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~O~ELØPIG OPP~UHt1E~IN6 : 
Vale;et er over, og det er p2. tide 2. starte op , ,sum: erine2q 
Tallenes t ~le er klar: Vi • h a r st f tt u i stedet hvil i forhold til 
Storth{';sva l g et j IS77. Og vi h a r gått k r·0:.ftip: tiJ_hF.ke i 3 ,:.v de 
4 koc rr u:1 ene vi st i l } t e ti] v ·~l~ i ve 1:om· une~· l ~ et i ?J. 
Asker Ti lh~~e ~ra 3 11 til 225 . 
B·~ru.r;' ti:'.b • 1~e fr, :. 526 til 4?3 
Ul:, ens t er t i't s.kc fr ,, ')I til EO 

3ke6 srr,o hiu· h2.tt en liten frame;ang. Oi:; fl.'BJ.in c; en k,m vise til en dobJin , · 
av stemr: ene siden 77 .Det er ogs ?c, gr11n-~, tiJ r: framheve Nesodden med det 
beste eneklt reultatet p2. I,4~ . 
Men ser vi altsD. fylket som helhet så mi:. vi op" summere a t vi b2.re 
n å cld.e ha v ,,a.rten av det sterr:r·:etallet vi hadde satt oss sorr mt1l. 

Det m:''l sj 0lsae t rn g rur:di g op :lsum-ering tiJ , b f .de i ?..V lokr.J.t og 
sentralt, Of i partiet f ør vi kan slå f "s t hva s 0m e-r de vi Jctic-ste 
år~r kene til dette d å rli~e resultatet. Men jeg vil Fi l ikev;i ait nå 
ka~•te fra!:' en del s2.ker som jee- tror er vesent l ie;e. 

For det første er det g runn til å peke -pr a.t Akershus ikke skiller 
~ec: snesiel l ! ut fra 12.ndsgjennomsnittet. Utviklinga h~s oss er omtrent 
1. ik :· em vi s ' 1 Nordlrmd, Hordaland, Te l m<,rk, Sør-Trønaelag m.fl. 
M. a.o ~-,:'i. vi s øke viktige deler av iirsa ken i forhold som er mer eller 
mindre a l mene for hele l ~ndet. 
En vikti ,~ a.el av dette bildet er at !Jartiet, og ka.nskje først og fremst, 
p:nrnY;cr,:-2,nisr,sjonene, er svakere i daf enn både for to og fire å r sidre. 
Or: de t vi 7 ' e vcJrt ra.rl- om ik\re narti-krisa. hadde satt spor etter see;. 
dette har da oz s,~ v::ert et stadig tilbakevendende tema p:'', RV-ledelses 
møter i fylket : Hvor er ~artiet lokalt? 

Altsf : Sve l{::a e;runr:oreanisasjor er en viktig årsak. 

3i ho:· an ' .nc som har møtt m:•.nee av oss som har drevet aktiv valgkamp 
t2.r v ært : 'J.V er best - men SV komn:er inn ! Argumenter om "bortkasta 
ste~c: er· " , o ~:_ c:. e i fo rhold til SV som jo hanc1.e en reell mulighet, 
o r i f ortal a til at vi er et lite "sjanseløst " parti , har uten tvil 
hatt en stor betycining. _t,. rQl□enter om 2.t Gro tros s alt er bedre enn 
Ki'..re , soler.s Søn'1 , har n ok og:s,\ hatt eff ekt. 

S:,i0rsm,°i.l · t om ta!:tisk steL,~'.ee;ivi ·ae; e r en :::, roble r.. for oss uansett hvor 
bra. po l.i tik · vi har , og hvor bra vi ".larlrndsføre r den. 

I'i: en s2..rnti d;,g c,· det klart at feil, uklarhet elJ.er uenighet i vå r 
politiske linje vil gjøre at fo 7 k som tviler ti l sjuende og sist sli ~
Der en an:",en ste1--: 0nesed i', eJ. i vaJgurna • 
Jer veit ?.t flere k 2mer2.t e r er u<oni '.': i d <on linj 2. '1V/Akershus h2.r hatt 
i forho J d t i] fredsmarsjen . Andre er ueni [' i p2..rolen Gro + K·'•re =s Cc.nt. 
Andre igjen n ener at vi e r flinke til ~ kritis e r e a ndres politikk , 
~ en a t vi h ~r for l ite ~ far e mod n å r d et ~jelder r stille on r ~lter
nativer .Di ss e motsi p elsene m( vi ta sv~r t a lvorl i z i tida frarover . 

Det er o~ s :!': .~runr: ti 1 
su~r ere . De t er l it - n 
dør- O{! husb esø~.c , aldr 
_{V !12.r dreve t. 

.. ;;r~'. :1-: e ..., f r:.r: v ::l ~k~,m:p1:1:_t oC : ~~: ..,,::"_:'.'.· ·: v~ ::~~; 1 n~:)p-
'-" om -,. t ,., en ,e r sonll c-•,e s e._ .. es-.. nkin, , ., ,., 

hc:.1-- v ·:~rt ben.~rt·:· 2. :-~;~ J_i t e U!ld e r n~·- er.. v · 2_ ;-;-}: r:r-;-_p -
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Sist , men i '.dce mins t e r det viktig å gf inn TJå hvordan vi har 
sl:'!.t t i g jennom i forsk .i elli p:e gru.pner a v befo ikni.nga . ~pesiell t 
er det v e l grunn ti l fe sl::l. alarm n,',.r det g j e lder 011 -,slu.tninga b lant 
u.ng d or:n e;1 . De mange r evev· lga vist e a t v i i store områ der a v fy J.ket 
st §. r bortimot b 1anke -;i !:: de vidcre;i't end e skolene. 

