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Til alle partimedlemner: 

S011111eren står for døra, og vi håper dere veit å nytte den, til å 
hvile ut etter innsatsen hittil i år, og til å samle krefter, mot 
og innsatsvilje til høsten og vinteren. Og vi oppfordrer dere 
til ikke å legge politikken på hylla selv om sola skinner osv. 
Som dere ser av dette nummeret er det fullt mulig å kombinere poli
tikken med ferien, uten at noen av delene tar overhånd. Vi kan 
sjølsagt skru av klassekampen (vår), men du trur vel ikke at Willoch, 
Gro & Co, Skytøen, megga Maggie, !?eagan, KGB, (fortsett _sjøl) er så 
vennlige og omtenks011111e at de også gjør det? GOD SOMMER! 

\tJ). 
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1 parti SkOle 
Det har heldigvis blitt pil. moten igjen i partiet /i studere og 

og skolere seg. Dessuten har vi hatt et stort antall sympatisører 

på studiesirkel. Alt dette er bra, men det er store sva1c_heter 

ved måten studiene i partiet skjer på, som bare en fast parti

skole k~n rette på. For eksempel: 

Partistudiene har alltid vært elendiq tilrettelagt reint 

pedagogisk. Dette har favorisert dem som er vant med å studere 

fra før, dvs. de intellektuelle. Resten har måttet klare seg 

som best de kunne. Dette har skapt en tendens til å dele partiet 

i et A-lag og et B-lag, der A-laget er de intellektuelle racerne, 

mens arbeiderne fyller rekkene i B-laget. 

Utover grunnsirkelen har vi inqen systematisk skolering av 

de nye medlemmene. For eksempel skal vi til høsten ha neste 

runde med Kapitalen-studier. Vel og bra, men hva med dem som 

er nyverva og derfor ikke fikk være med på 1. runde? Pr. idag 

fins det ikke noe organisert opplegg for å gi dem (og andre som 

ikke fikk med seg 1. runden) skolering på de første kapitlene i 

Kapitalen. Åssen skal de da klare den 2. runden? 

I partiets historie har vi gitt ut omtrent 17 grunnsirkler. 

Alle har skullet korrigere feilen i den forrige, og vi har av

vekslende fått studiemateriell som har vært for langt, for kort, 

for vanskelig, for overflatisk, bygd på klassikerne, vært egen

produsert, hatt med polØk, ikke hatt med poløk. Alle har sikkert 

blitt produsert i full fart, for det har hasta så jævli med å 

få den klar til høsten/våren (stryk det som ikie passer). Her 

trengs det åpenbart at noen setter seg ned, oppsummerer erfaringer, 

prøver ut forskjellige opplegg osv. slik at vi slipper denne 

enorme prøvinga og feilinga på landsbasis. 

Det fins også viktige emner som partiet overhodet ikke er 

skolert i. Når studerte vi dialektikk og materialisme sist? Folk 

snakker om motsigelser og hovedmotsigelsen uten å ha peil på dia

lektikken. Dette får politiske følger: Oten å ha grep om dialek

tikken gjør du ensidige analyser, forstår ikke hvordan og hvor

for ting utvikler seg, du får en tendens til å oppfatte ting 

statisk og uforanderlig osv •. -9s_'II'.. Her fins et svært høl i skolerim.ga 

vår, som det er p2. tide 2. be~~ -å - fyll~ igjen. 
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Dette er noen argllI!lenter for at vi trenger en fast parti

skole. Du finner flere argumenter i TF april, der SKAU legger 

fram begrunnelsen for at sommerinnsamlinga i e.r skal gi 400. 000 

kroner til å opprette en partiskole . 

KAN UORGANISERTE GI PENGER TIL EN PARTISKOLE? 

Vil det ikke være litt frekt å be om støtte fra uorganiserte? 

Nei, jeg er tvert imot sterkt for at vi skal g å ut til dem og 

be om slik støtte. Selv om de sjøl ikke er med i partiet, veit 

de at det er partiet som er forutsetninga for det meste av det 

de synes er bra i politikken: "Klassekampen", kamptog på l.mai, 

opposisjonen i fagforeningene, Afghanistankomiteen, RV, den 

politiske overbevisninga og skoleringa de sjøl har fått. Det 

er ingen grunn til at ikke de like vel som oss skal støtte en 

partiskole. Også de vil f ~ fordeler av den i andre omgang. 

DISKUTER SAKA POLITISK! 

