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LfDE R. :. _ ___ __:_2. _ ________ ---..;; 

LÆR AV Af\lDRE I 
• 

I 'HVA Ml GJØRES?' skreiv Lenin: 
"Tilfe l let med de russiske snsialdemokrfi.t,me gir e t gc,dt bilde 

Rv de t a l lmenne euxopeiske fenomenet( ••. ) at den svært e tter 
lengta frihe t en til å kritisere ikke medfører a t en teori 
blir skifta ut med en annen, men frihe t fra al l -helhetl ig og 
veloverveid teori, net medfør er eklektisme og ~angel pA pri~
Ripner. De s om har den minste kjennskap til den nåværende til 
standen i bevegels en vår, kim ikke unngll. å s e a t den br e i e 
s predninga 'iV mA.rxisrnen blei ful11;t av ei v i s s ~enkning av de t 
teo r e t i s~ n i våe t , rta nske m;,nge folk med f<vært lite. og til og 
med t otal mangel på qkol eri ng, ~ikk med i bevegels en fordi den 
hadde pr aktisk hetvdning og praktisk framgang , n {s ,32) 

De tte gir e tter mitt s vn en t reffende beskrivelse av hva som h<1r 
sk.i edd ogs.1\. i vår t part i og de t stiller spør s!!uUet om stud ier og 
s ko l ering på dagsorden, Synet pil. t eori , "< koleringsnivået e r u.t":·il 
s omt 1t nøkke l"<pørsmål f or å fr, r Rt.., rl en nil.vær ende t ilstanden i 
partiet vå r t. _., = ~--
Hvorfor hAr de t bl itt sli k - hvor for har i kke skolering og teore t
is~ ar be i d vært en int egr ert de l av vår--v i r kAoruhet i e l le å r ? 
Sk<1l j eg fo rs øke a svare , v il j eg trekke fram to saker , 
For det f ør ste har v i i kke t i ls trekkel ig for s tll.tt at skolering er 
noe mere ennå le s e i ei bok. nen...Jllarxist-lenin i At i ske teorien er 
en vitenskap, og de t krever ans t r enge l s e, nrbeid, rett l eiing og 
undervisn ing om en skal tileo-ne seg den , Det be tyr at de t krever 
t i d og h j elp - e t v i rkel i g "'lv orlig ment forsøk på!\. utbre k :l enn
skapet til den marxist-leninis t i s ke t eorien f orutsetter a t ledelR
en på den ene s ida or gRniserer studiene og eir re t t le i ng og hje l p, 
og sier hvi lke andr e ting kamerat ene ikke skal drive med nå r de 
studerer . I stedet fo r å br uke sjøl s tudier som et suplement . ha r 
dette vært hovedmet oden vå r. Skal vi for bedre vårt teoretiske 
arbe id må v i rett e på de t t e . 
Men fo r det andre er de t neppe tvil om at be t ydninga av teori er 
for dårlig f orstått, og endog blir avvist. Marxismen-leninismen er 
e t produkt av både teoretisk og analytisk arbeid på den ene sida , 
og "'V R.rbeiderklass ens utalli ge kamper på den andre sida. Genera
Rj oner før ORR har gjennom s i tt eget blod og arbeid frambrakt det 
r åmaterialet s om teoretikerne har bearbeide t og nedfelt j_ li t t era
turen . som den marxist-leninistiske teorien. Teorien om proletar
diktSJ. tu.ret blei utvikla "1.V Marx på ,:rrunnlag av de dyrek;løpte erfar
i ngene fra -Pariser kommunen i 1871 . 
Veda studere og tilegne oss - og ta i bruk - denne t eorien drar vi 
direkte nyt te av det arbeidet genera sjoner før oss har g jort. De 
s om avviser teorien og studiene , 8vviser derfor i virkeligheten 
verdien av andres erfaringer, vil ikke lære av andre og Rtoler bar, 
på s in egen nese. 
Skal vi fo rbedre vårt teoretiske arbeid må vi uerfor også føre kamp 
mot denne ideologiske retninga som hevder at en veit alt best s;løl 
I vå re planer framover nå vil det .bli lagt stor vekt på å styrke 
skolerinF,a og det teoretis~e arbeidet, Skal dette lykkes, måledel
sen være seg bevis st sine opngaver og Rnsvar, og vi må alle føre 
kamp mot den studiefiendtlige ideologien, og lære osR !\. verdsette 
innsats en til generasjonene før oss . 

Finn. 
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HVORDlUf-T mmmB lI GANG?. 

finZKlara, har h t gåt;!L~~ CJ1 ~~!'!? 
Le<! lllr&a t shtø JrJ! e4.i lllezr epørl!il-

llå. i..et s lm.! htil..enr oas ii å', brw'..å\11- .ey-ti 

k~eftar på Ta'l.gkmpou?lm <l~l itea?!r 
bto ta~ :framlr ~ag ~dt vi llit1t. eer 

e:l' hvertlz:a a:tr'hi<iøt går.Det eir bA~a, 

p&stthe eg ~egati wo til'!g &. tr~klw 
f rt!m.I ~ ~~~~ QF"ui!rli!e]o~ s~~l vi b~r~ 
ta OJ!P' ~~ orG3aisatorisJze ,roløiJ.ew
er søm hllnd:nr uø.:O:an °!,ygi!fC,lr pal. ,m-.

<lersøketn i 3 "f'algk emipv.xpper. 

!!.r~!tolf.i!rl?å, frigj5r~~!r• 

~et"tte er f~rst• forute$1;8t3g- for 

!få o~&tto~~ erbeid som 9et en val!g

kll!B'.l) oy- i.3ta!!t' 6•e, bof:l'l:-1 foWu ti ileool1-

ec1t. I ~ag er oot :forteat1t. -lilft a s liiltr 

~t ),'!§Mika•1far 1k1..'-® :Um.• fål11tt f'rtgi-0,r"l:
kraftc:r "Gi.' 1 'ff • lE:u"beH! . 'B'i!lt ;1~·tJli!' at 
e$o ~ :fe ki::,:c!:1·at0r oty,;;vc_• :-..;,i' åi 

n:!11'!.G :f, 'ill!: i.ill en mfoi.!:,ll.'l:<l!r;;.c ·,'.l0.i;::,~ 

l!.i:t?tieø<J l!~u:;zr r,c:-J en,.. il 1k!k: i r 
'li'.,tt lal>u'~!ll\::t. ::.",; './..;;J0'..i::m:. 'I. i.sis, 

r c~i:~~- he. eik:":"!!i <l'G'lito fn• jtl\J.:t 

~~ eaJ:\~ mf.~!m.-,~- 4 z~ r.~ -;z: h~ili lik~ 
:r.ct'ie.r,: f!::;?W ,;,:;;r prt'iri tert:: 
bhs~.ru ~-::l(.~1::;'t;t1\;.?ø-B'Jt~r:..~~~.; S"i1..:: j ;h,~r.~ac ... 
borcr, :&~&l,me<«a·, S!ngs!!ke!', Ro::s<0'::1i'rorg, 

N r~o,Utlei!'tll~~r~uihsi~ 1 3-f'!mf'un~~t , 
+Sjukehuset,TMV 9 NT!Hv'Sinto:ff. 
Utefor ~~}h<.!ii.l? g~"''!.e~r- ajolaagt -il ct 

eu!IJillu-ej;:;,].~ pT~bloma her blir a~a 

aiurorlfl-:Joi?ll:~~ som b(lr ut rafe:u- ~lsS& 

rc~nlll eg BO::n ik:l:!n, -,vil ori"1'e sæ:rli·lJ 

my e på, jobb-må TI1M 0ra mu ligh 0tlll!.'I av 

mat<l® Hi! ttt t.aaeatlll! i e'or,i av QS-· 

p1•i@rl terte rohzr:Qetto bør helet e!l
ga111ae:1.0om gjca~ 'M~'li ,Jll8 -m;, kmr: og 

t11e opp, tlrGlt'te mo«> 'Wal.gl.o<te t eea. 
(Æalesft P-14-eil.le xr- PevllW/!C&ri H:Nkto) 

Ua1Qeegip d førat og fremd: 

M~ S,Pi~rvu-,..f.iXlø mrl_$;!",: 

Le 'J 11'!.øQW. i i!i:3"..rti lte vml..gkGmpg:r-~pø l:i" 

hør nå værl ruDit ~g øpurtt. ~ :lrG~ 
,.,ill hlt i ~rbeu.·æ. ~!5!æatb:i:r @'13 Ul 

nri~aifoa-i~ge:,-,,9l~,:v-trå mt~:ir- f&P~ 

B'.t,· <lat b ~ram, t~ll f.\ gi op:pfi-1:Tui= 

fo~i <19 !leete eo..qs, bl~ spurt- G.r Jn):S-

\'!erl'or;S-.;ts, før:::it og :f'reras'b' ~ al. 
g-:1. c:ppga-ver t:l.i'.il f&lll.t-~•Bare lag n!-ø ter 

uå.r -Oet er ør.ek<a o:;. 9et."Så-isG.,r,l;o 

l"!J.:m~ ø ruu~t ti/Il :RV-Sl?fillJ)ati sø:rar må 

bl.i (JC rt~-.z{JQ hVQl." :l:',:.1:!lli- fu.•,rt -'GG:!'eW t •1il1 
å ,1~ 1.1.2.! pfil noa::r -zt. bøgret:"'~ $::;rpge'l/eF; 

r?i kjG:t'tlØ ~ sikre !1Tb~<$;;i'(t 0§' 

llt. gg;:: e~ k"'11cr0·t lltl1:ep1.e.:::i°:' c._ .,,_, _____ .._ .. ----..:..,. ... ~,..,----~---~-~ -...:. _ _ ,..__..,,,. 

K j'Grna ~ 1 f ø;:-sta ro!::it~ uy~ge;:,-, opp, 

Cl ct!l6'V~'.l'.'l.1~ :,)ti:.."'Jik:Yi!O:!'ato:x·.~©"t Gr 

.._,.71;..~:i:l"~iDe9l0l'illiJ$:.:' ~-.. m:!å tn }T.l. S.JO 

,;,ppgc.~,_;ia l!!Q!ll leg,a;,;::_o,."'ru\ ka'it ikk"t..' 

'lt-.i~-t\;) <i.it··· ~.., li:J-.:i:,:,e,11rrn.-0:i.•e a l'll~T 

uavnoag1g.:;~1s~alse~ ~ s i ~ at ætyrQ 
@g en :pla:t-c.If.at~ l!1å være-.min ls:()Wi'.lc.•6;t 

~atopl.Ja1a-.:F:;~k~;~,ag ,Wjuli ~'!. ~ 
lin :før s'l;s t cli!ull& atun,;i :·~~r e-6ag Z-5/jt~ f.

