OG

SEIER

TEMA :Skedsmo

japril 1980

STRØMMEN STAAL 1979

nedlagt og ode
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LEDER:
Når dette skrives er det 3 uker igjen til I.mai.Arb&•det
er igang, men ennå er det mye som ikke er avklart på
de forskjellige plassene. Blir det ett tog? Blir SV med?
Hva med Unge Venstre? Hva med fagforeninga på jobben?
Et møte med I.mai-ansvarlige fra forskjellige deler av
distriktet før påske viste at situasjonen på de forskjellige
plassene er svært ulik. Noen steder er det gode utsikter
til relativ brei enhet, andre steder blir det mer tradisjonell Faglig I .mai-Front." Flere sted.er vil det kanskje gå
11

ytterligere et par uker før det er endelig avklart

hvordan

:læ~e demonstrasjonene vil se ut, hvem som er med, hvordan

det politiske grunnlaget er.
Men en ting er sikkert, enten det blir sånn eller sånn:
Hvor mange som kommer i toget er avhengAg av den politiske
mobiliseringa som skjer på forhånd.
All erfaring viser at der vi kan k_lare

å få igang politiske

diskusjoner og kamp der vil det bli framgang. Ikke bare i
form av flere

i toget, med også

i form av en høyere politisk

bevissthet.
Og nettopp nå er situasjonen slik at folk rundt oss er svært
opptatt av brennende politiske spørsmål hvor ulike linjer står
klart imot hverandre.
Sovjet ut av Afganistan - OL•boikott ,Økonomiske og politiske
mottil tak eller

II

nei til kald krig" elle.r-

Oljeboring nord for 62° -

..Scv3e.t- -st-øtte.

ja eller nei til borestart

Tariff oppgjøret- begrensninger av den frie forhandlingsretten
og lØnnsglidnings-tak eller forsvar av den frie forhandlings retten og opprettholdelse av kjøpekrafta på 78 nivå.
Samenes kamp - ja til utbygging eller nei til utbygging og Sami
Ædnan.
Alle disse sakene krver politisk mobilisering, som igjen vil
føre til et enda sterkere politisk press på

Regjering, på NAF

og på LO-ledelse. Og det er som endel av dette politiske presset at klassekamp togene I.mai kommer inn.
Ikke la I.mai-jobbinga bli et teknisk, mekanisk pliktløp.
ut

Gå

og diskuter politikk med folk, det er den beste garantien

for at

folk skal skjønne vitsen med I.mai-demonstrasjonene og

sjøl møte opp.

DS-formann.
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VEDTAK I DS/AU OM SOrtlERLEIRE I 1980
**********************~***************

FLERE.

SMÅ

DS/AU har diskutert

LOKAL[

opplegget for

årets sommerleire.
For 2 år siden arrangerte distriktet

LE i RE_

vil ofte være mer fristende.
xxxksx«exxpix Programmet for leiren
. er også viktig. Mange kvier seg for

sin første sommerleir, en vandreleir

dra fordi de av tidligere erfaringer

i Femundmarka.

eller gjennom andre veit at det harv,

I fjor arrangerte vi en vandreleir i

så som så med ferie tidligere. Det er

gtensetraktene mot Sverige+ 2 helt

derfor nødvendig å legge opp ett PfO-

lol· , e leire.

gram som ikke er for stramt.På en lite

De 'e-1:faringene distriktet har med å

lokal leir betyr dette max 2 emner+

arrangere leire har vært positve,og

riklig tid til sosialtsamvær,turgåing

vi mener at sommerleirene så absolutt

til leik med unqene, og tid til å bru}

har

helt for seg sjøl.

en viktig funksjon. De er med på

kan de være med å utvikle entusiasme

HVA SKAL TAES OPP ?
Utifra ei• ramme på max 2 emner

og kameratskap.

ei prioritering kanskje vanskeligere

å utvikle politikken, og ikke minst

så er

Men det skal heller ikke legges skjul

enn før. Etter vår mening er det alli}

på at de siste åra har vist endel ne-

vel et emne som peker seg ut som vi

gativetrekk. F.eks. så har de to van-

valgt å kalle:
Tsjekkoslovakia i går- Afganistan ida,

dreleirene hatt et altfor lite antall
uorganiserte.

!JKHkexexxxxx«exxexexzsskkexxxmax~e~
mexxxxsxsimmxx±~~exxsppex±x«H~exxexxex~
xexxxixxmex±x~x

Norge i merra?
Verdens situasjonen er noe som opptar
svært mange i dag. Det trengs heller
ikke meningsmålinger for å kunne fast

For årets leire må det være en mål -

slå at folk flest frykter en ny verde

setting å komme breiere ut i mobili-

krig.
Etter DS/AU's mening skal dette værre

se~.

ga. Dette stiller krav både til

hvl:'nen type leir vi har å tilby,hva

et obligatorisk emne på alle leirene.

leiren skal ta opp og hvor mye krefter

Og vi vil yte hjelp til innledninger

vi legger inn i mobiliseringa .•
Erfaringene fra i fjor peker i retning

på dette emnetpåletrene.
Det andre emnet mener vi må vurderes

av at små lokale leire har mange for-

utifra lokale forhold og legges opp

deler i så henseende.

lokalt.Er det spesielle kommunalpoli-

Et tilbud til folk om en slik leir,
i nærheten av hjemplassen, sammen med

tiske saker, behov for diskusjon på
familiepolitikk, eller andre saker?

kjente, mindre forhold (ikke storeplenumsdiskusjoner med hundrevis av folk)
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KORT-

REFER.A-1

FRA MØTE

OM

Kort tid før påske ble.det innkallt

går en god del. En annen svakhet er_

til et møte om Klassekampen i DS'

arbeidet med salg og abbonenementsve

regi. Svært få av de som var inn -

ing drives svært lite systematisk.

kallt møtte opp, noe som sjølsagt

Begge disse sakene peker på behovet

svekka utbyttet av møtet. Det gjorde

å ha minimum en som driver med avisa

det umulig å få noe helhetlig bil-

som hovedoppgave. Dette betyr ikke a

de av situasj~nen i distriktet, om

den personene skal ha ansvaret for Kr

vi holder målsettingene eller ikke,

arbeidet, eller være den eeeste som

hvilke problemer som finnes osv.

