om dec ~~kc alltid settes så store 
krav til spilleferdighetene som nJ). Vi siterer Mao igjen: 

n Et pa:rtiutvalg bør ha En; fast gr.ep pa sin sentrale oppgave 

og samtidig utfolde arbnidet på andre områder rundt denne 
sentrale oppgaven. For tiden har vi mange områder under vir 

omsorg~ vi mo. passe arbeidet på o.lle oTJri.1.dene, innenfor 

alle væpnede enheter og alle bransjer og ikke ofre all 
oppmerksomhet pCt noen få probleo.er og utelukke andre. n 

Dette peker p\ at vi må prøve f tilleo.pe oppgavene av 2. og 
3. rang osv. på en slik mst0 at hoe blir gjordt også på 
disse omradene, men uten at det desorganiserer arbeidet 

og fører til at vi mister det faste grepet o~ hovedoppgava. 

For a klare dette er priori :te_~ing og arbeidsdeling 

stikkord , m. a. o . en pJ~_an" 
At Trædal+Steinsjø-demonstrasjonen den 8. og sosialimp.-demonstr. 
den 14. er prioritert, betyr at akkurat disse kveldene må 

andre ting skyves til side - r.JS:::urat da_ er de hovedoppgava. 

Videre må vi sikre et 9RP._g_gg for mobiiliiseringa. 
Dette behøver ikke bety for sw:cre motsigelser til hovedopp-
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gava i perioden, sjøl oo det for enkelte kame~ater nok vil bety 

en ekstrainnsats. Hva så med motsigelsen mellom streikekamp
arbeidet og det rutinemessige "fase 2 arbeidettt? 

De to oppg&vene kan jo komme til å gå parale1lt i en lengre 

tid fremover. Fram til nå har parolen vært :i søke å oppnå 

S"½Ørst Emlig enhet r:iellor:1 de□~ F.eks. er jo spredninga en 

av KK en av de viktigste metodene for å spre propaganda 

oo en skikkelig linje i streikearbeidet på. Å legge hovedtyngda 

av salget mot bedrifi;;soo.lg h;:,r vmrt en måte å tillempe 

oppg_ vne på. Hvis n::\ ti-tusen eller hun,1 re-tusener kommer 

ut i streik vil ikke KK-salget bli mfilndre viktig. Nettopp 

fordi at linje-kampen, spørsmålet om en skikkelig 

ledelse/innretting av kampen vil stå sentralt. 
De av oss som sjøl kommer ut i streik, vil sjølsagt 

måtte jobbe først og fr~mst innefor sin gruppe, blandt sine 

arbeidskamerater? og ta de oppgavene som trengs der. 
Endel av oss vil ogsa □åtte prioritere å arbeide for å få 

sin klubb/forening til å støtte opp om kamrene 
(støtte-erklæring/bidrag, symp-aksjoner osv.) 
Men av arbeidet son ikke foregår i klubben/foreninga og 

streikestøttekomiteen vil jeg tro at KK-spredninga vil være 
det viktigste. Vi må helleT ikke være redde for å kjøre 

fram KK blen,1.t ar1:•eidskameratene våre eller på streike-

:. støttemøtene! Det e."'.' ingenting å skule, og skal kampene· 
vinne fram må den linja soo kjøres fram gjennom KK fram i 
lyset og vinne tilslutning! 

Når dette er sagt: Vim.fr også vokte oss·for å bli mekaniske. 
Det kan sjølsagt oppstå situasjoner hvor det blir alvorlige 

motsigelser mellom 11 fase 2 Arbeidet" og streikekamp-arbeidet. 
Det kan ikke gis sjematisk oppskrift på hvordan disse skal 

løses. 

-alle over en lest. Minnor b2re p.Anytt om det som ble 
trukket fram tidligere: 

-legg planer for arbeidet lokalt. 

-ta et fast~ om hovedoppgava, og tillemp de andre opp-
gavene på en slik måte at de glir inn i opplegget og ikke 
11 ~amler av lasset". 

Per50den vi går inn i vil bli hard. Men som overskriften 
peker påo/ den blir neppe fruktløs! Når det er bevegelse, 

skjer også de store forandringene. Kanskje hundre-tusener av 

klass~n vil være ute i politisk kampo Det er klart at slikt 
setter merke etter seg. Og vi skal kjempe for ,_lt disse merkene 

skal være positive, at de skal bringe både klassen om helhet 

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



9 
og dens fortropp, det kommunistiske }Jartiet, et godt 
stykke framover~. 
VÅGÅ KJEMP VÅG Å VINN 

ROTASJONSKAMPANJA: 

' • 
Terje. 