1 

ekal vt ha l.øpeHv<Jølut..JQ'l.~ i 

oa;rå.Cc.t,aøn'1ag .23.a~et skal~ hn 
åp-eet !ii!i1Jh ric :~lltr !".lil. eå. i a'll!t tereæi 

oss mest krefter:- Mgans.v; Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



VALGKAMPllNNSPURTEN vm. Bfil EN STOR 
~~~~~NJiE.~l __________ _ 

Dette ~r bara noen få opp~yso~ng~r 

.. .r. h-wa sori skal skje etter ferien. 

N:e1 k oukrete planer vi li Æå· ut till 
valJgkalllJlgru.ppem, når RV' s:l.t1t :fylJ

kesstyre har bohan<lta planene på 

rmite i mi~ten av jUi.li. 

Her etars~r vip~ å Vil!f3 det beste vi 

har av politi kllr og kul~: 
~~Delta i ra<lio/TV:'.Pcr 05s blir <let 
<leltageloe i x ra<l1 e -~~a, 

ti111~. TrsUig bl ... h-t Karl o,r 
Arne 2tOlll ekal ettlle.'llett~ er ikke 
en<lelig avgjort. 

e.Lør'3ager b'Ur :fae'~G ct:a'i3 Ulagano-he'Ilsfc 
Meo-<let er literr grunn till! r~g-cltr for alh v::-1lgksmpgr:,pi,-e1' eg fcr eB&-

me<I at <lette ~i1r en :Wst"påi <lri traten~Vi regnt1r nui<I ! stilllo ~\'I 'Jl;/f'J' 

jamne" !Valgkampinirepurten skal bli po-1.1. tiske 'i.trlt~ativ Og" iml~tur· på' <la, 

en spenlJ'enc."ie kampanje-<ler Vi <lag fleete stand ettcnr ferien.' 

for <lag Skal sikre foll{,- SOM' fj~r- f .Pengeinnsamlling:netta, må bli en . 

ner seg f ra borgerskapet og gå'r viktig salt for at'Ve valgkampg~per." 

over tilJ-e lUer nærmer sag oss.I utm-vårt må~ er å overoppfytnø vår loll:ale 
ne kampanjen ske.t vi bru.lee mys- mållsot t 1ng me<l 1 5::000 1cr:Derl!!® g?t"Up~ 

kuttur,politiske ii!Titia tiv etc-m~ ne greier ~ målleet'dingen& de ~r 
først og frems~ mange aktivister 
aiw i. ntU!ats.· 

H.YaJ!kal skj~'l. 

a.Kon:ffrcnta~jonsmø11e:ir;V'v er c-å i 
gang meo å sikre kon:fr ontasjons-

møter om faglig,miljø,helse og 
internasjonatt.De~te legger vi 

stor vekt på:De anure partiene 
vit gjerne unngå åpen kotl!f'ronta

sj on, me\'I oss.De må tvinges- tiil.! 

tjet! 
b. Sk~lekampe nj a.Ettær ~ko~estart 
I?.august , legger 'Wl. op~ till ei 
kampanje på skolene (fra 24/8 ) . 

Må let her er føret og frems1; å 

nå f ram till ~.gangsvelgere. 
c.Årets valginrrepurtmøte blir 
torsoag 3/9 i Sam:f'unlN!t :·På• valg-

å pninga 31/5-var det mange S'OJD ~k
ke stillte opp,:m. har de tjangHn ti-b 

å· ta oette igjen.Så-mobilisering till 

o~tte møte blir ei viktig •ppgav•. 

fåt~-er "1ettre realistisk ~MGw-Oe~ må 

pllanlegges-. V'i kommer trol'ig Ille('! st 

initiativ herme~ de t første ~ 

V'i ør gla~e ffbr ideer og forsil:.gg til: 

innspurteir.Seno· <l sm <lirekte tiill P-I4:.' 

Valganev.' 
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fORDBffl SO!ll ATOW!'Rll SO'lm:HVA MENlm RV? ·b::<r.jøre kampea rari'. supei1'!JDalrteael!I! at-

e.m~ppruetaitsg ti~ hnc<lerucaa her 
!'fil skal. ..,5. gjøra me<I l'le& ":l're~ebøll · c:;mi tnw f~xr å Etyvke ast il'io.21,ji,nal~ 

~ou"som 1 '1iss0 oager ruth:r in~ f i•syara,t !IG't t"-usM>lcs f ra S'ov3'e'f;. 
~ er Tr~las'l'-J'a-ht ær e13 virke:lJt,g ~:·oo tnu, for å\ l!lty],kft> tet. s!vil 
ællgr.:~ :i,orali.· ing pill_ slanvd>o:M'let lm1r- :fø-revarat. 

jeg bl.:~ :f'111llgeu4a im. ti!:tiv: .,~·.Agi hra :foZ" atøt'lts- til foll!s: i 3} 
a • .lMlo.illvåpønfrit1t Norien:Norii_eltl' veriea riom kj'Omper mot m.tP'i>?'lllaktGn.._ 

fr&,!;90li!BStevtie-3'tjøriaJ 26- 26 -.fuill. s~rtt,;g Sovjet: 
b. Spcnveøk~:a::a till! toppol.'W på 

I I 

l.iti tG:.ie fr& ".Akaj$2t~11 NM. ti1'll ~1Ive !Ud 't'.ro:r,0_ygr tektikJ!.l?_ 

A'tomvåpen". Etit&r mfui 'll&tSii?;l\;' kae i:!cllire? ~e i!s-
w:·Brev til U.stct•~~-:f'ra Nm> S'trategiek• i.'iO'jeno ferenas}ll c!S' ea11> 
om "avspamrl.ng eg ne<lruet uta-g" • te-les i <lag av krc:f'~r aem "«4 'll 

A.Hva ør at ra~egien til oisa,e skjerm• Sovjot mot kritlkk:D~ andr• 
iuittativ~.---- av krefter ao~ eer Sovjet!!' &teeppi--

- - ~ r.zetuia~ stm hove~fare'a for veNen~ 
El.ll-r-li~,r;a vt;J -B o? T!:;,g %r t fclll oe.,- fot'k.'lffi:i" @ppg::.rr~ blir dar:f"or å l.egge-

trekk~For uetførotc acj-.rarfir <l~ mot opp-
00 

:;.,:m= takttk..~ eor:s, t~~klto;r- f ~'!lk 

fa:reD for atomkrig og <l~t forfer- ov ~r til vår atratsgi-bGZ't f1m rwl- I ; 

uatt,ge me<l atomvåpen. ejooietsnea•:1lfltto blir ei svært VUlt1liig j 
Fi>r· eet an~re novnc,r uo ikh tilGO ~-t1t oppg~~ i vu1.gkampera-llangt ut ovar ; 
c,~• supemaktC1nes· at~mop:irrua-ti:d .in-e. ~an ·t,e·ty"ciaga <let hur -Zt:Jr å søl.& 1 
Jret bo ·tyr: DD h.:ir el.'m ~ :ll fil ff,,, tii. s i; emraer; 

Nbr<len som atGnfritit O!llrå<l\i ... uteu- å · Det ar lltten· tviill om a1; <lette bliz-
ee'W.lc hva B1IXll truci:.- NoNal(!;'.- tia vttnall:eU.g oppgave og lliiaja må 

D->th e-.r Gn E1trategi som 1.uk..1tcr ~i akutGrclJl-1),l:1a her i FK:~; h::ir æ 
øyuo1:Hi f s~ 'ile kreft\'lr eom troer ma~ i.Cl i witiativ ao m RW iwr atiilt"lt.;, og 

eto:3våpoa eg æ:om et'IK?"' t:~ll' l'iliamisg .· som e;r i stn forbere~el.s~ 

fsr~r · ms~sGne :fful]stQn<:i!e på, avwø1o. I:Kvini.Nlfr3n~ea f'or~ør oo~r sn frædei,-
~ u--4let r tfar-~ ?Jeu li lil:1, s~ ~~r ata:fo·tt r etita mot euporcallitenl!s atO!!J-
- .. 5~bøvo.,,.eloo- !'i'a,el :nya-• f' ol!l.tr s 'Qm, v1 'li ,. • 
...... "' · ·: opprus •l!l"ng. 
vie !ily.! tt<:i till k ampe;a, for f rel:!øn. 2 ~:St faglig hrl.tiain-v me<l· u1igaugs: 

I 

For SV og ?r.td' bi.~.r ~-t-ttc ~eros; ho~- punkt i Kjemilllls-f' orbGrø,:rror G~ faglig 

e1Ak i valgkarap&?i} ki1.'llfiaraoøø so m, tar cpp, atC!iltnussel.as " 
B·;'HTiA l!k:al. 7.ara R1i7 s1n st?'rntogf? og oGm ør rot•i;a mot supermaktene·: 
-~..-----.- Li c;fia m~~l d "gå hlD 1" <:l i eese be-.,eg-RV! eia stra t ~gi ~retter si,s, me..-

iag noked klar og ksæ fo:irmuleree i 
~ i es• pulSkteo.-z 
a.G!. imot atomopprustning. 

elseaac-,har trolig, Ute for eeg-~lri. 

om vi også ekal ta noeDi: luttiriiT 
for Ai. på'lvirke iaeenfra-lfen~~ 

gr\189 11111 å' ha Uluejoaep • folla ; 
balt •fre~lrlaitiativene" Le;f./R. 11j Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020
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0P-PLEG(f !'OR LAGSMØTE OM 
'f~!iGRT .... ____ _ 

Som Vi sa i aprilrutina,gikkr vi 
in~ for at laga et~e'r f'eriea kon
aentrerte- lagsmøtene i h$vetsak ttl 
va lgsaker.Her har vi opp-1.eg/l' for $t 
møte om vallgintrepurten~Vi foreelå'lr 
at laga følger 9ette> epplegg9~ 
llersom \'let 1kJø_..er-h9~e sak 
er <le-vll. ta op~ 

!~.:!}!!~-oppte~ 

a.Må~setting:Få laget fort i gang 
me<:l valgarbei<J etiær fert en~Sikre 
politisk mobiti sering,pi. de viktig~ 
te sakene. 
b.Saker til møte: 
rr. Valgansvarlig el11er- :rorman"ea- lleg 
ger fram en pl.an f or lagets· arbeid 
fram til valget I4~9~Plla~a' må in~ 

h oll'.le hv.4. lke inttiativ laget- shl 'f 

.ta og hva h'\<.er enkelt skal gjøre~ 
Planen må og ~ .et- epplleg for 
økonomiinmiamlinga~Den~ ptaZMtr 
må legge ·- s fram så konkret at <lin!' 

kan \'I i skUteres f'er<ltg på• 45 mia~ 
æ.Rol11espilll om 4tn av to saker: 
a.Kampen f'or f'reden-eller-
b )twa skal oljjepengen• brukes: 
till? Her teaker vt ••• at 
to stk~hol<ler hver si1J' innlei-
i rig hvor en er RV' og en spil.lle:ir
SV' -evnt~DNA, Venater el.ter NXP ~; 

Vi foreslår at SV prioriteres:~· 
lldagS11eale- n• kan også del.es, 
intr> f'or å forsvan et av ae t" 
partene.y1 tror aet'lh,, er en f'i■ 

liMl!•h -~~oa'e •~~.f:..å Økj•~• osa 
på politikh li"• (H_otcs . '" ,..~ .. . ~ k~ 

. • """U .t.b- \ 
. ._..,:~tj«l,.....juai ,HV-he1'ter oa for-

svarepoU tlkk Ofr olljilpeager.llgettJ 

materiale fra sv,-eu:.- \'le an<lr~ 

part lene. 
D_ette møte !må pllanegges a"fY laget før I 
ferien sliik at f•'lk- scm økal ha inør-
leiinger får forbereot øaj} · 
Møte bør lte-t\'les :hr 20:iaugust} 
Vi trinr oet kan khlln eatsl i'1oer :fra 
9et1te .møte e:a hvoritin vii skat till~ 
1uit1&tiv 1 sluttspu.rte~:iæppø:r"øer .. 
h'leer.o qfrekt• tit P-I4·• -~•-!},at b:U.r 
{!agl.!ig koat.:"Va~ på~ :P-F4 :fira lr6 :;j'!Ørii 
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HVA MA GJØRES 2 
DSAU har diskutert gjennom opplegget . for studiene av ' Hva Må Gjøree?' 
Vi har vedtat t å satse mye på a t d~sse stud iene blir vellykka, og 
at utbyttet skal bli s tørst mul ig. Vi .er av den oppfatning at det 
materialet s om er presentert 1 Røde Fane ikke er tilstrekkelig t il 
dette. Vi vil derfor sette i verk flere tiltak for at vi skal få 
størst mulig nytte av disse studiene. 
a) Vi arbeider nå for å utvikle og samle konkret materiale fra vår 

egen praksis som kan tjene som erfaringsmateriale til de teoret-
iske linjene som utvikles i Hva Må Gjøres. Dette gjelder 
særl ig diskus j onen om økonomismen, men også diskusjonen om vår 
organisasjonsmodell vil bli belyse ~å denne måten. 
Dette materialet vil bli presentert for laga og medlemmene , 
enten gjennom 'Fram Kamerater' eller på anna måte. 

b) Rette etter at valgkampen er over vil -vi innkalle representanter 
for alle lag til forberedende studiekonferanser. Kamerater fra 
DS vil der presentere stof fet og innlede til diskusjon. På denne 