STÅ3 VI :::I IB"-A J GS SN ? 

Nei , vi g jør i kke det. Til tros s for a t vi har v ~rt i e jennom~ 
en v a nskeli g periode i partiet, s~ h a r vi ho 1 d t ~tillin ga . 
vi har a::'..drj_ tidl igere kom;~et :it me c: :,ioli tikken v :'i. r i den gr ad sorr: 
ilit denn e v a l gkampen • .c.tter min menin."." har vi o ,c·s,'~ utvi'.da mye bre. 
pali tik;~ , som p,I omri',der hver for s eg har f ,'t t t s tor s t øtte. 
Vi har vist at v i er fu l lt ut i stand ti 1

. ,'-. t :.?. o ,c-, d i s'.rnsjor. !'.' f' d i 
en hvi lken som helst av d e s om i dac sitt er som st oring s r e :l)r e sen t2.r.t er 
fra Akershus, og ... ;:;.'. se irend e ut av du f! l l en. 
Og sisjr : Vi ar l agt grunn l riget :fo r en nerr,:::i.nent RV-ore;,m i serir.g 
i fylket. 
Nå må vi smi mens j ernet er v 2 rl!lt. Finne ut hvordan vi s kal v id erutvi ': l 
denne organis ering. Finne ut hvordan vi s kal sikr e 8.t v i om to ,', r 
v in:'.:! er flere plasser b :'•de i k o!".rrune s tyrer or- fy J. 1,: esti -~f'. . St, r :::. s •·t son 
l'.!U}ii:; a v s et -t; e de k=t!:!eratene sol!l ska J. .jot!:-e med d et TJ2.rl · ment c1.rjs,,e 
a r b ~idet i tida framov " r. 
Vi har '.mytta er. e;od rlel .. n:1e knnt G.l~ter 1;,ien,-- om v a l ,o-l<::ar:pen.Dis s e s}:,l 
'.' i ,ræ.te å hold e på 0 2: ·tvi '.;:le . ilet blir ei vi \~ti n- op -:i r-ave i ti d2 
framover. 

saklig den a llmene krise i partiet 

og m-1 b eve gelse gener elt. N,'c r 

vi mister gl øden for en sak kommer 

v å re egne behov sterkere fram. 

Jeg merke r det ganske mye irr.eg 

sjølv. 

Hva er god medisin mot den;, e 

s jukdommen? 

Vi mi\. t a to skritt tilbake og 

gj en..YJ.omga mye av v,:Cre grunn

l e z gende teori er pc', nytt . Som 

sag t Bynes jeg a t mye a v v å r 

forståelse for disse 

teoriene har v ært basert på 

tro og i k1:e vi ten.skap . Samtidi g 

ml vi f øre en aktive kamp mot 

slike feilaktige ide er som Anton 

stt.r for o g sik'.:ert man e;e a ndr e . 
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Monetær betyr pengemessig. Hvor 
lenge skal medle~mene stillti
ende aodta at oartiet beveger 
seg mot konkursens rand, uten å 
reagere? 

Budsjettet for 1981 for distrikt
partiet ser ikke pent ut. Selv 
med svært forsiktig budsjetter
ing vil det knapt være penger i 
kasse når året er omme . 

Skal vi kutte ut DS-møtene, evt. 
la DS-medlemmene betale store 
reiseutgifter sjøl? Eller nøye 
oss med KOS 2. hver måned? Eller 
skjære med på den offentlige 
virksomheten i distriktet? Skal 
partiet slutte å sende PGG lan
det rundt for å snakke om for
svarspolitikk? Eller skal vi 
kutte ut bevilgningene til UDS
ene? 

Noe av dette må bli føl ge ne om 
ikke partiets økonomi bedres. 
Alternativet er å få DS-for
mannen til å pantsette bilen 
sin, og hå pe ~å at revolusjonen 
kommer før lånet forfaller. 
Når intektene stadig gå r ned
over, samtidig som utgiftene 
øker, må det skjære seg til 
slutt. Dette er et virkelig 
problem~aiiier ater. Dere mK 
gjøre noe med det'. 

VI BETALER IKKE~ VI BETALER IKKE'. 

Noen avdel i nqer er utt il atel ig 
sløve med kontinqentinnbetalinga. 
Noen står til rest med konting
ent fra bft de 2. og 3. termin 80. 
Dere trur kanskje at dette ikke 
betyr noe s~rlig. Studer da den
ne oversikten: 

- Kontingentrestanser 
fra 1980 kr. 4.300 

Kontingentrestanser 
fra l. termin 1981 4.400 

Ikke innbetalt kon-
tingent l. term. 81 9.400 

Sum utest å ende kont.= 11 = 18 . l 00 

Over halvparten av avdelingene 
i distriktet fins blant synder
ne i denne oversikten. I manae 
tilfeller er det reelle proble
mer som ligger til grunn. Men 
jeg veit om konkrete tilfeller 
der det bare er rein sløvhet. 