Det er klart at dere kan gjøre denne innsamlinga til en reint 

teknisk, økonomisk sak. Må lsetting 1.500 kroner, 5 medlemmer, 

dvs. 300 p å hver, bla opp og ferdig med det. Dette er ingen 

bra metode. Bruk heller denne s j ansen til å styrke partiet 

politisk blant tilhengerne våre, som jeg sa ovafor. Men det 

forutsetter at dere virkelig gjør det klart for dere sjøl først 

hvorfor vi trenger en partiskole, hvorfor distriktspartiene 

trenger flere penger (hvorfor mener dere vi trenger det?), og 

hvorfor sympatisørene har interesse av å støtte ei slik inn

samling. Lykke til! ~ålsettinga er ikke skremmende høy. 

Vekk fra dagens 

s tudi est il'. 

Kalle 
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600 Pl lelr1 
• 

DRA PÅ SOMMERLEIR OG FÅ ANDRE MED DEG! 

Å dra på sommerleir var en gang en selvfølge for enhver revo

lusjonær. Men det var før det, og itte nå! Sånn skal det vel 

ikke fortsette å være? Er det ikke slik da, at nå begynner 

mange (særlig utafor partiet) å bli ganske sugne på politiske 

diskusjoner, på å få mere kunnskaper, på å utvikle seg politisk. 

I Akershus har vi nesten nådd målsettinga i vervekampanjen. 

Det betyr at vi har fått en del nve medlemmer. Og enda flere 

går eller har nylig gått på sirkel. Altså må det være en rekke 

mer eller mindre revolusjonære og progressive foruten oss sjøl 

som det er aktuelt å få med seg på sommerleir. Jeq trur at tida 

nå er inne til å gjøre litt framstøt for å se på soilll!lerleir som 

en del av ferien igjen. Jeg trur faktisk det er visse muligheter 

nå, som vi bør benytte. Kanskje tar jeg feil, men det finner 

vi bare ut ved å prøve. 

Temaene for leirene i år skulle interessere de fleste: •vi 

er på vei inn i ei Økonomisk krise, en teknologisk revolusjon 

og permanent arbeidsløshet, som reiser helt nye problemstillinger. 

Derfor er AKP(m-l)'s strategi i fagbevegelsen hovedemnet på 

årets sommerleir•, sier ~...rne Lauritzen. Se intervju i KK torsdag 

26. april. Trenger vi en ny faglig platform? Hva skal vi gjøre 

med LO, hvilken framtid har LO? Med de framtidsperspektivene 

vi kan se nå, holder ikke de gamle svarene lenger. Alle som drar 

på leir i år, får sjansen til å være med på denne spennende 

diskusjonen fra starten av. 

I tillegg blir det diskusjoner om kvinnefrigjøringa, om 

kvinnekampen og sosialismen, om kvinnenes rolle i kampen for 

sosialismen, og om sosialismens betydning for kvinnekampen. De 

som ikke fikk skrevet innlegg i JO{debatten før påske, har sjansen 

til å bli med på diskusjonen likevel. 

Når blir det leir? Det blir Tromøyaleir fra lørdag 21. juli til 

lørdag··28. juli. Priser og påmelding m.m. koIDI!ler i KK. FØlg med! 

De ssuten b lir det b å tleir i Oslo-f jorden. Du trenger verken 

være båtvant eller h a b å t. Båtleiren blir fra lørdag 14. juli 

til lørdag 21. De som har vært: . .,p å·: wtlei r før, kan skri ve under 

på at dette er en topp kombinasjon av f e rie o g politi kk! 

Kalle 
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LEIRNYTT 

TROMØYALEIREN 21-28 juli. Pris kr. 700. Halvparten for barn 
me llom 6 og 12 år. Barn under 6 år gratis. Sammen med påmel
dinga må du sende kr. 200 for voksne og kr. 100 for barn som 
forskuddsbetaling. Postgiro 2 25 59 33. Påmeldingsfrist: 29.6. 

Hovedinnledere blir Arne Lauritzen (faglig leder i partiet) 
og Jorun Gulbrandsen, leder for kvinneutvalget i partiet. 
Dessuten blir det e t seminar om kvinnefrigjøring, og det 
blir seminarer om de forskjellige bransjene og foreningenes 
spesielle problemer. Som kjent fra KK er også Lars Skytøen 
invitert. Når dette skrives er det ukjent om han kommer, men 
det kan jo hende? 