driver med det. Men det betyr at ihv

N.E..S.If.li MÅLS ETT-INGA ER

OK

På de plassene som møtet hadde

KRITIKK AV DEN REDAKSJONELLE LINJA

dens til å ligge litt under målset-

kom ogsl fram på møtet. Bl.a. ble de1

tinga. Det er

kritisert at redaksjonen

opplagt bedre å ligge

til den vanlige "KK-sliter". At de i

en farlig utvikling. De målsetingene

for stor grad hauser opp super-selge.

som er satt er lave, ja de er absolutt

og gigantiske annonsekampanjer, og i'

minimums krav. Viss vi firer på dem

innser at det er det jevne arbeidet,

betyr det at

vi påny er inne i den

de som hver uke selger KK på gatehjø·

samme utvikligna som førte avisa på

og i boligstrøk og på arbeidsplasser.

konkursens rand. Små kvantiteter vil

som er

på sikt slå over i kvalitet:ny krise.
Og vi er langt fra sikre på at ei ny

avisa. En av møtedeltagerne sk~~l~ L
denne og annen kritikk direkte ~pr

redningskampanja vil gå like bra som

redaksjonen.

krefter som skal til for å komme helt
opp på målsettinga, og disse kreftene
må settes inn nå, og ikke når det er
for seint.

Møtet pekte bl.a. på at Klassekampen

.

i alt: for liten grad blir brukt i
distriktet.Svært få plasser rapporterer inn

den virkelige bærebjelken"i_.

SKARP KRITIKK AV DE SOM IKKE KG/'
Det blei påpekt at deiEsom ikr

.':,

opp saboterte mulighetene for "99:illt
. kelig ledelse av KK-arbeidet • ..;,,.,.,1 t-:.·e
at de svekka utbyttet av møtet_noe s,

NOEN MÅ HA "KLASSEKAMPEN" SOM HOVEDOPPG'AVE,
.

l

la for lit

vekt på å få fram veiledning og hjel

der, men allikevel mener vi dette er

den forrige. Det er relativt lite

.

.sent·

seg spesiellt om Klassekampen.

oversikt over var det en slik ten-

litt under målsettinga enn langtun

,,,·

fall en får muligheten til å

til avisa om arrangementer

o.l., få arbeiderkorrespondenter som

gikk ut over de som faktisk stillte.
Ekstra ille er det når

noen av diss,

dde reist flerefoldige mil.Det er
nødvenidg at de som ikke kom legger
en redegjørelse for hvorfor, og i ti
legg sender innen rapport om KK-arbe

i neste rutine. forDS /Kåre
skriver inn sjøl om vi' vet at det -fore~
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SKEDSMO KOMMUNE

-

NOEN DATA

6

-----------~-----------------

Avstand fra Oslo sentrum:
Vel 20 km.
Størrelse: 77 kvkm (74 kvkm er
landareal, 51 kvkm er
produktivt land)
Folketall:
17 766 i 1950,
34 158 i 1978.
Befolkningstetthet:
450 mennesker pr kvkm
(Til_sammenlikn,ing har
Akershus fylke 51 mennesker pr kvkm).
Tettbebyggelser:
Lillestrøm
Strømmen
Skjettenbyen
Skedsmokorset
Leirsund.

ble en buss med streikebrytere fra
Sportsklubben Lyn steina. Arbeiderpartiet fikk flertall i Lillestrøm
i 1913, og har, bortsett fra et par
avbrekk i 20- og 30-åra, hatt det
siden.
SKEDSMO=KOMMUNEStYRE.
DNA
Høyre
Senterpartiet
Kr. Folkeparti
Venstre
'DNF
Fremskrittspartiet
Sosialistisk
Venstreparti
RV
NKP

1975
30
14

1979
28
20

2'

1

4

3
2

2

4

3

I.ITT=HISTORIKK:
Skedsmo er et gammelt trelastområde med rike klassekamptradisjoner. Det påstås a·t den første
bevisst organiserte streiken i
Norge oppsto blant de beinhardt
utbytta plankekjørerne for snart
200 år sia. Tallrike konflikter
fulgte på de etterhvert mange
sagene i Skedsmo-området (i Sagdalen var._ det i forrige hundreår
ei tid 1.± sager!). I 1908 gikk
arbeidsfolk i Lillestrøm mann av
huse for å støtte streikende på
Fet lenser. På et tidspunkt var
det 1200 mann og 2 hornorkeBter
(!) som sto klare til åta seg a
streikebryterne. U-te i trettiåra

Det typiske Lillestrøm.huset, en egen stilart fra Lillestrøms eldste bebyggelse
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ARBEIDS PLASSER
A/S Strømmen Værksted
er en over hundre år gammel
bedrift, som helt til for
kort tid sia har vært eid og
leda av Ihlen-familien. Nå ,
er den overtatt av NEBB. Bedriften består av to avdeling-~r, en jernbanevognfabrikk på
i underkant av 400 ansatte og
en plastfabrikk på 12 ansatte.
A/S Strømmen Staal
' St1'9111menS Verksted.

var et av Nord-Europas betydeligste stålstøperier med 800
ansatte. Nedlagt i 1978.

Dyno Industrier A/S
er datterselskap av Norsk Spræng
stofindustri, Oslo; og har etter
hvert blitt konsernets hovedfabrikk for kjemiske produkter. Omsetning er på ca 100 mill. kr.,
og antall ansatte omlag 400.
Viktigste produkter: Maling, lim
~_og plast.

Svein Strømberg & Co A/S
ble'kjøpt opp av Dyno i 1976.
Firmaet produserer varer innafor pl~stsektoren, og har ca
100 ansatte.