Disse 18 tusen kronene er par
tiets eiendom. Avdelingene har 
forplikta seg til å betale dem. 
Partiet har ikke gitt dere noen 
rett til å låne disse pengene. 
Dere er tvert imot forplikta 
til å betale dem i tide, i det 
minste så raskt dere kan etter
på. 

DERE SKAPER VANSKELIGHETER 

Er dere klar over følgene av 
slikt sommel med kontingenten? 

l) Det blir omtrent håpløst for 
oss å kontrollere om alle beta
ler kontingent, slik vedtektene 
krever , 

2) Partiet har ikke svære fond . 
Vi trenger pengene nå, ikke 
først om ! år. Når vT nesten 
lever fra hånd til munn, er det 
ekstra viktig å være punktlig 
med kontingentinnbetalinga . 

3) Når det tar så lang tid å få 
kontingenten inn, blir det uråd 
å holde oversikt over utvikling, 
i kontingentarbeidet. Det hadde 
f.eks. nå vært viktig å vite om 
kontingenten har gått ned fra 
3/80 til 1/8 1, slik at DS kan 
sette opo et realistisk budsjet 1 
for 2. halv å r 81. Men med store 
restanser både for 3/80 og 1/81 
er det uråd å se noen tendens . 

4) Vi veit ikke hvor mye som vil 
bli betalt av det avdelinaene 
står til rest med. Følgelig veit 
vi ikke hvor mye penger vi egent 
lig har. Om vi visste at vi får 
inn de 4.300 kronene fra 1980, 
kunne vi legge en plan for å 
bruke dem . Nå må vi kutte ut 
det, og droppe planer om å gjørE 
ting som det kanskje {? ) like
vel viser seg vi kunne hatt råd 
til . 
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5) Slikt sommel stimulerer 
liberalisme og politisk forfall 
i avdelingene og partiet som 
helhet. 

6) Endelig skaper det mye ekstra 
arbeid for kassererne, både i DS 
og SK. (Avd.kassererne nevner 
jeg ikke, for det ser ut til at 
de fleste tar jobben med stor 
ro.) Det tar tid å skrive pur
ringer, tid å holde oversikt i 
alt rotet, tid å skrive denne 
artikkelen . 

Nå er det nesten regelen at avd. 
står til rest med kontingent. 
Fra og med neste termin må vi 
gjøre det til regelen at all 
kontingent blir betalt i rett 
tid, og at restanser bare fore
kommer i helt spesielle tilfel
ler. Hvert enkelt medlem har 
ansvaret for å betale kontin
genten i tide. Dere har ikke 
lov til å sitte på rompa og 
vente på (en sløv) kasserer. 

Betal kontingenten hver måned'. 
Gjør det til et fast punkt på 
avd.møtene å betale kontingent. 
Kassereren må lage seg en enkel 
oversikt på et ark eller i en 
bok. Ta en liten fight på dette 
for å få det til å funke. 

FØLGER DU SATSENE? 
Alle gjør ikke det. Men på grunn 
av restansene er det vanskelig å 
si sikkert . Det er kassererens 
sure plikt å sørge for dette. 
Uten at det er spesielle og gode 
grunner til det, har ingen lov 
til å gå under satsene for sin 
i-nntektsgruppe. 

ET FRAMSKREDENT EKSEMPEL 

Ved siste kontingentinnbetaling 
kunne ei avdeling by på en gle
delig overraskelse: Kr. 1.200 i 
gave fra sympatisører. Jeg må 
bare takke på vegne av DS og be 
avdelinga bringe takken videre. 
Jeg håper det ikke blir med den 
ene gangen, og oppfordrer også 
andre avdelinger til å følge opp 
suksessen . De fleste har vel 
nære venner som godt kan tenke 
seg å bidra (fast eller tilfel
dig) til en god sak. Det kreves 
bare at dere spør dem . 

EN HALVLITER I MANEDEN 

I april TF blei dere oppfordra 
til å øke kontingenten med 15 
kroner pr. måned for å kompen
sere for prisstigning og kon
tingentnedgang. Faktisk er det 
noen som har fulgt oppfordringa. 
Hele 15 % av avdelingene har økt. 
Ikke dårlig'. Faktisk ganske 
framskredent, sammenlikna med 
alle de andre 8S %. 
Andre har valgt · andre løsninger. 
Ei avdeling har økt medlemstal
let med l fra 3/80 til 1/ 81, fra 
3 til 4 medl. Disse 4 betaler 
like mye kontingent som de 3 
gjorde før. I ei anna avdeling 
har alle medlemmene gått opp en 
sats, men betaler like lite 
som før,. I gjennomsnitt kr . 34 
pr. måned i sats II og kr. 95 
pr. mnd. i sats III. Med andre 
ord langt under minimum. 

Kamerater. Jeg trur de aller, 
aller fleste av dere har råd til 
å øke med kr. 15 pr. måned. Man
ge sikkert med mye mer. Det er 
et prioriteringsspørsmål. Jeg 
trur ikke særlig mange lever på 
eksistensminimum. En halvliter 
i måneden, eller en LP-plate i 
kvartalet går det an å avstå fra. 

NEDGANGEN STOPPA? 

Foreløpige tall tyder på at sam
la kontingent for 1/81 blir om
lag den samme som for 3/80. For
utsatt at alle betaler gjeld_a_ 
s 1. E 11 ers b I ir det fortsatt 
nedgang. 