måten vil vi oppnå at det finnes kamerater i hvert lag som er 
iru1e i problemstillingene, og er godt fo rberedt til ålede 
studiene i laget. 
Etter en konkret vurdering vil noen lag få høve til å sende to 
de l takere på denne konferansen, men hovedregelsen vil være at 
hvert lag stiller med en kamerat hver. 

c) Laget på s in side må snarest mulig utpeke eller velge den som 
skal lede studiene og delta på konferansen, Dette trenger ikke 
være avdel ingsformannen, men hun/han må være mobilisert på opp
gava! 

d) På denne ba.kgrunnen går vi inn for a t laga skal a-,rholde sine 
studiemøter etter konferansen - det vil si i oktober og november. 
Vi vil ikke legge ned noe forbud mot at dere tar det tidligere, 
men vi regner med at utbyttet vil være best dersom en drar nytte 
av- konferansene og det materialet DS vil pre sentere til dislru
sjonen. 

For DSAU, Finn, 
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OM HøstPLAN[N. 
Sjøl om sommeren bare såvidt er i ga..7.g, og som"'lerferien står for 

J.,< ra for de f leste, er tida inne for å tenke på høstens arbeid, 
.JS har enda i k':e foretatt noen endelige og detaljerte •,edtak om 
hvordan det skal leg'?;es opp, men hovedtrekka er kl are, 

I den planen som gik1c ut i vinter, blei f øil.gende saker prioritert 

far hele planperioden : 
- Valgkampen 
- Partiøkonomien 
- Sko l ering 

Organisasjonsarbei 
l<K 
Arbeidet på a--roe~l assene 
Krigsforberedende arbeid. 

I tillegg til de tte har DS et init i at iv for å bedre det internasjonalE 

arbeidet i distriktet, 

I først e halvår av - 81 har vi lagt spesi.el l vekt på skoler inga med 

kaderkursene, og vi har lagt ned mye krefter på valgkampen . Vi 
har v i de re jobba endel med økonomien, med KK og med organisasjons

arbeidet. 

De t som er gjort har åpenbart br agt resul tater . Det ma teriale t vi 

fikk inn i ma i - rut ina vi s er fl ere hyggel i ge trekk , Vi kan s lå fast 
at kont i gentinngangen er i bedring. Mange lag har økt sine innbe

t alinger , s lik a t sni t te t l igger godt over det de t g j orde da v i tok 
t i l å arbeide me d det i f j or h øst . Videre ha r v i s t abiliser t med
l ems t allet , og f ler e steder bAde i byen og i dis triktet d~ive"' det 
med qi rkler og rekruttering. Ka derkurAa har i hovedAak vært Avært 

vel lykk-~, ,., ~øl om det har vært u j amnt med deltakelAen. 
Sjøl nm det finnes s tnre ul ikheter rundt omkring , mener vi derfor å 

ha delcning f nr å ,· i a t partiet i di«t rik-tet er i ferd med II k-nnsn
lideres . Ut nver de t A<>m er nevnt her , har vi en gnd del anna 
materi,ile snrn nel, er i samme retni ng . Det gir oss en P"lrApinn om at 
den re tningen AOm er lae:t opr •. arbeidet, med r,tnr vekt p'I indre 
konsolidering, skolering mm. sa"'lmen med enkelte utadretta opp~aver, 
er riktig . Datte vil derfor bli ful~t opn. 

~or høQten tenker vi OAR at følgende tre Raker skal være de viktig-

"' te, og de som · vi vil satse m.ve på Al(al bli vellykka: 
1) Rtudier og skolering. 

Dette blir ei svært sentral oppgave til høsten, men ogs~ videre 
framover • . Teg er 8 .V den oppf<1.tning at mange av de problema Rom 
m-1-bevegelsen sliter med. kon føre"' tilbake til alt for liten 
vekt på li p:jøre teorien til eiendom og red..,kap for de vanlige 

. ;· - . 
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medlemmene, Vi kommer derfor t il å j obbe mye fra Dq Rin side 
for at studiene av ' Hva Må Gjøres? ' blir vellykka , Dere kqn 
se et anna sted i bladet hvord~n dette vil bli lagt op~ . 
D.SAU vurderer også om vi i tillegg skal treffe andre tiltak 
på dette området, med særskilte skoleringstilbud. Dette er 
til tak Aom 1'".ansk:Je ikke gir oss umiddelbar , målbar framgang 9 
men som vi mener er ei inves t ering som er av stmr var,di på 
l engre sikt , 

2) For det andre vil vi nå satse -på å styrke arbeidet på 1arbeide-
plaAAene; M.de net faglig-politiske og det partibyggen.de. Ei 
viktig side i dette Til være- '\. bruke ><MG-studiene til å få P-t 
~rundig teoretisk opn~~ør med økonomismen for ·å ntyrke 
kampen på det teoretiAke og pnlitiAke området , 
Den andre s:l.da. 1 dette er at vi satser på A. hvgge opr et m·.rs 
sterkere Faiz:lig Utvalg, for å '"'tvrke sentralismen på område t. 
Dette håper vi både kan Yære i stand til å gi mere hjelp n~ 
rettleiin~ til fAgligkQ~ern, og til å opnnummmere og videre
formidle alie de erfaringer vi har p'l dette feltet . Utad må 
målet være~ bedre vår innrettini;z: o~ profil som et arbeid~r
p'lrti. 

3) Den tred,ie sentrale on _,_ .. iva i høs t er en rekrut teringsbevegelae. 
~åre erfAringer fra t idligere, viRer at det er gode muligheter• ,• 
for rekrutteri ng etter en AAvidt lang periode med sterkt utad
retta Arbei.d som vala-karnpen. C:: i øl 0m hovedinnr et t.in..-:a er indre 
konsnlidering, er det både nødbven~ig og mulig~ t i lføre parti-
et :aytt blod ved~ fnrfremme ile Aktivistene som et t er hvert 
voki=<er fram. 
C:: om ieg nevnte er det endel plas~er i gang sirkler, og vi hqr i 
;;i:ode erf aringer frci. lAg som arbeider f or å rekruttere - de opp- I , 
n~r gode resultater. 
I t illegg til at laga organiserer og ~vvikler sirkler. vil n~ 
org,anis ere sir kler som k<>n S"mle onn fri D: iler hvor lag"- ikke 
hru:_ll.ok deltakere t i l å kiøre sin egen sirkel. 

---Dett; er de tre viktigste elementene i høstens plan. r,, lik v i fo r e

Rtiller oss den n". I till eg~ til de t te må ogs-'I. ,-. 11e li:i.g fl.VVikle 
en diskus j on om f or svarspolitikken. og enkelte vil muligens fort
sette å ::irbeide noe med Arbeidsnrogrammet. 
Ut over dette alcter D<! å drive med endel saker s om dels vil berøre 
l 1:11;a bare i korte perioder, delA ba re vil berør e noen lag: 
..., Som dere vil se et annQ. sted i Fl<, " rbeider vi for A f øl ge opp 

diskusjonen om kvinneundertrykkinga i partiet. Vi vil lage et 
opplegg til frivillig lagsdiskus ion s om sendes ut t il l aga som 
et tilbud. Vi v il opprett e et eget kvinneut val g 1. oktober • 

.... Videre jobber v1 fo r å f or bedre vår ledelsie av partiet , og ut
vikle den demokratiske s ent r alismen . J>/1. n.en ene sida akter vi 
å s tyrke kontroll en og oppf ølginga med at saker settes ut i l i v
et i samsvar med di r ektiv. ~å den andre sida vil vi eksperimentere 
med metoder s om kan gi mer e rom f or de særegne forholdR til 
hvert enkelt lRg, og l egge s t ørr e vekt på at laga har behov far 
og rett til å utvi kle initiat i ver overfor n.c; 

~ Vi kommer t i l A f or t sette k j ør et for å rydde opp i økonomien 
og utrydde de avvika s om finnes i konti~entarbeldet . Målet er å 
s t yrke nq 1 og s1< 1 s økonomi. Dette er e i f orutsetting for bed5'e 
ledelse, f or sterære sentral i sme, og dermed også for at ·l~a 
skal få mere h j elp og rettlei i ng og lia rære innf lytelse over 
DS' arbeid. 

• 
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},,Vi 1, ..,.:.:- c-r-·p:retta et eget internaR:ional t u-tvlllg og -:lette akter 

.. V' ft .. ~n:;s t tholrle og gi skikkelige ar bein sviikAr, 
,._ V~ lrnrJrcsr· Yidere til å bruke en god del tid og lu•eft~r til å. 

~ ~1.,·ue me cl KK, Vi lig12,er fortsatt et godt stykke under det nivå.-
i'. t ecm er stilt OlJP i retn:j.ngelinjene fra SK, Vi lig~er fort
,_~·:; !: ce. 20,ø. un.der det abbnneme1itRtalle t vi Rlcal ha :for å drive 
t."J :i.sa økonomJ.sk forsvarlig , og vi har et stykke ~,;,;;len til løs
salget er godt nok. DS er av den oppfatning at det finnes et 
;;12.r-kedsg:c,.:.i1nlag for å. nå cpp til det nivået som er atil t som mAl, 
:rien vi har i1:..irn fullste:n.dig ;:rrep cru hvQrdan arbeidet skal leg
g es opp. 
Uten ~tvi veit noe sikkert, ~nt~r vi at det v il knmme en ny 
tegL·ensa KTi'-kamnanje i Sl< si:i plan • 

.. "'.ndelig 'fil jeg trekke fram det krigsfn:i:•beredenae arbe'idet e om 
et Yiktig element, Dette 'fil arte seg som en slæ.r:p~re deling 
mellom leg~lt og illegalt arbeide, med en klarere ekstern pro
fi:ib kombinert med innskjerping av sil-..ker:1etsnormor og vern mot 
etterretninga til fienden, Og å_;it v i l a"'+.e seg som en vider e 
diskusjon om forsvarspolitikk og arbeide med organi satoriske 
saker . 

Vel, vel. !lette g~ør ikke kray på~ være noen endel lg ferdigtygd 
og vedtatt plan - men jeg regher med at hovedstruktur.en vil se ut 
omtrent s om de tte. Dere få r tygge l itt på det, ng f or all del 
skrike ut hvis noen mener vi tabber eller har utelatt svært viktige 
saker, Povedtanken bak dette er en oppfølging av de linjene som 
blei trukket opn i vinter, tillemp~ de særegne forholda som ,~rti
et i di striktet k:iennetegnes ~v. Vi er fullstendig A.pne f or .syns
punkter på det t e, g~erne i form av FK-innlegg. 

For n~AU, Finn. 

ARBEIDSPROGR AMMET 

DE ELDRE 
Vi mener de eldre er i en spesiel situasjon i ·samfunnet som gjør 