Lillestrøm Dampsag & Høvleri
er en annen overlevende. bedrift
fra den gamle sagbrukstida på'
Romerike. Noe mindre enn Strømmen trevare.
På Skedsmokorset finnes en
rekke m~ndre og halvstore ,bed~ifter konsentrert innafor et·
klart avgrensa industri~mråde:
Chr.Kaurin&Co (saft), _Åkermans
Maskin A/S (maskinutstyr), Nordiska .Filt og Virer A/S (utstyr
for cellulqseindustrien), Alfsen
og Gunderson ( vent i las jonsu tstyr)
J Gallebergs Eftf. A/S (eng~osfirma for bl.a. krydder), og,
Charles Wolf A/S (strikkede
artikler).
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Kjeller
Kjeller-instituttene o.g -bedriftene
er det som først og fremst gjør
Skedsmo kommune så militærstrategisk viktig. I Kjellerområdet finner vi nemlig:
Luftforsvarets Forsyningskommando={LFK1========~=========
som er luftforsvarets hovedverksted for ettersyn og reparasjoner, og derved av avgjørende betydning for det norske
flyvåpen i en krigssituasjon.
Forsvarets=Forskningsinstitu!!

Televerkets Utviklingsavdeling
arbeider med framtidas telekommunikasjoner: satelittkommunikasjon,
bildetelefoni, mobiltelefoni, datane-t;t, -optiske fibre, teletekst, tele
data ~sv. Vi ~ar oss ikke plass til
å forklare disse begrepene nærmere
her-, fo.rdi dette er gjort i en god
og fyldig KK-reportasje i høst. Uten på noen måte å være militærekspert vil jeg likevel påstå at kommunikasjoner (og herunder også tapping og sabotasje av kommunikasjoner) vil spille en større rolle under en krig i dag enn noen gang
tidligere.

(FFI), som etter 2. verdenskrig
Norwegian_ seismic=Arra~={NORSAR}
har spilt en ledende rolle for
er en seismisk registreringsorganiden teknologiske utvikling insasjon
som offisielt bare er intenafor forsvaret. FFI står særressert
i jordskjelv, men som alle
lig sterkt på området søke- og
vet
er
bygd
for NATO-penger og er
styringssystemer (stikkord: Ter.
.
mest nysgJ·errig på sprengn1.·ng av
ne- og p1.ngv1.n-systemet), mindre
.
( .
A- og H-bomber.
d a t amask1.ner stikkord: SAM-maskinen
fra rundt 1960, forløperen til NORD)----'--og mikroprosessoren og anvendelser
av denne. Vi må også anta at de har
en del greie på kjemisk krigføring
(de h~r flere avdelinger som jobber
med dette). Videre må vi anta at noe
av forskningspersonalet har en viss
peil på større forskningsprosjekter
i NATO-regi; noe som ig.jen vil gjøre
FFI-ansatte til et særlig etLertraktet mål for sovjetisk spionasje- og
etterretningsvesen.
Stadig flere pendlere finner det praktisk å bruke sykkelen til stasjonen

t
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Instit~tt=for=Atomenergi={IFAl
ble starta opp kort etter krigen
med Gunnar Randers og de andre
DNA-teknokratenes håp om at kjernekraft snart skulle bli en reali
tet i Norge. Etterhvert som dette
har trukket ut, har også politikerne nedprioritert IFA; det har
-,rtsatt ikke noen annen enn den '
~ille prøvereaktoren den fikk i
starten, instituttet nedbygges
etter "naturlig avgang", og insti tuttet beskjeftiger seg mer
som konsulent for industrien med
kompetanse på prosesstyring og
-kontroll enn med reaktor-teknologi.

ForSkningsreaktoren JE~P li ved IFA's anlegg pi K~eller.

Regneanlegget=Blinderg-Kj~l1er

General Motors (Norway) A/S

(RBK) er at slags andelslag i
regnekraft, hvor andelseierne er
FFI, IFA, L.FK (har tenkt å trekke
seg), Blindern, Meterologisk og
noen private firmaer. Regneanlegget er konsentrert rundt
den store regnemaskinen CYBER-74
a ControlData.

fikk 5 års skattefrihet for å etablere seg i Skedsmo i 1963. Bedriften består av billager, reservedelslager, serviceverksted og
transportbånd hvor den siste understellsbehandlinga foregår. I 69/70
omsattes 17880 biler, og bedriften
hadde 280 ansatte.

A/S Dovre Trikotasjefabrikk
har en fabrikk i Lillestrøm og
en i Rælingen. Antall ansatte er
140, og aksjekapi tale.n 600 000.
Fabrikken leverer ca 1½ mill.
plagg i året, vesentlig herreog gutteundertøy, hvor omlag
10% går til eksport.

Tandbergs ·Radiofabrikk A/S
avdeling Kjeller, var en større
bedrift på ca 600 ansatte. Her ble
radio og TV-apparater produsert,
samt deler til båndopptakere.
Tandberg-konsernets skjebne kj~nner
vel alle; på Kjeller er det nå
omtrent bare service-verkstedet
som er i drift.
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KRIGSUTBRUDDET- 9. APRIL

---

Omtrent klokka halv ett natt til
9. april ble nøytralitetsvakten
på Kjeller purret ut. De fikk beskjed om at Rauøy og Bolærne utafor Tønsberg var i kamp og at
tyske angrep kunne ventes. Flyene,
på plassen ble brakt i sikkerhet.
Ved 7-tida_om morgenen kom de
første tyske flyene i l~v høyde
inn over Lillestrøm. De satte
kurs mot flyplassen, og snart
b~gynte bombene å drysse over
ien. Nøytralitetsvakta tok til å
skyte med mitraljøser og luftvern
kanoner på høyde drag rundt plassen. Men de hadde håpløst umoderne våpen og fikk ikke utrettet
noe særlig. Det tyske angrepet
varte omtrent 1½ time. Den store
flyhallen, "hundremeteren", og en
annen hangar ble satt i brann;
den eldste delen av flyfabrikken
ble skadd og snekkerverkstedet
og motorverkstedene ødelagt. Dessuten falt flere bomber ned på
selve plassen og gjorde det umulig å benytte den. De fleste
sivile på plassen søkte dekning
i skogen eller i den nettopp
ferdig innredede bombekjelleren
ved hovedporten. Ingen av dem ble
drept. Derimot falt en :10rsk soldat.