Dersom dette stemmer, er det 
gldelig. En nedgang siden slut
ten av 79 er i så fall stansa . 
Men foreløpig er som sagt dette 
ikke helt klart. 

Men: Prisstigninga gjør at det 
trass i dette likevel er en 
reell nedgang. Derfor: Konting
enten må opp'. 

METODER FORA ØKE KONTINGENTEN 
- Øke medlemstallet er en bra 

metode . 
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os: 1='"A6U6-AN I. l 

•ANTON -HAie I Kt:E St<,Jø tJT 
E.GEW 

SioH:ri tik' : 

Fors t mc'. j eg becynne med en sjøl

krit ikk. Det e r kri tikl:verc' i f, a t 

. ieg ik' :c ho,r ,,:):r e vet f ør n :' . Jeg 

Jean ne1J··e si ~t j eE hEr vært med 

n[•_ :, s l ;'-_ e t c J. ai:; mo t tendenser 

til Ei. sl-: i fte kl2,sse bhmt ,~c1.rti

mcclJ.emn1er . J cc s~'nes det er 

v 2.ns~ccl i [< OF v ulc~i c tidskre vende 

i:_ s~ :rivc i nnlcr:c·. 1I'a!C: 8 t v2rc 

redakt ør ens bruk 2.v }::ri tiL: 1
·: hc.r 

jeg t att nec ,;o,m en oc , ; ;j ort et 

f orsøk . 

'ren a.enser t il morcJ.i :.:ime i Geirs 

sitt s·var . 

I avri l KOS pol eni serer Geir 

h ovec1_sc>.]:lig mot Anton ved å vise 

t il hvord;::,n h2.n -,,riori t e rer e e;ne 

r: ehov fr2,m for det i:, jotbe for 

c,rbcic.lcrl:1 2.r;;:_e:-:~; sak . 11 1\nton l1c-..r 

val c;t ::',_ f , det bedre s j 01 en_n ei, 

sloss for h e dre 1c: r - e t valg s om 

betre st t;/nt sjikt 8,V dykt i c.e folk 
il 

---)::. vcn~:-trc s i c.1n k2.n ta . Han ogs~\ 

Anton h, ,_:,," 1:jort sor1 tilli ts~112,nn 

1:)c,, joblen . Al t d e tt e er r;reit 

men ,j eg r:'cei-c :c T 8,t Ge ir,; [ ,,r0 un::n t e r 

f crer til i be irte f2,ll :=.t Anton 

fo r clC-rli f samvi t t ighe t . Eeslut

n i ngen 1-_;-•,ns e r ikl:e tare f e ilakt i g: 

utifrn et mor,:,,lsk s t c:-,nd ·,lUl,l•:t (:-,mn 

seg sjal 

m;:,n sk2.J_ j o 1.,l: e f or 2.t andre får 

de t bedre ) men enda viktigere er 

a t han forkr.t.s ter m- 1 bevet;r..::: lsens 

l,l ass e anal y,;e og forsi nke r a v ska f 

finc; av kapit a lisme ( noe j eg g2.r 

utifra km mene r er nødvendi g ). 

ldealisrie i s -,,net 'Jc°c art e idcr

k l 2.ss en sin l ec'.e,1-d e rol 11\:: • 

J eg anLefa l e a l le t il [;_ studere 

a r t i J:::e1 Ee r:i_en ti l Fc.1 :~te i f:,m 

O[( ciebat -;:en om den i KE . :<,fr,.,n 

r:;l:Y·ivcr om j_(_eali :=--r.~e i s:{n€t pE!.. 

s o s i 2,li~.: me . J eg ,':lG~L(:r d et s2.rrtr:-!e 

c j e l C:.E:T i det syne t Anton '.:r•,r ,;:· 

a,rbe iderl-:lassens s i n ledend.e rolle. 

,~nton Eier 2-t 2.rbeidsfolk er treic e 

Jeg g;'-r utifra at ':', an men er at 

d e ikk e forst å r v s•.re teori e r, at 

de ikl'.:e gidder 0, g{,_ i to g eller f"
åpne møter , at det er mye bil/jente 

':)rat, o.s.v. Hvi s hRn mene r dette 

har han ret t i m2,nge tilfeller. 

Jec syn es det e r for lett u. stemnle 

d et -::e som arbeiderforakt s lik Geir 

g j or . !Ilen ut i fra dette trekker 

Anton den lrnn klusj onen at a rbe:iJiler

klassen ikke er l e dende, a t det fin 

::mdre s jikt som e r mer mottakelie; 

for v t r nro ~aganda or:.~ derfor e r mer 

ista,nd til ,· __ lage revolusjon . Hvi s 

Rarx og Len in h2.dd e basert s i n 

k l c1, sc-,eanal;/sn -:);..:. in.i; ·Blligens/evne 

til t!. ·er. t i l sec te o r i/g:raden 2.v 

r as i s m,~n, r:~c-i.nns s j ::':-:vin i smcn , o • s • v . 

v il :~ c ikke 0,rbcid.cr!:las ::: en nekt s er" 

ut n:_•. no en ,· -.;c~- i olJ_e m: t e . Jer; mc~a 

r:1cst :::;ym"-;)[1.t i fo !. ... :::· ine ec;no tnri_}::er , 

i deer , i nteresse!· , o . s . v . Derfor 

vcl t:,cr h 2,n :31Tt~· 1-. or~e r ::-.lc:?,:·) utj_fr2. 