Det blir sjølsagt idrettsdag, det blir barnehage m.m. og 
diverse kulturtiltak: Diskotek, visekveld, .•• Leiren er ny
oppussa, det er god plass inne. Dersom du har lyst til å 
jobbe med spesielle ting (f.eks. barnehage) så meld fra ved 
påmeldinga. 

BÅTLEIREN 14-21 juli. Pris kr . 600 som faktisk også dekker 
maten og drivstoff til båtene. Samme barnerabatt som på Trom
øyaleiren. Frammøte ved Tjøme. Halvparten av leiravgifta må 
betales ved påmelding, postgirokonto 2 25 59 33. 

Leiren slår seg ned på egna sted i skjærgården, og det blir 
innledninger og gruppediskusjoner på vanlig måte. Det blir 
også seminar om sjøforsvar og sjøheimevern. Hoveddiskusjonene 
er de samme som ?å Tromøya. Det blir rikelig tid til ferieliv 
og bading. 

Påmeldingsfrist for begge leirene: 29. juni . 
Send påmeldinga til: 

Sommerleirkontoret, boks 211 Sentrum, 0103 Oslo 1. 
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Marxistisk nytenkning: 
VENT IKKE FOR LENGE MED KAPITALEN-STUDIENE'. 

Til høsten skal vi til med neste runde i Kaoitalen-studiene. 
Vi skal komme noen skritt videre mot en teoi-i om det kapi
talistiske systemet vi lever under og som vi har satt os s som 
mål å styrte. 

"KAPITALEN" ER IKKE ØKONOMI 

Mange tror at Kapitalen er politisk økonomi eller økonomi, og 
Økonor,ti er trøtt, vanskelig, unødvendig å lære seg for dem 
som bare driver med anti-imoerialistisk støttearbeid, KK-salg, 
kvinnekamp osv. Dette stemmer ikke. 

Marx kalte ikke boka si for "politisk Økonomi", men "kritikk 
av den politiske økonomien". Datidas økonomer f ramstilte 
den politiske Økonomien slik økonomene idag framstiller sos ial
økonomien, som en egen sektor i samfunnet, som et e get fag, 
spØ noe som bare har med priser, penger, konjunkturer osv. 
å gjøre. 

Dette var det ~arx kritiserte. I Kapitalen viser han hvordan 
økonomien i virkeligheten er en form som klassekampen spiller 
seg ut i. Kapitalen er ei bok om hvordan klassekampen skjer 
under kapitalismen, hvordan den skjuler seg bak en tilsyne
latende nøytral Økonomi. Marx viser hvordan begreper som 
verdi, merverdi, nødvendig arbeidstid, kapital i virkeligheten 
er uttrykk for klassekampen. 

Det er syrr.lat noen av de kapitlene dette kommer klarest fram 
i, ikke er tatt med i studieopplegget til høsten . Se f . eks . 
kap 8 {kampen om lengden på arbeidsdagen) og slutten på. kap. 9 . 

Men ni!r du først er oppme rks.om på dette perspekt ivet , vil du 
se at klassekampen dukker fram på hver side nesten. Da blir 
boka straks mer spennende . Klassekampen kommer etter min me ning 
alt for lite fram i studieopplegget. 

BEGYNN LESINGA NÅ, TA BOKA MED I I"ERIEN 

Opplegget er møte 6 og 7 i det studieopp legget som står bakerst 
i studieboka "om å lese Kapitalen" , dvs. fø lgende kapitler: 

Kap. 5, 6, 10 i bok nr. 2, 
Kap. 23, del . 1-4, kap. 24, del 7 i bok nr. 4. 

Den 4. boka hardesverre ikke komme t ennå, forhåpentligvis 
har vi den på ettersommeren (?). 

Jeg kan trøste dere med at dette stoffet ikke er så vanskelig 
som det første vi g ikk igjennom. Men det kan kanskje være 
lurt å repetere litt. En enkel og rask må te å gjø r e det på, er 
å dure gjennom RU-heftet om pol. øk . Det er lettlest oa bra . 
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OPPLEGGET TIL H0STEN 

Vi vil starte opp i august med konferanse/kurs for studie
lederne i laga .. Der vil vi både gå gjennom stoffet og disku
tere hvordan studiene bør gjennomføres. 

Vi har også diskutert om vi bør lage repetisjonskurs eller 
oppsamlingsheat for dem som av ulike grunner ikke fikk med 
seg studiene sist, eller trenqer å gå gjennom stoffet på nytt. 
Vi må evt . prøve å undersøke behovet og interessen først. 