I selve Lillestrøm gjorde ikke
angrepet store skaden. Tre-fire
hus i strøket nord-øst for Stortorget fikk splintret glassrutene
og mindre granatsplinter ble
strødd rundt om, men noe verre
skjedde ikke. De tyske flyverne
konsentrerte seg helt om å ødelegge
flyplassen. Tydeligvis hadde de
heller ikkB fått ordre om å ødelegge jernbane.stasjonen eller jern..:
_banelinjene. Hadde de gjort det,
kunne det fått norgeshistoriske følger. Tidlig om morgenen gikk kongen,
kronprinsfamilien, regjeringen og en
stor del av Stortinget på et ekstratog til Hamar for å komme unna tyskerne. De kom til Lillestrøm omtrent
samtidig med at angrepet på Kjeller
begynte. Kongefamilien, som tok det
hele meget rolig, måtte sammen med
de andre passasjerene søke tilflukt
i stasjonsundergangen, "Tunnelen"
som den ble kalt. Tyske fly fløy
flere ganger rett over, men flyktningene ble ikke oppdaget og kunne
etter at bombardementet var slutt,
fortsette til Hamar.
(Fra lokalhistorikeren Harald Hals:
Lillestrøms historie, del II).

.
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_f R_A__Fø_gli_g __ Utyql
I tråd med DS sitr. vedtak om at faglig arbeid blir den viktigste oppgaven i tida framover har det blitt o
oppretta et fsglig utvalg for. distriktet.
I motsetning til før skal det legges
vekt på en styrking av det faglige
arbeidet lokalt. Tidligere utvalg har
jobba altfor mye ioE ~e~ ~j~l_.
J~binga gikk veldig mye på sida av
2lingene. Stort sett var det kun
avdelinger/kaderer som deltok i vik-

For det andre er en sl~k arbei
tige faglige konflikter som fikk hjelp idsmetode forkastlig i og med.at.den
og veiledning. Dette har blitt oppgår inn for å utvikle få "tordenskiosummert _som feil av flere grunner. For lds" soldater istedefor å utvikle og
det første blir det i virkligheten to

styrke det faglige nivået for hele
sentre, DS/UD_S/Avdelingeeeyrene på den distriktet. Opprettesesen av under ene siden og et "faglig"parti på den
«ø distrikt~r kommer til å lette arandre. Dette er et brudd på

prinsip-

pene om demokratisk sentralisme og i
forholdet mellom sentrale og lokale
myndigheter som Mao trakk opp. Henvendleser fra de sentrale myndighet-

beidet med å legge hovedvekta nærmest
jmulig grunnplanet.

:HVA SKAL

FU

GJØRE?

'Viktige oppgaver for FU blir å

ene skal gå gjennom denl6kale ledelsen

1,·

for å unngå
ighet.

kurs virksomhet samtidig som vi oppfordrer folk t:·_1 å arrangere eks term

å undergrave deres mynd-

Sko_lere folk faglig gjennom inter1
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streikestøtte arbeidet
Bussjåførstreiken og røtjegger-.
streiken ble begge avblåst uten
seier. Helt
dårlig økonomi var en av grunnene i
begge tilfellene. Helt siden
Kiruna-streiken h~r streikende a
arbeidere kwmet stole på at ml.bevegelsen har dratt i garig et,
økonomisk støttearbeid, slik at
knapt noen streik av betydning har
gått dukken på grunn av pengemangel.
Skal det ikke være slik lenger,
nå som vi går L,n i BO-åras NAFåg Nordli-offensiven. Mer enn
noen gang før er det bruk for s
·streikevåpnet, og vi må regne.med
at mange kommer til å ville bnuke
det. Om vi fortsatt. skal ha lov
til å kalle oss arbeiderklassens
fortropp, er det utilatelig å
Svikte nå.

Ingen k.-i leve av støtteerkmæringer
Politisk støtte er viktig og nødversdig. Kampen mot arbeidesretten
viser det. ~i må ikke undervurdere
denne formen for støtte. Men
økonomisk støtte er også politikk.
Ingen støtter en streik økonomisk
,uten.at han støtter ·dem politisk
også. Jeg har.aldri vært i streik
sjihl, men trur at to ting er
viktig med den økonomiske' støtten.
1. Den må komme fort, slik at de
streikende med en gang får vite
at de blir støtta.
2. Den må v~re varig, slik at de
blir i stand til å holde ut lenge
npk.

Hvordan skal vi klare å oppfylle
disse to krava.

\

Rask støtte.
Dette trur jeg vi klarer best ved
at partilaga, representert ved
a:t:yre, jasserer, eller streikestmtteansvarlig, rask sender en stø.tteerklæring og et kontantbeløp. Dette
kan godt være beskjedent. Hovedsaka trur jeg er at det kommer noe,
og at støtteerklæringa inneholder
et løfte om mere penger.
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Varig støtte
Jeg har drevet med mr eller
mindre organisert streikestøtteaarbeid i mange år.
Min erfaring er at den måten je/s
får inn mest penger med mmnst
arbeid, er å bruke lister over
fas te ukentlige bidragsytere.
Fmr meg harl det ikke vært noen
uoverkoJlllJlelig mppgave å holde
et temmelig fait beløp på omkr.
100 kroner uka i lang tid.

Jeg lager ei støtteliste som vist
på figuren" Dersom det fortsatt
skulle finnes en SSK, kan den
sjølsagt organisere listeinnsamli1
ingene, men det g/dX utmerka godt
an å ordne det p, .. egeL hånd, uten
noen større organisering. Event.
kan lagej kopiere opp lister, og
så kan hv r enkelt bare fylle ut
med navn og postgironr. til hver
ny streik.
Ha lista med hvor du går.

Dette er viktig. Ellers tar det
tor mye tida. driveå drive inusamling
i ukevis.Vitsen _rå samle bidrag
fra folk du likevel treffer, slik
at du jtort sett slipper å dra
rundt .bare for å samle bidrag.
Jeg går fram slik:
Jeg oppfordrer folk til å tegne
,
seg for et fast bidrag, f.aksI
10-20kroner uka. Det pleier å
gå greitt. For å gjøre det
enklere , ber jeg dem å betale for
flere uker framover, dersom de har
penger. Når uka er omme,summer er•
jeg det som er betalD inn for den
uka,ikke i den uka, og går
på postkontoret og bejaler. For
at dette skal gå greitt, må ·du ha
notert adresse og gironr. øverst
på lista. Da e:· det også'klart
for folk hva penga går til. Talongan
er det greitt å stifte fast øverst
på listam, slik at alle kan
kontrollere at penga går dit de
skal. Altså: om en kar har
betalt kr. 40 for fir" uker',lbetale r.
jeg bare kr. 10 den første uka, og
beholdeD de 30 sjøl æil neste uke,
da betaler jeg de 10 neste osv,
Dersom streiken blir slutt før alle 40
kronene er betalt, er det mulig
å betale resten tilbake ,hvis

j

noen ønsker det.