,-::ubjel-:tj_v e lcri teri a or i;,':c u ti

fra et obj ektivt , mat cr i aJ.iG t isk 

S~'llSVinkel . 
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® 
Er 2.rbeidcr k l assen den mest l edende ? 

Hvorfor? 

DerL""e d i slm sj onen mc· taes 0 1J, i g j en . 

Den mD. være mye me r ,crundi,o: en n 

fc:, r hvor j eg tror mye av vilr over

b evisnini:: v ar b2.sert på tro oe; 
i kke vit en skap . Da trodde vi at 

vi pik:•, til en klasse som var ever

moden for v fire teorier - f ordi den 

v ar d en mest ledende klasse . Vi 

hadde en veldig teoreti sk for

ståe l se a v a rbeidsfol k. Vi o p,1-

a.age t a t d e tte i kk e stemte, at en 

del steder ble vi til og me d f e i d 

ut. No en komr:,unister s lik s om A..l'lton 

konkll.:.l"-rcr med at arbeidsfolk e r 

tre i g e, andre s lik som j eg mener a t 

v 2.r f on; t å e lse av arbeiderkl assen 

s om den l e d en de klassen h a r vært 

prege t av i dealisme. Vi mt til

take til klassikerne for 2. rett e 

på dette, ikke forkaste det h ele 

og skifte klasse . 

Marx og Lenin b a serte s in klasse

analys e på ens forhold til ::iroduk

sjons midlene . De stilte spørs

me l e t - hv ilken klas :-.; e har objek

tive inter esf;er av et nytt ølrnnomi :c:-k 

sys t em. Probl emme t i No r ge idag e r 

u f å a rbe i d sfolk til å s k j ønne hva 

d eres ob jektive intere sser e r og 

end2. vilct i gere er å overbevi s e dem 

at det n~rtt e r ~- g j øre noe med det. 

Vi he.r en l eves t ,--ndard s om ik'cce ,5ir 

noen inn tryk,.: av at d e t er n ød

vendj_i;; i'.>. f i:,_ kontroll over Droduk-

s j ons midl er. Den:,-:e klassen har 

erfart at deres meni ng ikke teller, 

a t 2.l t blir bestemt over h odet p ~• 

dem - de skal overlater st:yr og 

:.:~tell til s i n "s.rbc i dcr 11 regjering . 
Sli l< e r klas;,cen d ~,rli g r1!s ta t il å 

kjenne f ullt ut hva er d eres ob

jektive i nteress er . ?h den andre 

siden har den ølcon omi slc krise/ 

s treike r/ta ri ff:9oli tik::en f ørt 

til at f l ere og fl ere oppdage r 

hva som ikke tjener der es sak . 

De ser etter a lternativer og 

L~et er her 7artiet kan s pille 

en betydninsful l J lle v e d å 

vise at d e t f ins 2.l t e rna ti ver. 

-oartiets muli gheter til i;; ove r 

bevis e folk at der fins en v e i 

ut. 

En histori s k n 0dvendid,e t -

sosi2.li sme. 
Arbeiderklas s en er cl en me r- t 

l eden de klas ~en p . ~ . a . d e res 

forhold til -proo.ulrn j or..sr:1icll ene , 

ikk e f ordi d e er f linke/sjekke/ 

intelligente/sympatiske , o. s .v. 

Og klassike rne sier a t denne 

klass en komme r til å avskaffe 

kauitali sme før eller siden, 

med. eller ut en AKP. Vå r oppgave 

er å. fra.ms~ ·nd e denne nrosessen 

ved f'. skolere lde.s ~, en i m-1 

teori , f or å f & d em ti l å 

han dl e util'ra d e r es i n t e r esser. 

Anton o, andre som skifte r ld2.s se 

h ar i lc}rn s l, j ønt det te . De h ar i k l: e 

s k j ønt s i n egen rolle o pp i denne 

" rosessen. Hovedsida i motsi~:el :::en 

mel l om 0ersonlig behov og~ jobbe 

for arbeiderlcl aBsens s i n. s ak ~:r 

utvil somt den fø rs te og de tte 

1Jreger deres t enlccm{,te. De r es 

kl assean a l yse underb;rgzer en 

i de olog i som r e ttferd i ggjør de t 

il slcifte k l ass e. Ar salcene til 

de t å prior i tere s eg sjølv er 
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ANTON 

SVAR FlcA E.N 
Et "intervju" med meg i KOS nr. 

3 har vakt reaksjoner.Geir imøtegår 

meg i nr. 4 og det er greit.Det er 

bra denne debatten kommer opp,fordi 
den ikke er så enkel som endel vil 

ha det til. 

FLYl<TN\N<S I 
• 

nene er ganske avgjørende for meg. 

Jeg har bestemt meg for at jeg ikke 

vil gå å grue meg til jobben i 50 
år framover. 