a t de trenger egen behandling i programmet på lik linje med barn og 
ungdom. Dette kommer ikke inn under noen av de andre kapitlene, Vi kan 
ikke bare plasser i eldre under "helsepolitikk", hvor vi krever full 
de kning av sykehjemsplasser. Dette er bare et utkast, vi t renger hjelp 
og ideer :for å lage et skikkelig forslag~ 

AKP(m-1) anerkjenner den innsatsen de eldre har gj ort for sam
f unnet og går inn for at forholda blir lagt til rette ~or en trygg og 
meningsfull alderdom, . 

"ormal t dør mennesket mellom 80-90 år, Men i dag dør de .. aller 
f leste av oss av sykdom, 1

'
1a rxist-leninister har i årevis påvist hvordan 

samfunsforhold kan virke sykdomsframkallende, For eldre er det spesielle 
forhold det må taes hensyn til, 

Eldre er vare for forandringer og blir fort stemplet som senile 
eller forvirret hvis de må skifte mil,ø. ~et er derfor avgjørnde at de 
får bo hjemme så lenge de ønsker det 
- .r'ull utbygging og styrking av hjemmehjelp, hjemmesykepleie og andre 

hjelpeordninger. 
__ Utbygging av eldresentre og helsetjeneste for eldre, 
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ARBEIDSPROG RAMMET. 

Ka@.• 27 om .H tl!SE- 1 SOSIAL- ag TRYGDf:POLI TI KK 

Avsnitt A cm Haloøpolitikk zr fær tynnt og defanaivt og ner rc~andT-

0e. Vi sem harekravet d~ttæ Jobber på sykahu~•t og kjenner darfor 
bQet til d&nRø'delen av holsstj~nfflstan. Vi hiper ~ndre yil g ripe pa

nn~n og utfylle fra andre o~rådsr; 

Vi fcrsallr ot dat til slutt føye~ til noan ny~ paroler, og et rskke

f~lg~n for~ndrøs, slik at dot blir etående olik: 

- fc:r- on t.-urtig 1,t:,rrking ,,.\/ .:" l"l lodd 1 .}1~lltll~ og '1løåi.µJ:.tje.n9$~saj. 

Full ytbygglng ~v priD~rhelaotjon~st~n 

full uthygging m~ sykehus og andre inbtituejonoc 

Gakk bahovQt r~r eyks- og 2ld~e~hjcm, nai til om9J~ring &v &kutt

sykehus og avdelinger til aykehjem 
Bemanningsnormunø i ho~e8tjenesten er dæ flest• ateder altfor 

lav, oppratt menge· nye stillinger. 

- Nei til alla nadakjæringsr i helse- Jog aoaialtjenaoten 

- Nai til n~d3kjæring~r ved Ri~aha~pitalet og Radiuchoopitalat 
- M~i til nodlog~ing av s~dsy~chus og f~jamtuer. 

- St~te~ rnå opprett~ ~ys ctilling~r slik ei ekeiaterande høles- 09 

eosialinstitusjon6r får f~ll drifto 

- Legg r.~d Rti tgjardat, 

Slllg rur.nsl::;,.i 

1m ut~ygging ~v helaøinatitusjoner ~ier utkaet~t b~ra a t "vi kreuGr 

Gt ~tatsn dokk~r 50% av drlftsu~giftene ved de halaeinst~tusjcn~na 

J:tll~ f 1.~nor dot n:c:d ·.icntiig d bygga, Dat ta gfir p& blltalinguorcld.,,gG. 

~-.g .<.!:~:; pt. IWEi lU_ 11:er.tn wm lnsti tuajoAautbyggiriga. 

Vi ml gi ~r fen mivt ut og krøve full utbygging. Det holdør i kke I bar~ 

olo~o rer 1 bovnre dat vi har. Helseinstitusjonene haddo 9tcr~ mang

ls:c alier~,Jo frJi;-_ nødt1kjruring<11no e·tarto. Nasn ek:, f a r.ogiransykehu:::et 

~ T~ondh~-"~AcGgler krBftaYd., aud. fcr rouaetiake lidelser, avd. for 
pla~tisk kiru~Qi 1 berne- øg ungdo~spsykistri5k sengsavd., lltfor l i

tan roh e bilitarlngo(cpptroningm)avd. og ventGliste på ortopediak avd 
bygds sug opp f!.E nadak jæring& ne starts, 

For I forsvare nedbyggi ng a øv s ykehus , ~i s a de t fra r egj e r i ngsHold 

at primærhalæ~tjønes t e n (he l setjsnes ten uta f or ins t itus jon + f o rabyg
ge ndo til tak ) skal r us tes opp. Me n om da t vil ers ta t ta al l er r e dua u
r e behove t f o r ayka hua , er a t s t or t s p• r smA l . Noen unde rs•k e l aer 

t yde r på at den god primær hol se t.enes te vil avdekke ny e bmhov for 

sykehusplasser . O bh t d m o eva ra ueeree vil det ta lang tid(minat 
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15-20 å(L og idag bygges sykehus ngd uten at pri111ærhelaetjaneatan 

styrkes. 

Do 1 leste steder i hal&svaaenet er bamanningssituøsjonen altrcr dår

.1 . .:.q. OGt. vai· den også !!.! nedskjæringens at~rta. Pli 25 år or arboid

,, lds reausert mad 10 ti~er(fra 48 til 3C timers uke) El•~ r ragnaa 

iKke •• lenger som arbeidskraft. Alt d~tts høravi f!tt mini111al kom

p8nsasjon for. Mange jobber på dispeaaaajone~ fra Ar beidumil jiløvan 

e l ler ulovlig for A dekka d~gnet. Arboidaprasset er stort. Sµaeie l t 

på sjuke- og aldreshja~ sattor bemsnningeitu~sjonen onevre grena~r 

for aktivitet, 

I dag brukas den ekonomiskP situasjonen og ne dskjæringen• til å dek

ke over feil i he l sepolitikken fra mange Ar tilbake, Samtidig aker 
landete rik flommer gejn nom p olja. ~te t~der på at sosial ned og 

sjukeligheten økar(trengar f a kt a på dette) Vi kan ikke nøya 08 ■ mad 

å gå mot nadakjæringece, man aktivt kreve en fullvardig helae- og 

sosi altjeneste. 

Vi vi l og s å ha noe av denne begrunnelsen mad i progre@mat(ikk e hale ) 

Trine , Grete og Inger • 

• 

DE tt.o~c" 
foY-t~t- i"- 6. 10 

- Kraft i g øki~g i trygdeboligbygginga. 
Bare i rmndheim står det i dag 800 på venteliste til trygdebolig. 

Av disse står. 90 på "prekær"- liste, dvs. lever v·irkelig elendig. 
B1andt eldre 1 Norge er det mange som lever i direkte nød, 
Vette er forhold som må bort. 

arbeid. 
arbeid. 
gradvis 

~ange eldre har ressurser som kan brukes til meningfyllt 
Forholda må legges til rette så de som ønsker det kan få lønnet 
Ved ov~rgang til pensjonsalder, må det gies muligheter til 
nedtrapping, og rett· til å jobbe etter oppnådd pensjonsalder. 

um økonomiske forhold henvises det til kap. 27,B om trygdepoli-,ik" 

Trine, Grete og Inger 
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TIL .A.RlmI DSPROGRAl'IIDEBATTEN: 
PROTEKSJONISME - ET KLASSEKRAV 

For0lapt til arb idsprograa har en altfør 
bak formul(lring 012 økon·omiska beeyttel~es
til tak. Programæt henviser til at slike til
tdc histdrer u-landa i 11 ut·vikle egen industri 
og handel. (s.6, 1,a,nmitt) 

t-!:<iu hv a er virkelighe·ten? Japansk elelGJtro
?rl.tdc , engelske klær, eko fra Italia og Po~tu
€~1, møbler fra D&maark og F~nnland oversvøm
aer det noeske markedet og tvinger norsk in
dumtri til kon1.-ura. Tandberg er det aest tra
g iske ekaempilet. 

Å opprettholde nørsk produksjon av f•orbrukm
var&r er viktig båd~ arbeidsmarkedm~esig og 

etrategisk. Vi går inn for høyest mulig ~j~l
berging, både nå og under soeialiemen. Det er 
et spm. oa i kunne frigjøre s eg fra imperialis
men på lenger sikt . 

Altså : ill proteks j onisme i nnafor utsatte 
bra1119jer l (Forslage·~ innebærer selvfølgeli g 
brudd med bl.a . EFTA) 

Hva aå ~ed u-landa ? figge tollgrenser og an
dro tiltak er ikke til hinder for å inngå to
aidi&:e handelsvavtaler med hvilket r;om helet 
land, EKS: Avtalo om å impor t erø x antall 
bollll!lull sskjort er f ra India pr . år. Kravet om 
prcteksjoni ~me retts mot i-land må fø l ges opp 
av krav o:m okt s amhandel m.ed u - landa. 

Et annet argu;nent er1 Landa s om berøre s av 
tol lmurer på en.kalte vareslag, vil droppe 
Norge som handelspartnor. Her mener jeg bl. a. 
olja kan brukes aoa pre ■amiddel for å opprett
holde iaporten av varer vi ikke ••j•l produ-

Torstein. 
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PROTEKSJONISME ER REAKSJONÆRT 

Utgangspunk t et fo r de tte i nnl sggs t er a n diakua j on vi ~edde i avde
lings om det ny o utk as t et til Arbaidsp r og ra~. Under diakuajonen s m 
økonomi og induatri pol i tikk mante an ka~aret at dat vikt ig k rev f ra 
vår sida må være å krava haya tollmurer på &ndal varer for i beskyt

ta heimemarkedet foravåra• produsenter. Det gJ•ldt ta- ko- i nduatrian 

fottøy-produaka j on i første rakka. Dette fordi diaae i ndu triøne ha

dde strategisk betydni ng(ajølforayning} og innehol de r •ange a rbei da
plaeae m 

Jag mener at an elik tanka i dmg &na situasjon er r aakeJonm . NA har 

i kke j a g klart f or meg al l a økonomiske i mpl i kasj oner av ei a4~ n li n
je, man dat vil l e ut vilsomt bety ei yt torlige r a i nnatramaing av et 

allerede kri aa r amma i nternasjonal t ysramarke d •• Hvorvidt Norge vi l 
('' 

komma godt ut av det i f o r holdt ti l and r e i ndustriland pga olja, 
kan jag ikke ai s ikkert, me n de t va r poenget til kamsratan mad fora

lage! . Det som alo meg, var at prote kajoniatisks handelspolitikk f r a 
"vår" sida utan tvil vi l ramme de fattige landa ilanda i den 3.vardan 

her nå lenge sloss for det som gAr under navnet "an ny akonomisk 

verdensordning", og det ar an politikk vi støttalt Dan innaberar bl. 

a. at dissa landa skal fA an akt del av industr~adat i vardan 
Linja mad proteksjonisme vil motarbeida ei alik utvikling. 

Nå har ka■araten opplagt at godt poeng i nedvandighatan av atatta
tiltek til utaatta bransjer har til langa. Jag kunne godt tanka ••g 
at noan som har bedra greia pA internasjonal akano•iak politikk enn 

mag, kunne bidra ■ed eynapunktar. Er protakagonis■a raaakaJon■rt 
aller prograaiivt? 

Ola • 

• 

_, __ 
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G.TEN!iEIS AR.BEIDERKORRESPONDANSEN I 