Neste gang det blir en streik, tar
du fram det ikke utfylte lista du
har ligg~nde i skuffen, tar fram
da 6 ens t.Kog fører på adresse og
gironr, putter lista i lpmma og
setter i gang.
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Til de streikende - fra de streikende
Dersom bidragsyterne dine skal
holde koken, må de få informasjoner
som kandemme opp for alt juget i
avisene og TB og radio. Derfor
må du bestille eller skaffe løpesedler fra de streikende etterhvert
som de kommer, og alltid ha noen
i lomme sammen med in.usamlingslista.
Dnne lille Eiervisen setterbidragsyterne dine sikkert pris på. For
ikke å snakke om de streikende sjøl..
Jeg sier ikke at dette er måten
vi ska~ drive streikesr~ttearbeid
på heretter. Jeg sæer at dette
er en måte som jeg sjøl par gode
erfaringer med. F6rdelen med de,,
er at den er ubyråkratisk, lite
a.rveidskrevende, gir god avkastning
og _aktivi·serer likevel fler enn
deg sjøl.Den står ikke i vegen for
CIJldre metodersom bøsseinnsamlinger
fra stand, støtte fra foremæ.nger
og klubber osv. Ulempen med den
er at du må ta deg sjøl i nakken
av og til- for å komme i gang, og
for å holde det gående. Men de appi
er i streik og før bidraga du samler
inn, kommer til å takke deg fo,t de
,Wakketaka~
Tore H.

NG

NG

TRYKKFEIL I NR.2

Som sikkert de fleste har oppdaga var det et par grove
t,rykkfeil Hederen.I fjerde
avsnitt første spalte skal det
stå: " •••• kontroll av utvalgas/
ansvarliges gjøren og laten.
I andre ·spal.te, siste avsnitt
fra fjerde linje skal det stå:
"Hvis dere synes tinga vi sier
høres fornuftige og bra ut så
hjelper det lite hvis ingen
skriver store og små innlegg.
Skal vi sitte å skrive innlegg
sjøl,har vi tenkt å døpe om
avisa til "KOS redaksjonens
tanker og bedrifter" og å trykk:R
et eks til oss hver,punktum •••• "
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"INN TER NT
Apropos Lars-saka:
"Gjemt og glemt."
Ny spalte for gammel kritikk
og gamle henvendelser.Her er
i første "gjemt og glemt":
j~I diskusjonen om partistift; elsen i laget vårt reiste
det seg mange spørsmål.Er vi
mange nok?Har vi godt nok
grep om politikken?Er det ikke
bedre å jobbe i Sosialistisk
Valgforbund for å prøve ålage et stort parti?Hva mener
MLG-ledelsen i Oslo/Akershus
om disse tinga?h
·
Jernarbeider.
Svar:DS' har ikke fått behandla saka ennå,men håper å svare
i løpet av 80åra.

NYTT''
i°.N. avslører:INGEN HEJ,J,IGE

I

UER I DS.

det siste året har det gått
s~erke rykter om at det er hellige kuer i DS.I.N. kan i dag
bekrefte at så ikke er tilfelle
Vi har tatt for oss hvert·medlem ag i~gen av dem er kuer og
slettes ikke hellige.Sjøl om en
d,el av DS medlemmene har virka
som drøvtyggere i enkelte diskusjoner så mangla de andre
kvalifikasjoner for å oppnå titelen ku·.At DS kan ha kuer gående på gras· kan være mulig
men hittil er det svært lit~
som tyder på dette.
Påstanden om at det er ei del
sauhuer i DS er hittil meget
ullen.Men I.N.redaksjonen vil
undersøke denne påstanden nærmere.

avsloringen
DS.-"fO"-HA"1AJ /L(}li.we
Avl"oTo<,ftA'FEitT

~~ V'Ei, Tl.L- e ~
'FRA -,oe,G eU.E~
OS- 1-1cbT€.
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kurs og å delta i kurs-tilbud fra LO.
2. utvikle lmnjer gjennom å arrangere
konferanser for forskejellige bransje1
og ved å oppsummere viktæge kamper
og erfaringer. Vi må sikre at det
blir diskustert faglige saker og at
lokale utvalg blir oppretta der det e
er mulig.
3. koromisere kadre/avdelinger/~okale
faglige utvalg hvor det trengs.

17

~~:

l(~,J~

1.~rJ

Vi liar tatt med dette glimtet fra
1940 for å vise hvordan flyplassen
også den gang ga distriktet her en
særskilt militær betydning. Men his,
torien illustrerer også den gamle
sannhet at uansett hvor stor og oveJ
veldende og nitid'og nøyaktig angriJ
ren er, vil det alltid være ting hai
glemmer. Her var det jernbanelinjen~
Tigeren er i virkeligheten en
tiger!

papir◄

UNDERSØKELSE
I f,,-,-bindelse med opprettelsen av FU
·vii "et bli satt igang en undersøkelst
av distriktet i forhold til faglig
arbeid. Gjennom denne mndersøkelsen
håper vi å bli i bedre stand til å
lede distriktet utifra en konkret
analyse av vår styrke.
Etter påske blir FU innkallt til et
nmøte hvor resultatene fra denne undersøkelsem vil bli diskutert.
Det har vært endel problemer med å
få avsatt kader til FU jobbing. Det
er viktig at dette blir endra på,og
at det faglige arbeidet blir hØyt
prioritert også lokalt.
~tter I.mai vil det bli arrangert en
istriktskonferanse for folk i helse
~g sosial sektoren , og en for lærere
_,,....._

1

fØ

olelærere.