Sjøl syns jeg ikke det er et u
redelig og uforståelig standpunkt,d 

Først: "Intervjuet" var ikke noe gamle gutta på jobben synes heller 

intervju i den forstand,det var byg- ikke det.De oppfordrer meg (og anne 
get på en samtale,og endel av formu- ungdom på jobben)til å prøve å få 

leringene er ikke mine,men intervju- seg et annet liv enn det de har hat 

erens. 
For det andre: Geir tillegger 

meg ting jeg ikke har sagt,jeg opp

fordrer Geir til å lese KOS nr.3 en 
gang til.Jeg har f.eks ikke felt no

en endelig dom over AKP i arbeider

klassen,slik Geir påstår.Jeg står 

heller ikke for det syn at proletar
iseringa i hovedsak var feil.For meg 

sjøl mener jeg den har hatt en posi

tiv funksjon,de åra jeg har hatt på 
gølvet har vært nyttig for meg poli

tisk og personlig.Jeg sier dette for 
å klare opp litt,slik at vi ikke får 

"Kom deg vekk herfra,skaff deg en u 
dannelse"er noe en ofte hører. 

Derimot er Geir uredelig når har 
bruker Tron Øgrims argumentasjon on 
folk som melder seg ut av partiet 

mot meg.Selv om han "regner med at 
jeg fortsatt skal være aktiv i klas 

sekampen"(takk for tilliten),så må 
Geir innse at det er stor forskjell 
og slett ikke samme sak å slutte i 

industrien som å melde seg ut av p2 

tiet. 

I et forsøk på å stille det skarp 
stiller Geir spørsmålet:Er Anton el 

en debatt som går på "det du ikke sa ler arbeiderklassen treig? Ettersom 

men egentlig mente"-karakter. arbeiderklassen ikke er treig,så må 
Jeg slutter altså i industrien jo jeg være det.Poenget til Geir er 

etter 4 år,uten så jævli dårlig sam- at jeg står for arbeiderforakt.Ette 
vittighet,og uten å føle meg som en å ha fastslått dette,så kritiserer 
11desertør 11 .Jeg har 50 år foran meg i han meg for å ikke være konsekvent 
arbeidslivet,det blir ganske mange i arbe iderforakten.Dette blir håp-
timer.Det er helt avgjørende for meg løst.Jeg mener sjøl at jeg i kke stå 

hvordan jeg trives i disse ca. 100. for arbeiderforakt.Når jeg bruker 
000 timene jeg har foran meg.Situa- u ttrykket at arbeiderklassen er tre 
sjonen nå er slik at jeg gruer meg så er meninga at det i kke e r gjort 
for hver dag,kjeder meg hele dagen, ei håndvending å vinne oppslutning 

synes ikke jobben er noe OK.Geir kan for AKP i arbeiderklassen.Dette har 
hevde at dette bare er personlige vel også Geir oppdaga? 
grunner,det er riktig,men disse grun-

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



Geir kritiserer meg for synet på Men en s lik d isku s jon må t a utgangs -

uf aglært e arbeidere.Her har han rettt punkt i mi ne motiver og mots i gelser. 

i intervjuet stå r jeg for et sleivete Geirs me t ode med ha r de s l ag og i kk e 
og unyansert syn at alle ufaglærte ta utgang s punk t i hva folk mener, 
arbeidere er tilbakeliggende.Dette er er jeg redd i kke f ører til noen bra 
åpenbart feil.Men det hører ingensted resul1tater, 
h j emme når Geir påstaår a t jeg bruker 
dette som ar gument for å bli intell-
ektuell,tvertom bruker jeg det som 
argument for at folk bør ta seg f ag
utdanning ,det samme g jør Geir. 

Geir oppfordrer jo nemlig meg til 
å ta en fagutd anning.Det er greit nok 

de t,men saken er at jeg ikke har noe 

lyst til å gå den veien.Selv om be
grepet "lyst" ikke kan løsrives fra 
alt annet,så er det noe en må ta med 
i regnskapet~Jeg vil i kke bruke tid, 
og i kke minst penger,til å utdanne 
meg til noe jeg i kke har lyst på .Er 
det så rart? 

Jeg vil ikke ha et AKP uten arbei

dere,og jeg vil i kke oppfordre folk 
til å slutte i industrien.Men jeg vil 

oppfordre kamerater som mistrives på 

jobben til å stoppe opp,tenke seg om 

og kanskje se seg om etter noe annet. 
Vi er i kke tjent med å ha kamerater 
som mistrives på jobben.Sj ølsagt er 
også begrepet trivsel knytta til bak
grunn,tenking og legning,men alle 
AKP'ere er i kke like.At Geir trives 
på jobben sin,behøver i kke bety at 
det er "politisk riktig" at jeg skal 
trives på hans arbeidsplass.Vi er in
divider med våre individuell e særhet
er,dette må vi ta hensyn til og i kke 
t a kamp på ,ikke minst ved yrkesval g . 

Dett e betyr i kke at j eg i kke bør dis

kuteres med angående min "flukt ". 

- Øke kontingenten . Følg i det 
mi nste oppfordringa fraSKom 
~med kr. 15 pr. mnd . 

- Betal punktlig. Unn gå gj e ld . 
Kassereren må f å inn kontin
genten månedlig . Erfaringa 
viser at dette er nødvendig 
for å kl a re punktlig innbe
taling til DS/SK. 

- Prøv å få riære iymper til å 
tegne seg for fast e bidrag . 
Eller iallfall en sum nå 
og da. Men alt fast er be s t . 

- Spar penger. Medl emmer s om 
stadig må dekke underskudd 
på diverse arrangem ent, er 
ikke mye gira på å heve 
kontingenten. Tenk økonomi 
og s å nå r dere planlegger 
ting. 