En KK-kon.feranse med industrilag_ for en t14 
t:l.lbako konkl udert « med at avi•a var fo:i;- 0'5lo
erientert eg mangla viktig otoff bl.a. fta 

~
8 --""'&;.;_ 'u"'' idiåplaileene 1 vår egen by. Luni ngen er 

o:akels Skal KK bli bedro, må vi gjør e jpbben 
ej'dl KK eent:calt os loklat har ikke kretter 
til: li. cnuae opp/ tlkri ve om alt illOt:I. b111r stå i 

aY-tfllå. Derfor må vi gjenreise arbei derkorro
• p~a.neen. 

KTa l i tet en på det som øendos i nn t i l XK er 
ikke llikealdig. Mante s ender en kopi av on 
fagfor&ningsut tal else f.eks . , og bl ir forun
dret over a t den al dri kommer på trykk. Her 
4'll' noen råd om hvor dan s t offet bsr pr esent e
r e:s : 

1. Skriv kor t og poengtert . 
2 . Lag forslag s j øl til overskrif t , i D&J:e.aø 

og undertitler . 
J. Stand med bil de! (Svart/hvitt , gj erne ufr8lll

kal t) 
4 . Lag en egen vri på stoffet istedenfor å 

r eferere en utallelse i det uendelige. 
Gjerne intervju! 

5. Drøvty«g i kke, med hele ver denssituasjonen 
s om i nnledning og alle t enkelige konklu
sjoner til slutt. Folk tenker fakt isk Sj Qlf 

6. Skriv med et f Ælgebr ev om når du enekex 
artikkelen rykket inn, slik a t du kan for
berede et ekstra salgsfamet et på jobben. 
Det kommer garantert t i l å slå an ! 

Enkelte kamerater x kvier ■eg f or å skrive 
_til avi sa om det de vet pga . verv i fagforen
i np og en ■lags ajelbestemt tauahetsplikt. 
Denne anøvarligheten må vi forsøke å komae til 
liva dersom KK igjen ■kal flomme over av ■mått 
og stort fra arbeidsplaeeene landet over 

En i KK-utvalget. 
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OPPSUMMErtl"-W AV 1: MA I ARBEIDET l TRONDHEIM 19 81 

N EN TALL, OG ÅRSAKEN TlL 
F "lAi'\'l - OG TILBAKEGANG I 
NOEN SEKSJONER. 

Det ~ikk 1700 i tog, mot 1750 i fjor. Det var framg~ i ungdoms
:'.eksJonen, 200 i år, 60 i fjor. Dette skyltes i hoveusak at skolene 
i vinter l:ar vært ut i k8Jllp mot skolepenger og in.'1stramninger og at 
vi klarte å lage et opprop blandt elevrådsfomenn, 8 av 9 videregående 
skol.er. De·I; var framgang i anti-imperialistisk seksjon 250 i år, mot 
70 i fjor. Økning~ he r skyltes Irland og Bobby Sands{90 lil.nder den par
olen) 
Vi hadde tilbakegan_s i f aglig seksjonen 160 i år, mot 240 i fjor. Det-fte 
skyldes 3 tlng: 7'or det første så skjer det svært lit i arbeiderklass
en fo rtia , pr. mars/april. Tariffoppgjørene er oppgitt, og i klubber 
som ledes av k@mmu.~ister er det svært lite politisk kamp. For det andr~ 1 

så hardetaltid vært li te arbeodere i tog , og flere kommunister har 
skifta jobb. For det tredje så har arpidsplass.J.ga problem!', økonomismøn 
brer seg, og forståelsen for 1.mai og mobilisering til tog er lav. 
Dessuten hadde vi ingen s=regen or~anisering av 1. mai arbeidet på 
arbeidsplassene. c, 
De andre seksjojene var "varierende" s·tabil. 

"VID" ELLER "SMAL" PLATTFORM 
FORHOLDET TIL SAMORG 
"ENHET PÅ KLASSEKAMPENS GRUNN"(EPKKG) 

Vi har i 2 år ikke hatt med EPKKG, i fjor var det mye politisk kamp, men 
nesten enstemmighet på al]møte. I år liten politisk kamp, men knepent 
flertzll for å ikke ha den med. Argumentasjonen for parolen er i kort
het at det må være en samlingsparole for toget som sier hva toget er 
for noe - e t klassekamp·t;og - og som samtidi~ avgrenser oss fra at 
borger3 ol(som i kke hør_g_r enhetsfronten til) kan gå i toget. Styret 
mener at hovedparolegrunnlaget sier nok cm togets karakter og at l mai 
dagen i seg sjøl' og hovedparolene avgrenser, samtidig som at l inja med 
at ingen underparoler kanst/ri med parolegrunnlaget a vgrenser nok. 
Dessuten mene r vi at parolen er feilaktig, taktisk. Mange som går i tog 
oppfat t e r ikke sin egen kamp subjektivt, som klassekamp, men vil gjerne . 
bru.l!:e l ~~- - dag~n.. Derfor mente styret a t parolen avgrenset for f"'.· 

mye·. ·~ arine •ting er hvo r opptatt f olk er av parolen og hvor mange "" 
{ som ikke gar i -tog- pga den . Det er neppe mang e . .M en det er netopp • 

fordi F>FF _!!:· f'.or smalt. . ~ 
~ . ~ 

Styret var i utgangspunktet eni g om å ha ei "smal" plattf onn, prioritere ~'. 
øt?'SJ}lt. Vi f!.ta:rta på 7 og endte på ·14. He.r s.tår det ennå motsig. J EG , , 

.menq,', at 11 lJiJ.._ lia· 'få hovedparoler, som t rekker ut det absolutt viktigst '' 
poli.1t'fske sakene internasjonalt, nasj·onalt og loka.it - 4-5 hovedparo~E!;r~ 
Det er klart dette er v.e.nskelig i og med at det poli t~ske ei tuasjonen .li' 

er nokså "broket"• men det er vår opppTe"" å . .klarlegge den politiske .·~, 
situasjonen. Eks. Samorg-toget i Odda s"lo saminen flere ting i en parole;i • 
Jeg mener at 14 hov~parolerikke klargjør hva som er politisk 'Viktig, 
men tåkele.gge~ d.et er det nok folk som gjør! - -· 
F~ir a år .eiden l!!krev vi. ikke brev til Samorg, linja v,ar å 11a opp støtte 
til tFP der 'Vi . ~lart_e det.. . \ ., · ,. 
li'or'' ll.år 'fta'-1-~e:v d -~rev ti1 .~org,.- ba ., om etmøt~ for om mullig A. U 
et 'enhetstog, 'cl'er :vi akisserte et forslag Ul parolegrunnlag, øamtidig 
som,::n: . t _ok opp,:'.! • k_ltl)>,b'Jltl,e Q!'1 tilalutning til Hlf. 
l IJ!ii- .~reir vi -et Jiflmende brev Hl Samorg, og henviste til J'ern & 
Metal'i'ø kl"a,v :oif; ett 'tog, Jt.jemill!ik Ranheim og sosionomforb. krevde det 
!IIIV;3lilltl ... ,,2• .J Ø&·, · 9g ,~pptqrdt'et eine medlemmer å gå i tog. Bare 
:Z:jeiiilik gib ba'!'e i n,. - · 

i 
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Utviklinga her .e r bra . Det vi ha:r lær t er a t det f aktisk går an å t a 
opp epn. om 1 . mai på forskj el lig ni vå i klu bben . Fra det lavest e å 
beklage 2 t og å f å v edta·tt bra par oler, sjøl om fo r eniga går i Samorg, 
t il det høyeste nivå å f å klubben ti 1 å ta avs tand fra Samorg-toget 
og slut t e opp om FFF. Dett e må vi utvikle lenger til neste å~ -
slik at a l le kommuni s ter tar opp 1.mai utfra sine egn e forut setni nger, 
ut en s j øl å bli i so lert, men ra ha som må l på l ang sikt å f å k l ubben, 
foreniga ti l åslut t e opp om FFF.. . 
Jeg har ingen ilusjoner om e·tt tog i no:nneste fram t id, men vi må 
parallelt med det å arrangere et klassekamptogi, sloss for at Srunorg
toget blir bedre og bedre. Det finnes cks€111pler på at E!l!Ahnr 
arrangert egne tog, når Sr,morg svi.ker dem og det er bra,! 

SA TIL SLUTT : OM ARBEIDET 
I FFF, STYRET, SEKSJONENE, 
PropagB.l"da oG ØKONOMI, 

I år hadde vi ingen ini t iati vkomi te, som tidligere, fordi det toJ.· for 
mye tid å organisere, dessuten er det sllnn at initiativtagerne st~r 
der bare på papiret og leder ik1 E' 1. mai arbeidet reelt, Vi fikk 
endel spn. om hva FFF var for noe, og ~oe godt svar kunne vi ikke 
gi . Initiativkomite må vi ha neste år, og noen av dem må draes med i 
ledelsen, 
i1:.t;it:r!!d: 
Styret ~ rukte lang tid på å konso li dere s eg , og vi klart e aldri å få 
ti l skikkelig s eksjonsledels er, om d et var det , hadde s t yret li ten 
inflytelse. 

Den daglige ledelsen på 3 mått e bruke mye ti d på praktisk arbei d, parole
mal ing et c ., og klarte aldr i det vi sat te oss s om mål - ! komm e med 
sentrale utkjør på vi ktige områder f .eks~ I rland og n edskjeri ngen e i I , 
skoleverket. 

Vi hadde bra kontakter på et trykkeri i år og fikk trykt lø peseddler 
og merke r meget billig . Dessut en la vi mye vekt på økomomien, og 
får visstnok et li te overillrudd, I fjor var underskuddet- på vel 4000 kr . 
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I mai arrangerte partiet her i distriktet kvinnekonferanse. Bepre
eenta.nter fra de neste avdelingene 1 Trøndelag var i.nnka.lt, og sjøl 

om langt fra alle møtte, var det en ivrig kvinneforsamling som brukte 

en hel lørdag til å d.1,;kutere kvinneun,_dertrykk:inga i partiet. .. ...._. 

Måleettinga. med lconfera.neen var å få kautlagt hvorda:1 ~"'!JIDl\er

trykkinga i partiet arter see-,~den og hva vi kan gjøre 

for å bekjempe den. Vi stil te oss ikke som mål Il. komme -til bunne i 

epørsmll.lena, men konferansen var ment som en begynnelse - et start

skudd for en debatt som vi hil.per bil.de mannfolk og kvinnfolk i partiet 

vil hive seg uti i tida framover. 

Innledni~-gderyå materiå1e fra en sentral kvinnekonferanse som 

ble holdt i fjor. I stikkord slo den faet1 

- Høyre i partiet gjør at krava til partimedlemmer generelt senkes. 

Det er mer "godtatt" å drive med private sysler - i alle f all hvis 

man er kvinnfolk. 

- Det har foregått en særegen kvinneundertrykking i partiet. Kvinnlige 

partimedlemmer har mindre ledende oppgaver, jobber mest internt, 

driver lite teoretisk arbeid - men er desto flinkere til Il. springe 

med plastikk-poser; 

- Kvinnfolk har jevnt over s t ørre ansvar for unger , hus og hjem - og 

får dermed mindre ka~sitet til å jobbe poli tisk. 

- Kvinneundertrykkinga i partiet må bekjempes - vi kan ikke bare høf

lig be den forsvinne. Vi mil. kvitte oss med den dårlige samvittigheten 