Minnesota Mining and Manufacturing A/S, 3M-Norge
er datterselskap av det amerikanske
3M-monopolet. Firmaet er et_ grossistfirma uten nevneverdig produksjon, og beskjeftiger om lag 200.
Akershus Arbeiderpresse A/L

Pil slutt: Vi vil svært gjerne ha
~orslag, erfaringer,kritikk osv.
,isse kan sendes gjennom vanlige
canaler mrk. "FU".
faglig ansvarlig

DS

utgir 2 aviser, Akershus Arbeiderblad og Romerike Blad. Opplaget
i 1978 var på 28000. Selskapet
beskjeftiger omlag 120 personer+
et stort antall bud.
Strømmen Trevarefabrik & Høvleri
er en meget gammel trevarebedrift
som beskjeftiger 50 personer.
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inntrykk
etter
å ha lest
--- beretningsut kastet
'

Etter å ha lest og diskutert ut"
kastet, sitter jeg igjen med·
nokså mye rotete tankegods: 4 år
er lang tid, toppetasjen er helik~e verdens beste, men dessuten
synes jeg også utkastet mangler,
symtesen og dialektikken vi iall
fall prøvde på i gamle dager. Er
det blitt umoderne å leite etter
hovedmotsigelsen? Er det blitt
umoderne å finne fram til .de
viktigste sterke og svake sidene
våre? i så fall er, jeg sjøl·gammaldags, for jeg kan ikke begripe at det er noen grunn til å
revidere metodene her.
Hva fant jeg sjøl av gjennomgående svake og sterke sider?
Det slo meg at vi må ha vært uhyre sterke i SUBJEKTIVISME i
perioden som gikk. Ungdomskampanja ble kjørt i gang under
massive påstander om at ungdommen var den samme som for 8-10
år sia; alle innvendinger ble
feid til side. Fronter/organisasjoner ble oppretta i hytt og
vær,ut.en tilstrekkelig vurdering
av krefter og muligheter. Hva
var vurderinga av hvilke krefter
3. Verdenkomiteen ville kreve?
Hva var vurderinga av,mulighete~
ne for et langvarig liv for
Komiteen for øst-Europa?~kasjoner/aviser; Fremmedarbeider

utgaven, Sigden, Internasjonalen
mfl skulle skrives, kjøpes, leses og selges. Økonomien til KK
behøver vi ikke gå nærmere inn på.
De store datoene; B.mars, 1.mai,
17.mai, 21.august og 11.september
var de obligatoriske datoene, med
måned·ers forarbeid om demonstrasjonene skulle bli vellykka. I
tillegg kom alt det uforutsette. Åssen kunne vi tru vi skulle hol~
de koken med et sånt tullete opplegg? De utallige direktivene; he
hos oss gikk DS som kjent fullste
diiurrde direktivene som SK og de
sjøl hadde sendt ut. Respekten fo
prinsippet med direktiver ble nok
så frynsete i den tida (og har ve
når sant skal sies, vært det sia)
Oktober la i fullt alvor opp en u givelsesplan som omfatta nesten
hele den sosialistiske litteraturen på godt under ti år. Alle par
tiplanene i perioden har, som utkaste't også peker på, vært prega
av stygge feilskjær eller fall.
Studiekampanjer ble lagt opp som
om det gjaldt å uteksaminere pro~
fessorer i marxi~me. ·ne+ svære og
uhyre omfattende sikkerhetsdirektivet ble lagt .fram uten at det i
diskusjonen av dette ble lagt nok
vekt på hva dette ville bety for
partiets eksterne arbeid, f.eks.
KK.

~-~~

{
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beretn1ng~
"Blind av medgang" er en gammal
klassiker-karakteri.stikk som
dukker opp i hjernekassa, når
jeg ser hvordan vi har utvikla
oss fra ei lita gruppe gymnasiaster på Oslo østkant til en
landsomfattende, marxist-leninistisk organisasjon som borgerskapet virkelig frykter. Je'g
er overbevist om at den fe~len
jP-- har pekt på er lett å korr:i. 0 cre dersom vi bare tar den
, alvorlig nok. Ledende organer
i må kvitte seg med den inngrodde
I "tar-du-den-så-tar-du-den"innstillinga si!

I

På den andre sida, og dette er
ikke mindre viktig, må vi menige kommunister ikke sette oss
på ræva med sur mine når det
, dukker opp problemer! Å. tru at
vi har en feilfri ledelse, at
KK skulle danke ut VG og Aftenposten på et par ~r, at
streikebevegelsen skulle vokse
til et revolusjonært crescendo
før syttiåra var omme, osv er
sjølsagt reinspikka metafysikk.
M~ tru om ikke mange av oss
har vært prega av denne metafysikken! Revolusjonær virksomhet er ikke en 500m i Heiden-tempo, men en eneste livslang rekke 50 kilometere med
mange motbakker. Så skrell av
deg illusj~nene og· velg et tempo så du ikke sprekker før første sving. Forsøk ikke å selg_e

KK hver eneste av årets 565 dager,
for det går ikke. Men framstill det
heller ikke som at det eneste alter
nativet til dette er aldri å selge KK!
Og.på pluss-sida? Det meste. Vi
gjennomskua APA-revisjonismen (tenk
på hvilket ideologisk myrhøl vi
hadde blitt sittende fast i hvis
vi ikke hadde gjort det!). Vi tenker mer sjølstendig nå, også i
forhold til de sosialistiske landa.
(Boka til Øgrim er et godt eksemp~l
på at vi er ideologisk i live). Yi
har gitt lysende eksempler på faglig arbeid (f.eks. opposisjonen på
LO-kongress&n). Vi har utvikla
valgkamp-metodene våre vesentlig
(særlig ved siste valg). Og kanskje det viktigste: Vi tar krigsfaren og trusselen fra sosialimperialismen alvorlig!
Hva blir så summen av dette? Etter
mi mening: EVNEN TIL Å. ANVENDE