- Styrk nivået og enheten i 
avdelinga og partiet. ET 
sterkt og konsolidert par
ti som jobber bra og f å r 
pene resultat er, er det 
best e argumentet for en 
solid kontingent. Men de s 
suten er solid kontingent 
og så en av forut s etninge ne 
for e t s terkt part i. 

NE ST E TE RMIN MA BETALE S TIL 
KASS ERE REN I AVD. I AU GUST 
Styret må bet a le kontin genten 
t il SK i beg y nnel s en av s ep t . 
Ve nt ik ke t il s i s te lit e n med 
å betal e. 
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PARTIETS NATO·PollTlk:~ 
I avdelinga mi er det uenigheter om partiet har en rett politikk 

i forhold til NATO. Utifra hva jeg ellers har hørt, er denne 

uenigheten ikke enestående i distriktet. Derfor dette innlegget. 

Jeg mener at partiet idag stort sett har en riktig Nato-politikk. 

Ut i fra diskusjonen vi hadde1 er det tydelig at det er ulike 
q✓ 

oppfatninger/hva denne politikken reelt innebærer. Derfor vil 

jeg først legge fram min oppfatning av hva som er partiets linje

og gå imot det jeg mener er uriktige framstillinger av den. 

Tilslutt vil jeg polemisere mot standpunktet om at partiet idag 

burde reise "Norge ut av Nato" som aksjonsparole og tilogmed 

støtte andre (dvs. i praksis SV) som reiser dette som begrensa 

kampsak. 

"For_et_sterktLuavhengig_forsvar" 

sammenfatter hovedpilarene i partiets politikk for det borgerlige 

forsvaret. Denne parola uttrykker også vårt prinsipielle syn på 

NATO, at vi skal ut. (ellers går det jo ikke an å snakke om noe 

uavhengig forsvar). Men,dette er bare den ene pilaren. Dersom vi 

bare skulle støtte oss på denne- betrakte den som noe "mer prinsi1 

piell" enn den andre- ville vi komme ut å kjøre, på samme måte sor 

om vi bare tok hensyn til å bygge opp styrke. Vi ville da komme i 

å erfare at "uavhengigheten" ikke ville bli særlig reell (sjøl om 

avhengigheten da ville bygges opp i en annen retning! ) , som en 

"styrke" bygd på avhengighet ville knekke sammen når det røyna på. 

Når målet, retninga, er streka opp, må vi ha en taktikk for å nå 

det. Dvs vi må fremme krav for å styrke forsvarsevnen, samtidig 

som vi går inn for tiltak som styrker uavhengigheten (svekker 

avhengigheten av NATO , men også hindrer at vi går inn i et av

hengighetsforhold til Sovjet~. De initiativ og standpunkt partiet 

har tatt de siste åra, mener jeg konkretiserer denne taktikken 

og er skritt på veien mot den strategiske målsettinga:et sterkt, 

uavhengig forsvar. 

Det blir sagt at det er umulig å si at vi har som målsetting å 

gå ut av NATO og samtidig idag gå imot utmelding uten vilkår -

at dette er uforenelige standpunkter. Det politisk feilaktige 

i standpunktet "utmelding uten vilkår" vil jeg ta opp i siste 
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umulige (ulogiske?) i å forene de to standpunkta~ 

Det finnes drøssevis av eksempler på at det er fullt mulig 

å forene en strategisk målsetting med en taktisk anvisning 

som tilsynelatende står i motstrid til strategien. 

For åta eksempler fra nettopp forsvarspolitikk: 

-Ikke-angrepsavtalen mellom Sovjet og Tyskland før 2.verdenskrig, 

stod den iveien for kampen mot fascismen,nazismen? 

-Den seinere alliansen mellom Sovjet og"Vest-maktene" stod den 

iveien for forsvaret av sosialismen mot imperialismen, sjøl om 

både USA og England var sentrale imperialistmakter? 

At vi deltar i parlamentariske organ for bl.a. å avsløre dem 

bærer også i seg denne"motsetningen" 

Taktikken består av mange ledd og der er sammenhengen mellom 

dem som avgjør om det bærer i retning av den strategiske mål

settinga. 

Et annet metodisk argument som er fremma er at dersom vi idag 

ikke går inn for full utmelding, så blir konsekvensene at vi 

bindes sterkere til NATO og at vi etterhvert blir tvunget til 

"åpent" å støtte NATO (jeg lar ligge at det her insinueres at 

vi idag er fordekt for NATO- altså tvil om vårt prinsippielle 

syn er alvorlig ment). 

Jeg mener at dette teoretisk rammes av samme påpekning av 

forholdet mellom strategi og taktikk som er nevnt ovenfor. 

Ellers så er det jo mulig å bruke de konkrete sakene som har 

vært framme de siste åra for å teste dette også med praksis: 

-Forhåndslagringssaka: 

Partiet tok klart standpunkt mot forhåndslagr~ng av tyngre 

amerikansk utstyr 

(At vi stilte krav om at fronten mot forhåndslagring også 

skulle markere at den var for et sterkt invasjonsforsvar, me ner 

jeg var helt nødvendig. Hadde organisasjonen mot fiorhånus-

lctgring tatt opp i seg dette , ville den blitt breiere enn den var. 

Nå ble den i hovedsak en SV/ NKP-aksjon- og det var vel det den 

var ment som også , fra initiativtakernes side. 