ALLE TRENGER NÆRING 

Partiet er en plante som i , likhet med andre planter trenger 
næring. Studier er et svært viktig næringsstoff for et 
kommunistisk parti. Vi kan vel si det så sterkt som at uten 
studier vil partiet sykne hen, visne og dø. 

Vestfold-partiet har satsa systematisk og sterkt på studier 
og skolering i flere år. Det har gitt store resultater, det 
har dere vel sett i KK. Det er all grunn til åta studiene 
alvorlig. De vil bringe oss langt framover dersom vi gjennom
fører dem bra. God sommer: 

Kalle 
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111l/ - U'tfOrdring 
Det er på t ide å starte diskusjonene om Stort ;nqsval qet i 1985. Hva slags 
politisk profil ønsker vi å markere? Hv i lke saker skal vi kJøre f ram? 
Hvi l ke målset tinger har vi med å stille i Akershus (vi har ikke mulig 
heter til mandat)? ~eninger og fors l ag tas imot både muntlig og skrift l ig. 

Lista skal inneholde 16- 20 navn (avhengig av om mandatta l let ti l Akersh us 
bl ir ut vidaj . Fylkes l ede l sen til RV og Distriktsstyret til AKP(m- 1) har 
diskutert lista . Nedenfor står noen po l itiske retnings l injer de mener bør 
gjelde . I ti ll egg står et første utkast ti l en del av l ista og en del andre 
aktuel l e navn. Det understrekes at det ikke er jobba noe med l ista ennå, og 
at det som s t år her ikke er gjennomarbe ida på noen måte . ~ange aktue l le 
nav n er hel t sikkert uteglemt. 

NOEN RETNINGSLINJER OG SPØRSMAL 

- Det må være minst 50% kvinner. 
- Vi må ha mange arbei dere (mi nst 50%?) . 
- Kandi datene bør komme f ra ul ike de l er av fylket. 
- Det bør være innvandrere med på lista. 
- Det må være både med l emmer av .A.KP(m-1 ) og uavh engige. 
- I hvilken grad ska l vi bruke de mest kjente idag, og i hvilken grad 

ska l vi bruke va l get t il å "markedsføre" nye? 

- Hvor vikti g er det å f å med "kje ndiser" - f . eks. fo l k som støtter RV, men 
som ikke er noe akt ive? 

ET UTKAST FORA STARTE DISKUSJONENE 

l. Kjersti Er icsson forsker (psykolog) Bærum 
2. Aksel Nærstad snekker Asker 
3. Grete Schau psykolog As 
4. Øystein Giertsen student Skedsmo 
5. Gunn Frishalm landbrukstekniker Ullensaker 
6. Britt Unni Ar ntsen vernep l eier Bærum 
7. Carl Erik Schulz sosialøkonom Skedsmo 
8. Tove Nødland industriarbe i der Asker 
9. Ei nar Einarsson forsker ( l andbruk) As 
10 . Mor t en Gr ønvol d industr i arbe i der Oppegård 

Andre: 
Lasse Naumann lærer Asker 
Ole Petter Jupskås snekker Asker 
Lone Christiansen snekker Asker 
Rønnaug Sørensen student Asker 
Stein Stugu industriarbeider Bærum 
Tore Fjæreide industriarbeider Bærum 
Anne Oline Haugen student Bærum 
Pål Ivar Bergersen lærer Bærum 
Erik Plahte høg s kb l el ek.tor As 
Turid Pettersen lærer Rælingen 
Tor Knudsen sekretær Ullensaker 
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Den foreløpige tidsplanen er at de to første plassene skal bestemmes i 
september, og resten i løpet av året. Det blir RV-konferanser som nominerer 
endelig. 

A.N. 

VIKTIG MELDING • • 

KVINNEMISHANDLING I PARTIET 

På grunnlag av et par saker som skjedde tidligere i år og som har vært 
under behandling i distriktspartiet ei tid, fatta DS dette vedtaket i mai: 

"os har blitt kjent med at det har skjedd kvinnemishandling og 

grov fornedring av kvinner i distriktspartiet. Også gjennom 
offentlig debatt og i interne saksforklaringer har det kommet til 

uttrykk politiske syn som er uttrykk for (uforståelig ord) feil

aktige syn på kvinnespørsmålet. 
DS mener kvinnemishandling og grov fornedring av kvinner er 

uforenelig med partimedlemskap. DS oppfordrer partiavdelingene 

og spesielt kvinnene til åta det opp dersom de kjenner slike saker. 