MARXISMEN PÅ. DERÅ.DENDE FORHOLDA,
BÅDE INTERNASJONALT OG INNENRIKS.
Sammenlikn f.eks. AKP med de gruppene ute i Europa som før fortjente
betegnelsen m-1-partier, men som
ganske raskt havna i grøfta ~averden forandra seg og det ble krangel
i faderhuset!
Så tvi-tvi, også for de neste 4 åra
Fredrik.
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1) Som en helhet vurderes beretningsutkastet som svakt med
store mangler og en tendens
til å gi 'hegative tendenser"
en for stor plass. Beretninga
mangler fullstendig en analyse av hvilke faktorer som er
utslagsgivende for de feil
som såvidt nevnes. Jeg sier
"såvidt nevnes" fordi det omtrent uten unntak er overfladiske vurderinger. I utkastet
er det ikke sagt noe som helst
om prioriteringer~ Hvorfor
skriver man et utkast slik
det foreligger, og hvorfor
skrives det ikke annerledes?
Innledninga har en god tendens, men her skal det stå
hvordan skriverne har valgt å
prioritere de enkelte områdene
2) Negative sider er langt i
overvekt, positiv utvikling
overskygges alltid av et
"men". Er tendensen i hovedsak negativ? I så fall er jeg
uenig i

kritikk

Beretnin~a

prat og utenomsn
• Jeg er uenig i
å dele den OJP etter årstall og deretter gjenta område for område, opp
og opp igjen.
5) Beretninga er god i noen økonomiske spørsmål. Den avslører en vilje
til å se på realiteter og ikke føre
eventyrpolitikk. Ikke minst gjelder
dette den kritiske måten en vurderer
hendelser internasjonalt. Denne linja må føres videre.
Men er viljen til å se på realiteter
endret slik at vi nå forbereder oss
på det vi mener kan bli den beklagelige realiteten, at det kan bryte
ut verdenskrig? Beretninga peker
ikke framover ug gir ingen pekepinn
på de ideer som fins i sentralstyret
om dette.
6) Beretningsutkastet må revideres
kraftig, kortes ned slik at poengene
ikke drukner i prat.
Donald.

dette.

3) På områdene faglig politikk o~ ll'Vinnepolitikk er beretninga innholdsløs. Hvilke
viktige endringer har fore- gått i KF? Har sentralstyret
ingen anelse om dette, eller
har de ingen styring?
4) Beretninga inneholder for
mange gjentakelser, for mye
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kvi nneandertrykking
. t ?I
par t ,e
..
7 d€n siste tiden har det vært ei
del innlegg i KOS om partiets
feil og mangler i kvinnearbeide!:
Jeg forstår det slik at all€
som jobber med kvinnearbeid i P.
er veldig opptatt av denne diskUSJonen.Noen av oss mannfolk
sier: "Jeg synes det er bra 'at
det kommer ei slik diskusjon og
håper at kvinnfolka får tid og
muligheter til å løse ei del
ting."Dette høres jo·vel og bra
ut,men det er feil.Sjølsagt skal
kvinnekaderen få tid og muligheter,men det er partiets kollektive ansvar å løse dette spm.
Å si at kvinnfolka skal løse det
er i utgangspunktet ei linje fo~
ikke å løse det.Jeg trur det er
ei feil som har stått og som
står fremdeles.Feilen står spesielt hos mannfolka og når vi
veit at mannfolka dominerer organer som DS o.l. blir det vanskelig.Kvinnearbeidet blir bare
sett som et spørsmål .for kvinnene og ikke som et spørsmål forP.
Men dette synet vil jeg påstå
også står hos ei del kvinnfolk.
Hvor ofte blir de_t kjørt ut linjer fra kvinnefraksjon og kvinneansvarlig til avd.st. og 1.
· Det avd. hører derfra er linjer
for 8.mars og litt før årsmøtene
i KF.

•

I

NYPREOE ER :on su\< a1 KY)NN- • j

FQLkU KOtlNE'.R \\IJ O<z l)()(E Lnu;e4
Jeg trur· at de fleste kvinnfolk 1·
i og utenfor partiet er usikre
på seg sjøl når det gjel~er ..å t.4.
på seg viktige verv.Jo viktigere
verva blir,jo usikrere blir dem
Dette viser en del av den særegne kvinneundertrykkinga."kvinnfolka passer ikke til slike
oppgaver"Derfor stiller mange
kvinnekamerater seg skeptiske
til å ha slike verv.Derfor sloss
få kvinnfolk for å bli nominert
til ledende oppgaver.Samtidig,
er det slik at vi mannfolk i ganske stor utstrekning nedvurderer kvinnekaderens jobbing i
KF o.l.Vi .sier det er farlig å
velge folk som har politisk erfaring og praksis fra et så snevert område.
Ved siden av den politiske nedvurderingen av kvinnearbeidet
er kvinnfolka undertryktti mer
eller mindre grad av menna sine

Det hjelper ikke at d'e fleste
mannfolka i partiet forstår at
kvinnene er særegent undertrykt.
det er praksis som teller.Det er
uten tvil slik at kvinnene i P.
har hovedansvaret for unger og
hjem.At det ikke er like jævla
't'R KVINNENE I R UNDEBIRYKJ1 i partiet s?m ellers i samfunnet
Kvinnene i partiet sier de----iuir
~r nok rektig,men det er heller
undertrykt.Er det rektig?Ja, jeg
ikke så m}'.'e bedre.
tror det.Åssen blir dem under~psnmmer1.ng:_
trykt?Her trur jeg vi har komme
;; Partiet og spesielt mannfolka
kort og her trengs det undersøkser kvinne~oli tikk b1;l-re s,om ei
elser og diskusjon.Men ei del
sak for_kvinnene og ikke s?m et
ting kan vi se Det er få kvinner
kollektivt ansvar for partiet.
i ledende verviorganer.l underb)Ledelsen fo~ kvinnearbeidet
distriktet jeg kommer fra er
har forsterka;underbygd dette
flertallet av avd.lederene levsynet ved at partiledelsen på
inner.Det er 50-50 av kvinner
lavere plan skjelden eller aldri·
og menn i avd.styrer og i UDS.
har fått linjer/retningslinje~/
Dette viser at at det finnes ei
motsigelser for/i kvinnearbeidet
god del ledende lcvinnekader som
Kvinnene,men ikke partiet har
hovedsaklig jobber med alment R
blitt mobilisert.
arbeid og ikke partiets kvinnec)Synet på kvinner,at de ikke
_arbeid.
duger står hos kvinnene sjøl og
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~esiel t hos menna.