Denne aksjonen var et k_lart eksempæl på at det ikke alltid er 

antall paroler som avgjør bredden. Forsåvidt en parallell til om 

NATO-paroleraleine er en brukbar taktikk for virkelig å få oss 
ut av NATO ! ) 
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-NATO-vedtaket om nye atomvåpen: 

Kommentarer her skulle være unødvendig. 

-Parolene/krava som er reist om omlegging av forsvarsplanene: 

De tilfredsstiller ikke NATOs behov. 

-Kravet om at Norge skal ut av kommandosystemet: 

Uansett om man mener dette er ei "gulrot" ,for å bruke et 

uttrykk som ble brukt, binder det oss sterkere til NATO-systemet? 

Jeg kan ikke finne et eneste praktisk eksempel på at vi har gått 

inn for tiltak som binder oss sterkere til NATO , sjøl ikke 

midlertidig (her er det altså ikke engang snakk om åta "skritt 

tilbake" før vi går framover). Påstanden om at vår NATO-pålitikk 

i praksis binder oss sterkere til NATO, mener jeg derfor ikke 

holder mål ,hverken teoretisk eller målt utifra fakta som foreligger. 

Norge_ut_av_NATO_-_aksjonsEarole_idag_? 

De som sier at "Norge ut av NATO" må reises som aksjonsparole 

idag, og at det uansett ville være bra om vi kom ut, mener jeg 

i beste fall ikke tar alvorlig på vår analyse av verdens-situasjonen, 

i verste fall inntar en uansvarlig holdning overfor trusselen 

fra Sovjet. 

Ei slik linje ser bort fra den ene pilaren som partiets politikk 

bygger på. Den tar ingen hensyn til at Norge, for egen del, treng.er 

et sterkt invasjonsforsvar i dagens verden. Den tar heller ikke 

hensyn til at det utifra rivaliseringa mellom supermaktene ville 

være farlig om Norge plutselig ble et forsvarspolitisk vakum, 

som ville innebære en forskyvning i favør av den supermakta som vi 

anser for å være mest aggresiv , med muligheter for denne til i 

det md.nste å få Norge politisk "på felgen" overfor seg (Etter

givenheten idag er ille nok! ) 

"Vi kan ikke bekjempe pest med kolera" er det blitt sagt for å 

spissformulere at vi straks må ut av NATO for å kunne bygge opp 

motstandsevne mot Sovjet. Jeg kan ikke se at dette rammer partiets 

linje. Det er bedre å holde på de~ opplegget vi'.;l~ar for å bli 5,;,,::. 
kvitt koleraen og samtidig ta vaksine-kur mot pel:lten, enn å j;.a .. en 

"lynkur" mot koleraen (dersom det gikk an) og så ·· ubeskyttd gi ···seg 

ut i pestbefengt område. 

A få Norge ut av MATO krever en politisk bevegelse og det er 
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grunnlaget for denne bevegelsen som avgjør om utmelding vil være 

bra eller dårlig, 

Det grunnlaget parti~t bygger ~in NATO-motstand ~å,er en styrking 

av forsvarsviljen, og -evnen, og en opprettholdelse av forståelsen 

av at Sovjet utgjør hovedtrusselen. 

En "ut av NATO-bevegelse" som bygger på nedrustningsideologien eller 

på tesen om at vi må ut fordi det er sjølve NATO-medlemskapet 

som utgjør trusselen mot Norge (Sovjet vil angripe oss fordi vi -~ 
er integrert i USAs strategi~ · er feilaktige plattformer. Begge 

disse elementa er sentrale i SVs argumentasjon for at vi skal ut. 

Partiet kan ikke gå inn for utmelding på slike grunnlag, tvert 

imot må det bekjempe at slike strømninger får oppslutning. Det 

ville være en ulykke om SV fikk oppslutning om en utmelding på 

slike politiske grunnlag. 

Det burde være unødvendig å arglimentere mot "nedrustningsutmeld

ing". Når det gjelder utmelding "fordi det er sjølve NATO-medlem

skapet som er trusselen" vil jeg la Lenin få slippe til med en 

beskrivelse av denne typen ideer: 

"Den småborgerlige strevinga til de små statene for å holde seg 

unna ,det småborgerlige ønsket om å holde seg så langt vekk som 

mulig fra de store slaga i verdenshistoria ••••••••••• 

••• dette er det objektive sosiale miljøet som kan sikre nedrust

ningsideen en viss grad av suksess, en viss grad av popularitet i 

noen av de små statene. 

Denne strevinga er sjølsagt reaksjonær, og bygger utelukkende på 

drømmesyner. For imperialismen trekker de små statene inn i mal

strømmen til verd~nsøkonomien og verdenspolitikken på et eller 

annet vis" 

(Fra "Den proletariske revolusjonens militærprogram) 

Det kan, på tampen, være verdt å minne om hva som må være utgangs

punktet for vår NATO-politikk idag (drsom vi tar alvorlig verdens

analysa til partiet). Det må være at vi blir best mulig istand til 

å møte påtrykk, inkludert militært angrep, fra Sovjet .Dessuten, 

at Norge også ellers i størst mulig grad skal spille en progressiv 

rolle i kampen mot supermaktenes krigsforberedelser.Det er ikke 

NATO-medlemskapet som er hovedtrusselen idag , slik det var til 

kanskje første del av -70-åra ?, kampen mot NATO må derfor legges 

opp utifra dette - få den plassen den fortjener, men ikke være 

det som overskygger. 
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