vår (for at vi ikke er gode nok mødre,flinke nok husmødre osv.) 

Vi må slåss mot den kravløse høyrelinja. Kort sagt: For å få ei 

forandring, må vi begynne å gjøre noe sjøl! 

Her slutta innledninga - og her begynte vi diskusjonen. 

Det var i all hovedsak enighet om de tingene innledninga ste.ka ut, så 

første del av diskusjonen gikk med til å drøfte hllilli:llee til at det i et 

kommunistisk parti eom AKP eksisterer kvinneundertrykking, kartlegge 

omfanget og komme med eksempler. I andre del av diskusjonen prøvde vi 

å skissere forslag til tiltak. 

-ÅJ..sakert il kvinneundertr:y:kkinsa i partiet - og hvordan den arter seg. 

Her ble det først og !remst slått fast at den generelle kvinneunder-
' _ _r 
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trykkinga i øam!'unnet også slh- ut 1 partiet. Det blir stilt mindre 

krav til kvinnene når det Gjelder å utvikle politikk, d:e1ve studier, 

fungere som ledere osv. Derimo·t blir vi utsatt for det sa.mme presset 

som gjør seg gjeldende el lers i aam.t'unnet ndr det gjelder .a.~svar for 

'llllger, hus og hjem. Resultatet av dette blir at ktrinn:f'olk jevnt over 

får mindre tid til 4 drive politisk arbeid. Hvis vi ser på den poli

tiske innsatsen kvinnlige partimedlemmer gjør, virker det som flere 

jenter "springer med plastikkposer", skriver =tereferater (isteden

for å holde innledning) , pynter til l.mai-feeten (istedenfor å holde 

l .ma.i-talan) osv. Sjølsagt · fine det unntak, men som en hovedtendens 

mente konferansen at dette var situasjonen i store deler av part iet . 

Vi (og det gjelder både mannfolk og kvinnfolk) tar med oes de rollene 

vi er tildelt som menn og kvinner i et kapitalistisk Norge inn i partiet. 

Spesielt skjerpa blir dette når dat kommer unger inn i et forhold. 

Vi kom ikke til enighet om i hvilken grad unger hindrer kvinnlige parti

medlemmer i Il. j obbe politisk. lbril§t u~o at.,'W .aem regel var 

kvinnene som måt te bære den største byrden - selv om bilde moren og 

fe.ren t il ungen(e) var partimedl ellllller. 

Hvorf or har kvinnlige part imedl emmer funnet seg i det t e? - Hvorfor har 

de i kke gjort opprør? Den viktigst e forkle.ringa l i gger vel i at under

trykking innebærer at også kritikk blir ",mmertrykt . Menn har definer t 

spillereglene, og det har vært vanskelig å bli hørt når man har hat t 

innvendinger. Dett må d~ mannli ge partimedlemmene bære hovedtyngden av 

ansvaret for. Den andre eida i dette er vel at kvinnerollen i partiet 

har vært lite forpliktende. Vi har sluppet Uillla de store oppgavene .uten. 

så alt for gode argumenter,. vi har skjøvet Ull88r og private sysler foran 

oss når det har Vllll.'t snakk om i ta en utfordring/hoppe uti noe nytt og 

vanskelig. Dette ·har vi - i større grad enn mannfolka - kunnet tillate 

088 .• 

Hvilke konsekvenser har dette fått for partiet? 

For det rørete har det ført til at kvinnlige partillledllllll8r blir ut

nyttet alt for dirlig. Vi mener. vi har noe i tilføre partiet - i da8 
går JII.Ye av dette tapt (enten fordi vi har for lite kapasitet til å gjøre 

en ekikkelig politisk innsats, eller fordi vi blir satt til praktiske 

internoppgaver). 

F~r det andre vil ulikt aktivitetsnivå i en familie lett føre til total 

pueivitet for den ene parten - og kanskje pl sliet at -,men ogei 
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hopper av p,g,a. manglende politisk inspirasjon P..jemme, Alt i alt ment e 

konferansen derfor a.t partiet har alt å vinne på at situasjonen f orandres, 

Hvordan kan kvir,neundertrykkir.g,,. ·uek,i empea? 
~ 

Skal--::!. starte hjemme i fam:Uien - eller flkal kampen føres 1 :partiet? 

Her var det enighet om at partiet som helhet må ta et oppgj~r med et 

alvorlig ideologisk avvik, Det er ikke an privatsak ataktiviteten blant 

kvinnliga og mannlige pa.rtimedl, er ujevn, at :tc,;innene bidrar mindre i poli 
tikken. Partiet mi\ derfor ta et kollektivt ansvax for at det skjer ei korri

gering, Helt konkret gikk konferansen inn for at det blir gjennomført en 

diskusjon i h~le part:.et orn kvinneundez·trykkin;;ra. i AKP. Dette mente vi var 

nødvendig for årette søkelyset mot dette problemet - for å få ei poli

tisk avklar~ 9g tor i:t& til 'i held..'l.ingsendriJ.1g hos samtlige parti.medl. 

Med holåningsendring mente vi at marui.folka i partiet må bli flinkere til 

å stille krav til kvinnliga partimedlemmer - kvinnfolka må :på sin side bli 

mer villige til å påta seg oppgaver, ta utfordringer. 

På konferansen ble det fattet en del vedtak. Disse er seinere diskutert 

i den daglige l edelsen her i distriktet, og i all hovedsak går DS/au inn 

for å etterkomme kravene fra konferansen: 

- Dat vil bli opprattet et kvinneutval g for partiet i distriktet i løpet 

av høsten. Det vil også bli utnevnt en talskvinne .for kvlnnespørmuå.l. 

- DS tar ansvaret for at det blir laget et opplegg for frivillige lags

diskusjoner på spørsmålet om kvinneundertrykkin;,"a. i partiet. Dett skal 

vai:,~ klart i nnen høsten, 

It .Hegg gikk kvinnekonferansen inn for at det innen utgangen av 1982 

blil: gjennomført en obligatorisk diskusjon i partiet som helhet om samme 

spørsmål. 

- Konfnransen gikk inn .for a.t dat ble laget en undersø.kels'.3 bla.'lt b,inn-

folka i partiet ,,va elae;s oppgaver de har, hva slags ,syn de har på 

r ollen sin i part iet m. v, 

DS har f orel øpig i kke tat t stil ling t i l om/når dette kan gjennomføres , 
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DSAU har diskutert kvinneundertrykkinga i partiet på grunnlag av 
Gi oppsummering fra 1,yin:nekonferanaen. AU var i all hovedsak enig 
i de konklusjonene som konferansen kom til. 
AU fatta følgende vedtak om disse sakene: 
1. Det skal opprettes et eget kvinneutvalg f ra 1.10. 81, dvs ett er 

at valgkampen er over. 
Grunnen til at det ikke gjøres nå, er at vi må ae opprettillf.(a 
av et slikt utvalg i aammen.'i.enp; med hele kaderdiRponerinp;a . llTår 
valgkampen er avart kan krefter som er disponert til valgarbeide 
frigjøres , og vima gå gjennom hele lcaderoppsettinga pån.v. Vi 
sar inp:en muligheter til å sette av ledende kadre til et kvi nne -
utvalg før etter valgkampen. ,1 ) 

2. Det skal utarbeides et opplegg til en frivillig diRku.sjon i laga 
om kviru1eundertrykkinga i partiet. Dette opplegget skal være klart 
til ut sending -rett over ferien. 
AU er av den oppfatninga at dette spørsmålet er viktig, og at det 
er av betydning at det blir diskutert av så manp;e som mulig. Vi 
-vil imidlert id ikke presse det inn som et obligatorisk møte 1 en 
plan som fra før av er stram nok. Likevel ar det slik at laga i 
tillegg til de obligatoriske møtene, gjerne l egger inn møter om 
saker de vil behandle, f.eks. lokale spørsmål, aawegne motsigelser 
som finnes i laga. 0sv, osv. Da ser vi svært gjerne at så mange 
aom mulig skal ha muligheten til å føre den..ne diskusjonen og prø-~e 
å baåre vilkåra for de kvinnelige kameratene i part iet . 

3. Uten at det blei fatta særski ~t vedtak om det. var det v i dere 
enighet i AU om a.t vi skal ta i bruk k j øn.M kvotering ved utvelgi ng I 

I
, 

av kader t il kurser og skoleringsopplegg, og at kvinnelige kadre 
skulle prioriteres ved f cstringso ppgaver mm . 

I disse t iltaka ligger det en erkjennelse fra DSAU at det Hnnes ei 
form f or kvinneundertr ykking i partiet , som det er partiets og Earti
organa sin oppgave å bekjempe_. 

For DSAU, Finn 
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FOtz. LEN'1tf1SMEN ~ 

I løoet av ·det siste året har SK og spesiellt DS gjort flere framstøt 
for å heve kontigenti1mga11gen. Dette har hatt sin bakgrunn først og 
fremst i at vi har li.att en betydelig nedg?i.ng og svikt i SK's og DS' 
Jcontigentinntekter - båden i realverdi og I nominelle kronebeløp. 
De anstremgelsene DS har gjorti har ført til enkelte resultater. 
Flere lag har økt sine i.P.nbeta inger, og snitte t ligger nå en del 
høgere enn da vi starta opp. Det ser dessuten til at den nedadgå
ende tendensen hos enkelte lag har stoppa. Det er imidlertid en del 
igjen før vi ka.,.>J. ai oss noenlunde tilfredse - fe-:: vi 1can si at de 
sentrale organene i partiet har en økonomi som vi kan l eve med. 
Derfor er det nødvendig for DS å fortsette å drive denne saka, og det 
er nødvendig at de Ila.ga og de enkeltkameratene som enda ikke nar 
foretatt en gjennomgang og justering av kontigentene, snarest gjør 
dette. 

Det er først og fremst behovet for å kunne ha kamerater til å jobbe 
for partiet pA heldagj som stiller strenge krav til økonomien. Det å 
holde folk lønna over partlets budsjett, betyr at vi må ha ganske 
store inntekter. Endel kamerater har 5tilt seg skeptiskP, til om dette 
er nødvendig

1 
og reist innvendinger mot at SK og DS skal bruke/ ha 