~1; t kvinnfolka ikke blir valgt

Men å få kvinner inn i valgprosessen hjelper lite hvis de ikke
vil bli valgt,og hvis holdninga
til kamerater som hovedsaklig har
jobba med kvinnearbeud er negative.
Til det første.Kvinnfolk har lett
for å vakle på sine egne evner,og
på om ting~ de gjør er rektig.Jeg

til ledende verv er en følge av
pkt,C,videre fordi mange ikke ,·
ser på kvinnearbeid som fullverdig erfaringsgrunnlag for å bli
valgt.Samtidig at det er/har vært
et problem at kvinnene deltar
lite i anna partiarbeid.
~-Kvi~nfolka er undertrykt av
menna sine.Ei viktig kamp i seg
sjøl.Men også ei motsigelse som
må løses for å få kvinnfolk frigjort tidsmessig for at de skal
kunne ha ledende verv i partiet.
· Åssen ska.l · :Vi endre si tuas fonen?
Her trur _jeg vi ikke skal ha illusjoner om at det er enkelt,For
det første er det djupt rotfest
i partiet for det andre er problemene sammensatt av mange forskjellige saker.
Jeg har hørt noen kamerater (kvinner) ivre veldig for kjønnskvotering i partiet,for å sikre
kvinner i f,eks.DS.Foreløpig har mener vi må slå fast at det forejeg ikke trua på at det vil løse går kvinnekamp _i partiet og at
----~·noe som helst.Tvert i mot trur
dette er sjølsagt og rektig.Vi må
jeg·d~vi-J:- 'd'Elkke over de reelle- s os mcri--- ideer på: at J}artier·erproblema.Det vil ikke løse spm.
renska for kvinneundertrykking og
omundertrykkinga i hjemmet, nedat det eksisterer i et li te omfang_
vurderinga av kvinnearbeidet,ellerNår partiet kan si det trur jeg
det at kvinnfolk ikke vil ha slike det vil oppmuntre og styrke kvinne
verv pga. dårlig sjølsikkerhet.
kaderens tru på det dem sier er
Dette er ei politisk kamp som må
bra og rektig .Det vil styrke sjøl·
løses gjennom kamp,diskusjon og
tillitten.
undersøkelser,først og fremst.Sam· Kampen mot kvinneundertrykkinga i
tidig er jeg for ei del til tak.
· Partiet angår i høyeste grad menna
Jeg har fått høre at årsaken til
I mange av motsigelsene utgjør
at det blei valgt få kvinner til
menna den ene sia.Det må være ei
DS ikke.var at de falt ut i sjølve oppgave at mannfolka tar seg mere
valget på DSårsmøtet,men at det
(av_ung~r og hjem,og ~t ma.~nfolka
ikke var nominert kvinner fra avd, blir sittende mere hJemme enn nå
(Hva hadde det da hjelpt med kjø- [når_begge har et eller anna oppnnskvotering på årsmøte?)Derfor
;legg.Mannfolka må mobiliseres til
vil jeg foreslå at det i alle no- • å være med å. diskutere problema
1 som kvinnfolka har.Både fordi det
mineringer fra avd. til. UDS/DS
skal nomineres mi.nst en kvinne og) e·r nødvendig for å løse motsigelen mann uansett om de vil sjø~ el• sene og fordi det vil oppmuntre
ikke.Det vil ihvertfall føre til kvinnene til å stå på.
at UDS/DS årsmøtene vil ha ei del. Til det andre.At mange i partiet
kvinner å be~andle for valg._
ikke vurderer kvinnearbeid særlig
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høyt har flere årsaker.Ei sak er
at vi veit for lite om hva kvinnearb~id er og hva det betyr straJeg~sk.Mang~ av ~ss tenker slik:
~vinnearbeid = Jobbe i KFgruppe
disku~ere abort og daghjem,demonstrasJon 8.mars.punktum."Det må
endres.Partiet må få vite hva de
gjør,åssen KF drives,åssen prob~emene står i arbeidet,åssen li1er/taktikk partiet har på ditt
,g datt'.S~art ei ;ast kvinnespalte
1 KOS.Gi informasJon til avd.st.
og medlemmer.Dette trur jeg vil
være med å endre ei·:del av det
negative synet.
Til slutt noen få ord om andre
viktige spørsmål.

i HVOR E:R :PBR.1 ltJ 0 'KYINNE"PQ~IJ 1.SK E LINlER !Ikke ~eit jeg og heller ingen andre
t~ur Jeg.Hvo~for har ikke partiet
,ei programatisk sak for kvinnearbeidet?Jeg veit ikke.I dag er
vel partiets linjer KF's lijer
og omvendt.Her mener jeg det ligger ~i viktig oppgave som må løses.
P~rt~et bør relativt raskt reise
ei diskusjon med formål :.
ei_diskusjon med formål å utarbeide et kvinnepal.program.

!4VOR\=QR dO'.P>J\ER kOHHUNloJ;:R
Kf ~
det siste har jeg lurt på dette
are ei liten del av de organiserte
kvinnene er med i KF.Hvorfor skal
alle de andre kvinneorg. og org.
kvinner bli overlatt til mer eller
mindre borgerlige/revisjonistiske
ledere?Må det ikke·være ei oppgave
for kommunister å jobbe i husmorlaga,Norsk kvinneforbund,ja i sanitetslaga.Jeg mener vi bør jobbe
i slike kvinneorg.Det er sikkert
tusenvis av bra kvinnfolk i disse
org. som kan vinnes for bra sake~
Og er ikke det en del av forutsetninga for å samle kvinnebevegelsen

\i Norge at vi jobber mer enn i
en liten del av den?
Og trenger vi ikke erfaringene
fra både husmorlaget og KF for
ft utvikle ei allsidig kvinne1poli tikk for alle kvinner i nor/ge?Jeg mener, ja.

l<RRE.
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DS/AU har lagt fram for de forsljellige delene av distriktet hvor vi Ønsker at det skal arrangeres lokale leire, og endel av plassene er det allerede folk i sving for å finne leirplasser.UDS-er/utvalg må umuddelbart varsle medlemmene og DS når tid og sted
er fastlagt slik at mobiliseting kan
komme raskt igang
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