Vi vil samtidig understreke anonymitetsprinsippet som krise
sentrene praktiserer.q 

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



q 
Slå ef slag for -R-ØDE--' FANE 

FLERE MÅ ABBONNERE PÅ "RØDE FANE"! 

Tallet p~ abbonnenter er for lavt. Det er fare for konkurs. 
Det er en abbonnementsvervekampanje på gang. Målet er ennl 
ikke nådd, se baksida av nr. 3/84. 

Men en langt viktigere grunn til at flere må abbonnere, er 
at behovet for teori e r s å stort! Verden er temmelig urolig: 
0konomisk krise, <,likende krigsfare, den nye teknologien som 
trenger seg fram, den Økende uroen og elendigheten i den 
3. verden, trusselen om Økomogisk krise - alt dette skjer på 
en gang. uten teori er det ikke råd å forstå hva som skjer, 
hvorfor det skjer og hva det vil føre til. 

Det er et vledig behov for teori - og vi har noe å tilby. 
Men vi får den jo ikke ut! Røde Fane er et medium til å bringe 
teori og forståelse ut til folket, men et medium som vi hit
til har lagt sv~_rt liten vekt på. Det bør vj se å endre på. 

Faktsik tror jeg det vil være en viss respons på RØde Fane na. 
Omlandet vårt har økt, mange utafor partiet går på studie
sirkler, eller har gått, og er sugne på teori, på å forstå 
den utviklinga som er på ~ang. Og vi har fått en del nye 
mdlemmer. Har disse blitt verva som abbonnenter? 

ER IKKE RØDE FANE BEDRE NÅ? 

Jeg synes det har blitt bedre etter at Bjørgulv Braanen over
tok som redaktør. Mer lettleist, flere korte artikler, mere 
debatt, mer allsidig. Se bare på innholdet i de siste numrene: 

1/84: Om den nye klassestrukturen som vokser fram i Norge, og 
en artikkel om de intellektuelle av Sigurd Allern, som bØr 
gi reaksjoner. 

2/84: Om sjølberging eller ikke i Norge, og flere innlegg om 
de marxistiske kriseteoriene. Her er uenigheten stor. 

3/84: Hva skjer i den 3. verden? Hvilken betydning har dette 
for oss? Det står strid om den historiske materialismen i 
et par innlegg, og det er flere innlegg om klasseanalysen. 

I alle numrene er det debattinnlegg - om Komintern, om kvinne
kampen, om økonomi og krise m.m. 

DRIV LITT VERVING! 

Målsettinga er 400 abbonnenter ekstra i 1984. Da nr. 3/84 kom 
ut, hadde vi nådd 52%. Akershus ligger pl topp med 105,5%, 
men jeg har en mistanke om at det likevel er en delt hente 
uten at det trenger koste sæ..rl-~_q mye innsats. Gjør et forsøk! 

Adresse: Røde Fanes distribusjon, boks 83 Bry n, Oslo 6. 
Pris: Kr. 145 pr år. 

Kalle 
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SEMINAR OM PRINSIPPROGRAMMET 

Sett av helga 8. og 9. september! Da har vi nemlig planlagt å 9jennomføre 

et åpent seminar (eller mini høstleir om du vil) om PRINSIPP-PROGRAMMET. 

Selv om partiavdelingsdiskusjonene da forhåpentligvis er avslutta, vil 

det sikkert fortsatt være mye å diskutere. Ja, kanskje vi til og med 

klarer å føre diskusjonene videre, avklare ting du er usikker på, få 

klarere standpunkter fram for dem som skal møte på landsmøtet. Det er 

iallfall målsettinga. 

Vi skal sørge for bra innledere (foreløpig uklart hvem) og et bra 

sted (foreløpig uklart hvor). I det hele tatt, mye er uklart ennå, det 
som er klart, er at dette blir noe av. Så det er bare å melde seg på. 

Nærmere opplysninger kommer i KK, så følg med! Vil du melde deg på 

alt nå, så for all del -- gjør det! Fyll ut sli?pen nedafor og send 
den til 

Aksel Nærstad, Fredbos v. 72, 1370 Asker 

klipp ---------------------------klipp-------------------t------------

PAMELDING TIL SEMINAR 8-9. SEPTEMBER 

Navn: . . . . . . • • • . • • . . . • . . . . • • . • • . . . • . • • Adresse: ••••••••••••••••.•...••••.•.• 

Antall voksne: ...... Antall barn: ....... Alder på evt. barn: •.•.•... 

Ønsker/merknader/kommentarer: 

Sendes: Aksel Nærstad, Fredoosv. 72, 1370 Asker 
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