fo l k som joboer for partiet på heldag, 

Dette er en skepsds orr en motstand jeg mener det er helt nødvendig 
vi overvinner. Uten å kunne bruke hel tidsansatte - uten å ,;tv ikle 
vr_keArevolus;ionære klarer vi aldri å bygge et parti so'l!l virkelig 
'kan utfordre borgerskapet og lede arbeiderklassen fram til revolusjon. 
Uten en organisaajon av Profesjonelle folk vil vi forbli hengende 
fast i amatørismen, og heile tida kormne til kort i utviklinga av vår 
nolHiJr.Jc. 
Borgerskapet har en hel hær av folk Rom jobber på heltid for å utvikle 
politikk for dem, for å markedsføre politikken qin og sure sine ideer, 
lin~er oi;,: pnliti'k-k bJ.andt folket. "Rorgergka-pet h'-l.r et mektii:>: '3entrali•
ser-i; maktapparat til sin r§..d.i.ghet som har til oppgave å lconsolide:::-e 
maktforholda i dette landet, å motarbeide ethvert forsøk pa endri;.1g. 
De ,mm innbiller seg at vi skal hume klare å vel te detta apo8.re1tet 
uten enganrr e. ha ei lcjerne av folk som er nroi'esjonelle :på si-r.t i'elti 
som kan brulce livet sitt til å skolere seg og til å trene seg 6pu ti 
det avgjørende slaget; ~e er i ordet rette fc.r ::itan,1 id,kili ster-. 
Vi trenger en sentral.is,,.r'.;; , te-:t sa.rr.;1;.env-evcJ., og skjult organ:l.si:,sjnn 
dreYet på rirof'esjonell·t •ris oi;r leda av og med yrkes~evo]u.!5jonære hvis 
vi skal ha noen sjanse til å hamle oup ir,ed bor p;erska:pets ma1..--tauuarat. 
For å h.7IDile skaffe oss dette, for å kunne bli trena i den vanskelige 
kuns ten Rom revolusjonær Politikk er, må vi også ha en Rterk økonomi 
slik at ikke kamuen for det daglige brødet skal hindre 088 i å gi de 
dyktigste folka den nødvendige treninga og aen nødvendige tida for 
å nppr,å dette . 
Enkelte sier seg i ord enige i at vi må ha en slik type organisasjon, 
støtter sentralismen, og innser behovet for å overvinne amatørismen 
i arbeidet vårt. De frykter imidlertid at folk på heldag skal utvikle 
seg til byråkrater og degenerere, og prøver å finne andre løsninger. 
Saken er imidlertid at det ikke finnes noen vei utenom. Det er ~uen
bart at f aren for byråkratisering er til stede~ men det er et helt 
anna problem, og må løses på sin snesielle måte. Vi kRn ikke kRste 
hele organiRasjonsmodellen - leninismen - overbord bare for å hindre 
byråkratisering. -Det er en form for nuritanisrne som nok kan virke 
prisverdig i øyeblikket, men som i praksis, 1 det levende livet, 
betyr å nppgi revolusjonen. · · 
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Jeg utfordrer d6 kameratene som er uenige 1 dette til åta :._, 
perma fatt og legge fram synet sitt her i FK til åpen dialkusjon. 
J~g mener dette en en svært viktig diskusjon, og det er en livsnød
vendighet at partiet vårt står samla og konsolidert på den l sninist
i ake partimodellen. Littere.i;ur å bryne aeg på vil kruneratene finnr1 
i 'Hva Må Gjøres?•, særli~ Kapitel IV. · 
Og jeg utfordrer d~ kameratene som fortsatt betaler en kontigent som 
li~er langt, lang" under de minimumssatsene som er gi~t i kontigent
direktivet, til å forsvare dette også i en å-oen debatt. Eventuellt 
til å heve kontigentene sine snarest muli~ o~p nå det nivået som 
tre~s for å bygge en virkelig leninistisk organisasjont 

,!!l;.,Y,g, !.!:Olcl.ing orm som:nerleirene i 'h's rxiels,l1-' 

Dau arrE.::1geres kun to ve..ndre l eire i 'lrøndelag i år.Det lykkas oss ikke 
å skaffe et skikkelig sted ti~. silasjon.æ1· leir i tide.DS.AU tax· sjø1kritii'1l: 

I 

for at dette ikke ble.i sikra.For å bøt.1; l it.t på skaden kan vi OE!jllyse art.. v1. 
allerede tå har sikra o.ss et floitt l eirsted til neste år. (Sund folkehøgskolo., 
1.uke i fellesferien). 

~i oppfordre r de som av helseårsaker eller aom har små barn og derfor , 
kllll kan dra på stasjonær leir til~_dra på leir anna sted i landet. I 

For alle andre har vi et tilbud 'om. 2 fine vandreleire.Se egen. løpeseddel, 
spre den(Ilere eks fi:ranes på Oktober og P14) og m<lbiliserl 

~il de kameratene som av en eller annen vektig grunn ikke skal på leir 
i fellesferien{som at de ikke har ferie •• ),så har dere muligheten til å dra 
på Rød Pronts helgeleir på Saltøya 2S.. - JO august.li.o~edtema blir som på de 

. andre leirene"·lilvor går kapi talisman i Norge'i!" ,men ett,ers wn det da kun er 
igjenn 14 dager til valget,så vil det sjølsagt sett,e sitt preg på leiren. 

( Prisen er kr 150 (kr 50 i påmeldingagebyr) Fristen for påmelding til 
Saltøya er 15/a for vandreleirene 26/6.Bruk påmeldinga slippen på bak 

sida av løpeseddelen (opplysningene om Saltøya manglvr der,så før dem på} 
Lever påmelding~ i lukka konvelutt merka sommerleir på Oktober,eller 
gjennom rutina. 

lor nermere praktiske opplysnini,er ±±om leirene følg med i KK. 

Sommerleiransvarlig i DS. 
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Atompasifisme - vår tids 0 brukne gevær". 

I Sto rtingsdebatten om den sivile beredskapen sa stortingsrepresentan~ 
Scein Ørnhøi fra SV at" Det eneste meningsfylte sivilforsvar i dag føle:r 
,i e g er og blir kampen mot atoruvåapen."Jeg er redd han kunne tilføyd"·Det 
ene ste meningsfylte "forsvar" er nedrusting". • 

De~ er mye som tyder på. at pasifistene og Moskova-i-e':'isjoni tehe i. og 

rundt SV/NKP•t-DNA med sin kraftige offenslil.v for "fred og nedrusting" og il 

n..o·t atomvåpen og for et a ·tomfritt Norden er i ferd med å slå inn en farlig 
pa8jfistisk bresje som på sikt vil svekke det norske folkets forsvarsevne og 
vilje .Ved å håne den sivilobaredskapen gjennom å foreslå ut deling av morfin
tabl etter isteden for bygging av atoms:hkre bomberom, ved å motarbeide alle 
tiltak som kan styr ke forsvaret ("ikke en øre til det borger:}. ige Nato
forsvaret " ),ved å hamre løs om totalutslettelse og et radioaktivt Holocust, 
s~re r de atompasifisme og defaitisme.I realiteten har da s upe rmaktene opp
nådd de t vesentligste . Terrorl::lalansen og mas seødeleggelsesvåpnene har hat t 
sin politiske effekt og skapt skrekk isivil befol kmingen .De tte igjenn legger 
grunnlaget for utenlandk aggresjon og okkupasjon og i siste intans kapitula
sjon. 

Re visjonistene utnytter en ree l f r ykt . 

Jeg er sjøls agt ikke blind for de enorme ødeleggende vi rkningene som 
kj ernefysiske våpen har.Alle jordas folk(jeg ser bort i f r a det imperialist
i ske borgerskapet og deres lakeier i øs t og ves~) e r fo r at kj ernefysiske 
våpen forbys og tillint e tgj øres,at supermakt~~~ ruster ne d og åtnasjonene 
lever sammen i frede l ig sa.meksiste.ns.Men Jeg kan jo sjølsagt l'I i kke lukke 
øya for at de t ikke vil skje så lenge i mperialismen bes·tår. 

Revisjonis t enes enorme o·ffensiv ser i dag ut til å forblinde en masse 
ærl i ge folk.Patriote r i alle land s om ønsli:er å forsvare den n~sjonale sjøl
s t endighe ten,men som. naturli g nok frykter atomvåpna.En frykt supermaktene og 
revisjonistene aktivt spiller på. 

V.år oppgave som kommunis ter i ei førkrigstid er ikke å bortforklare 
eller underslå de=e frykten og det er sjølsagt positivt at masse fo lk 
reagerer mot det vanvittige våpenkappløpet og ønsker å slos s for fred og 
nedrustning.Men vi må se i øynene at revisjonistene på en ganske effektiv 
måte har kl a r t å. u t nyt t e denne bevegelsen til å tjene sine egne mål.Dette 
er ikke en bevegelse som er enestående i No~ge. Inf~t&nvest-europei ske l and 
dukke r ø:de t opp f or skjellige • f reds-•ini tiativ• og overal t er det r evisjo
nistene som trekker i trådene og ha r ful l kontroll.Ett eksempel: U - fes~ 
val en for et atomfritt Norden på Stjørdal i juli.Sekre t ær f or festivalen 
er ei kjent KU jente fra Trondheim.Utafor NKP's kontor i Innherredsveien 
har det i lengere tid hengt en svær veggavis ~om reklamerer for feåiivalen.. 
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Stiller vi ossm på sidelinja ved ikke å deltal 

For det første på sidelitja til hva?~i er absolutt ikke på sidelinje 
når det gielder spørsmålet om krig og fred.AKP m-1,s forsvarspolitikk ha~ x;, ' 
langt atø:rre oppslutning i folket ~nn hva vår promille tilslutning på 
gallupen skulle tilsi.For det Mdre så tror jeg kameråter som ~ener vi bør 
g__å aktivt inn i d.e diverse fredsak~~')nene og_ av.ti atomvåpen kampanjei;.e og 
prege dem med vår politikk er helt på sida.Erfaringene fra bl.a Forhånds
lagringaaksjonen i ~ndheim er at det1l-e er topp plans dirigerte og u
u.emokratiskc aksjoner hvor SV;/NKP og DNA fo lk sitter med bukta og begge 
onde:::.c 

I 
X I motsetning til ørnhøi så mener jeg at bygg:tng a7 atomeil<-re tilfluktBroD/ 
utdeling av fliJ.kegassmasken og opplæring i Afill-vern er veleig meningsfylt 
sivilforsvaraarbeid.I motsetning til Ørnhøi og CG så mener jeg at utvikling 
av et sterkt og uavhengig norsk forsvar er et viktig krigsforberedende OK 
krigahindrende tiltak.Et nedrusta Norge derimot vil være langt mer ut.sst~ 