Son alle vel er klar over, gjennom oversiktene i KK, 1~ 

4kershus svært tynt an i innsanlingskampanjen pr. slutten 

av okt. 
Enkelte avdelinger har nesten oofylt kvoten sin, mens an~re 

enda ikke hadde fått inn et rodt. øre! 

Kamerater! avdelingstyrene har flere ganger blitt oppfordret 
om å sikre at ikke stedslagene blir nsittende" på pengene til 

alt er innsamlet, men sen.de direkte inn etterhvert. 

(det holder om anvisningen er merket med en Akershus

postadresse. Av~.styret kan få rapport etterpå). 

Er det slik at dere ikke bryr dere om oppfordrin~ene fra 
avd.styret? Eller er det slik at avd~styret ikke veit om hvordan 

dere jpbber? Idet siste tilfellet: bør dere ikke da kreve 

at avd.styret tar et fastere grep om saka? 

ou. 

Fra et loknlt diskusjonsblad hnr vi henta dotte innlegget: 

GODT ORGANISERT PRAKSIS - EN RAMBUKK MOT LIBERALISMEN. 

Et av de hovedinntrykk en sitter igje.n med etter de to 
siste partilagsmøter,er at det er uhyre vanskelig å mobilisere 

folk til praktiske oppgaver,at folk er lite villige til å 
gjøre en jobb for partiet utad.Dette gir seg konkret utslag i: 
a) lite standsarbeid ute i de forskjellige bodistriktene 
b) spredte og lite planmessige døraksjoner 

c) vansker med rekruttering til studiesirkler 

d) dårlig mobilisering til demonstrasjoner 
e) liten entusiasme i frontarbeidet (eks. kvinnefronten) 
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I vårt smålag har vi sett på denne tendensen med skepsis 

og funnet ut at noe må gjøres.Først litt om den historiske og 
ressussmessige situasjonen i smålaget vårt:Like før sommer
ferien ble laget vårt delt i to og i vår del ble ~et igjen 

fem kadre med tildels stressede arbeidsforhold.Flere hadde 
viktige interne arboidsoppga.ver utover lagsarbeidet,samtidig 

som jobb og skole var av en slik art at det ikke var snakk o~ 

ni til fire-arbeidsdag. Den re ss1.J.2s:-n.essige kapasiteten i laget 
vårt skulle altså t=:.:-i_si få L1t.lit;hGi:;e:e ".::;:i.l politisk praksis 

utover det absolutt nødvendige.Vi satte oss ned og vurderte 
situasjonen~For det første trengte vi nye kadre til laget vårt; 
for det andre innså vi nødvendigheten av en skikkelig politisk 

praksis for å kunne tillempe politikken ettter massenes behov. 
Etter å'ha skissert en rekke alternativer for politisk ut.:,,0.
rettet praksis,ble vi sittende igjen med følgende forslag; 

1 .Fast ukentlig s·l:;and med salg av KK i sentrum av distriktet 
vårt (lørdag 11-13) med to stykker på standen hver gang. 

2.Skikkelig kartlegging av et blokkmiljø midt i distriktet 

vårt,med ukentlig dørsalg cv KK. 
3.Kontakt med gamle venner,venners venner,symper,osv. med 

henblikk på å starte en sirkel r_ried en gang" 
Hele opplegget viste seg 6 vær::, svært lite tidkrevende for 

hver enkelt kade::c"gjeu,:..omsnittlig 1+ tiDes jobbing pr uke. 

Resultatene har ikke l8tt vente på sego 
Til pkt 1. ctandsvirksor:i:1.si;tcn; Vi selger fast et. godt antal ·; 

eks. av KK og kornmsr :L stådi3 kontakt med nye folk.Vi har 
markert oss i sentrumsbildet og grunnlaget for å teg:q.e.abon-. _,. -· ·- ~ -

.. ' - .-- . 

nenter er nå godt. 
T:i'.l pkt 2:De to første døraksjonene var mest tidkrevende, 

men ga et uhyre godt resultat.Vi fant mange bra mennesker,t:n 
skal med på sirkel med en gang,tre begynner etter jul.Etter å 

ha 11 silt 11 beboerne,tar døraksjonen nå bare .ca t time for en 

person.Innen en måned regner vi faktisk med å ha dekket vår 
:abonnementskvote til KK bare i dette området. 

Til pkt 3:Vi fant på denne nåten fram til folk som var 
villige til å begynne på sirkel ganske lett~ 

Oppsummeringsvis er situisjonen for vårt lag i dag denne: 

Et godt organisert fas,t ukentlig KK-salg.Studiesirkel i full 
gang+ folk til en ny etter julcRekrutteringa til laget vårt 

forts. side 2 
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