for Sovjetisk aggresjon og et latt bytte for fienden. 

Ei!i viktig strategisk oppgave for oss i dag er å forberede folk på å 
mø te krigen s åve l politisk,organieatorisk som militært . Vi må arbeide aktivt : 
for a t. de lidelsene som en frlil!lt iaig v-krig ganske sikkert,, ua·vhengig ev om 
a-våpen blir brukt i stor s t iJ., komme ri. t il å påføre folke t, bJ. i r mins 'i. 

' · mulig.I motse tning til å spre frykt og a t ompasifisme,må vi vise at et lite 
~ l and kan nedkjempe en mektig fiende,at, en realistisk og materialistisk 

vurdering av en frl;;.llltidig v- krig :tilsier at en aHutslett.ende atomkrig 
ikllle er det mest sannsynlige,og at vi isteden for å gj øre: som s t ruts en 

,,, eller å utstyre oss med morfintabletter kjemper f or å s tyrke den sivil0 
,l..: 

beredskapen. 
•:! • Det-tte er ikke tomme fraser men en nøktern politikk som vi må mobilisere 
~ massene bak • .lt!i'is ~ vi ikke gjør det og isteden hiver ess på fredsmarsjen, 
" så svikter vi vår historiske oppgave s chm kommunistero 

Men er det gærnt å gå i tog og rope slagord mot atomvrui:pen?Isolert ae1.t 
sjølsagt ikke.~eg mener vi skal sloss for for freden og partiet må utvi ~le 
både politikk og takt i kk for fredsarbeidet ,men vi må aldri sette dette opp 
mot eller tro at det kan erstatte det gru.nnleggende krigsforberedende 
arbeidet. 

Kamerater! Yi må motstå det revisjonistiske presae-t.,bekjempe atompasi
fismen og kritisere fredsbevegelsen for ensidighet og etruteepolitiJck. 

Gustav.. 

' / 
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Om forsvarspolitikken - gjennomi'øringa aY.......1.agadiskusjonen • 

.:.i.i. ktemålet. med fie~~m.J,e:gtematrialet er å følge opp uenigheter og u
frste probl e,mer---soin s tår i partiet med bakgrunn 1 den forrige forsvarspol-
i ti sk~sjonen for vel et t å r sia , og som er kommet. til 1..1ttrykk i den 

10pende debatten i ekstern og intern pressa.sai;t takt1aae og politiske ~ro
b1eme r s om har oppstått spesielt i forhold til "fredsbevegelsen". 

Matrialet peker på 3 hovedområder: 
1) Syne t på den borgerlige hærea/forsvare~. 
Her er det 2 grunnleggende f e i laktige syn: a) at hovedspørsmåla~ i vår mil
itærpolitikk er krav- om reformer av det borgerlige foravare t og b} a·~ det 
bo rgerl ige forsvaret kan omdannes til. et geriljaforsvar. 

Når det gjelder a) så vil jeg påstå at partiledelsen sjøl til en viss 
grad har bidratt t il at ri den f orav~rspoli tiske debatt har fått en tendens ; 
til alags ide,som nettopp har stilt den revolusjonære 08 strategiske hoved
s ida ved vår militærpolitikk i skyggen .b ) er synspunkter som står i vårt 
distrikt. Det har bl.a. kommet til uttrykk i noen av rapportene fra den siste 
fors varspolitiske diskusjonen.Dessuten mener je5 kamerat ~. A: har gitt ut

trykk fo r et lignende syn 1 en polemikk med bl.a. P.G.~. i KK.(TA utfordres 
herved til åta opp og fortsette diskusjonen her iFK). 

L) Er folkekrig mulig . i Norge? 
Her kommer uenigheten til uttrykk bl.a. i synet på bygerilja kontra gerilja 

krigføring f ra baser J;på l andsbygda og i spm. om den s i vile motsta..?J.dskampen,· 
rolle/betydning.Det senrrale her er ikke å underslå at sabota~jeaksjoner i 
byene og sivil motstandskamp generelt er viktig~ i en folkekrig,men 
av noen kamerater blir de forsøkt delvis satt opp i mot eller for helt å 

erstatte den militære motstandskampen og oppbygginga av baser på landsbygda. 
Sånne ideer dreier seg ikke om en forskjellig vektlegging av side r ved fo lke 
krigen, de retter seg mot sjølve grunnprisippene i den. 

3) Nato spørsmålet og fo rholdet til fredsbeveglesen. 
Den viktigste motsigelsen her dreier seg 1 realiteten om hvorvidt vi tar :tmm 
tesen mm Sovj et som hovedtrusselen og den sannsynlige krigautløseren på 
alvo r. 

Klarest kommer dette til uttrykk i forslagene om å gjøre "Nato ut av 
Norge " parola til en viktig aksjonsparole i dag,løarevet fraa tid og rom. 
Samtidig vil.jeg hevde at sjølom "matrialet" påstår at partiets programmer 
og holdning i denne saka er helt klar,aå har jeg erm en viss sympati for 
synspunktene til de kameratene som peker på at Nato medlemskapet blokkerer 
llmlighetene til å få gjennomi'ørt en del av de endringene av forsvaret vi krev" 
Denne diskusjonen,aom bl.a. Svein B tar opp i RF bør vi fortsette og sam-

tidig meda tyngd~ reise kravet om å trekke Norge ut av Nato,s inteEr.efte 
komando system. \spm. om fredsbev. og atompasifismen,se egen artik~e~ Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



Til sjølve gjenn~mføringa av lagsdiskusjonen. 

DSAU holder f ast ved den tidligere utkjørte fristen på 1/10, med 
-apportplikt i oktober-rutina.Vi veit at flere avd. har planer om å kjøre 
.agsdiekusjonen fø r ferien og vil oppfordre fl ere til å følge etter.Dette 
'ordi tida ett.er ferien og til valge t blir stram og fordi en god del saker 
;opper seg rundt 1/10. 

Til kamerater som etterlyser en mer konkret diskusjon om dis se spm.,så 
ran vi opplyse at det på sei nhøsten eller vinteren vil k~mme matriale og 
>laner for en lagediskusjon om dette. 

DSAU vil innskjerpe rapport plikten .DS og SK har stort behov for å opp
gumere diekuajoe~er om disse sen»rale pol . spm.,og grundige lagsrapporter 
30m inneholder motsigelse r ,kommentarer o.l. er et veldig viktig ledd i dette 
:1.rbeidet. 

I tillegg t il de 2 epm. som står på det utleverte matrialet(1ra april
~utina) seiler diskusjonen om atomvåpem og atompasifisme opp.Vi ber laga 

turdere fø lgende tillegsspm. til diskus jonen;liva slags holdning og taktikk: 
skal vi ha til fredsbevegelsen generelt og kampanjen mot atomvåpen og f or 
atomvåpenfri sone i Norden spesiel t ? 

Lykke til! 

Kamerat s lig hil s en 
Gus t av iDSAU. 

SVAR TIL ØIVINO, OS 

s om beklagl i gvie komme r noø eeint, men er like vikt ig f or de t, ang. 

denne overfa r i ngasaka. 

først - Jeg raagørør virkelig pA svaret Jeg fAr f r ø DS pl kritikken 

■in, de t ellr kort og godt fast at: "Vi ■A holde oea til fekte, og 
kritiaare feila, og ikke ■ara kritiser■ i vilden eky, uten Ata hen

syn til hva eom virkelig har skjedd" 
Jag ■ener dat ■eat n■rligganåe ■Att■ v■r ■ at dere stilt noen ap■ ram
Al•tegn i forbindelse med kritikken aom:Hvorfor Jeg kritiaerer,hvor
for jeg ■ener at Jeg ikke ar blitt kontakta, kan det ha oppetltt 

fail/■iaforatl■ laer oav.xlatadefor allr altal •ivind faat ~t jeg kr

itiserer i vilden sky og ko■■er ■ad endel fakta for l begrunne detl 

,.,.__ . -,,. ---·~ ::-
~ · ·.z.<!".:;:~"!-~-•"U.A" ·.:..~i:r:,~ 
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Det ex--1ydal ig en del misforståelser i de nn e saka , man også praksis 

og en del fakt a som tranger A bli belyst og kritiae rt. Øivind skriv

er et partikemeratanlP) som hadde ansva re t for ovarfari ngar disku

terte overgang til partiet mad meg våran-80. P stop pa me g pl Elge

setarbrua et par dagar far sommerferien, og sa• hun hadde hørt at 

jeg skulle bli med i partiet fra høsten av. Jeg bekreft a het, og så 

s ærlig mye mer bla ikke sagt om det.!:!.!.!• Det .var ingen diokuajon,og 

Pga heller ikke uttrykk for at datte var noen kontakt(Jeg trodde h 
hun bara viaata det gj . felles kjente) 

Og jeg må bara beklaga et jeg aldri oppfatta den sa■ talen som den 

kontakten jeg skulle få for å bli mad i partiet. Je g regnet ~ed at . 

den ville være i form av at jag ble oppsøkt, informe rt o g ~vent. 

d iakutsr t mad. 

P maner et jeg hadde sagt l jag villa tanke meg om, og ikke vers med 

med mad en gang, oo &t jeg sjøl k~nne kontakte folk i KF når jeg ha

dde bestemt mag. Her ør dat tydelig misforståelser uta og går. 

fo r åta det første først; Jeg mener jeg bekrarte at jeg aku lla bli 

me d . At Pikke oppfatta det slik mener jeg er en da øtgrre grunn f or 

OS til å fø~ge opp saken og kontakta mag på nytt. Øivind mener også 

at OS kan kritise res for dette, men forklarer og mener samtid i g at 

Pikke kunne jobba videre mad saken, og at det er fe il at andre 

aktuelle partikameraterskulla få navnet mitt for at.!:!,! kunne komme 

i kontakt mad meg! Dett@ menrer jeg må bli ei ha lt misforstått sikk

erhetslinja. Det trengøa jo ikke være s t ort mer enn an som fikk na

vnet mit t - og jeg menzer det er langt vikti gere at medlemmer bli r 

ful gt opp, t a tt vara på og diskutert med, enn a t da pga en slik f orm 
for sikkerhet bara glir ut av partiet, i vareta fell. Jeg håper at 

dette ikk e ar vanlig p raksis! 

Derimot er det andre ting når det gje~der 6ikkarhata som er viktig, 

bl.a. at en sje l i kke skal ta kontakt,~ va nte til en blir kontak

ta. P må derfor ha mistorstått meg når hun maner at j ag har ~•g t · at 

jeg sjel kunne kontakta folk i KF, for slik har jag aldri forstått 

at jag skal gjøre - ganske innl~sanda ogsA synes jag. I tilfalle 

jeg hadde sagt dat, har jeg nemlig aldri hatt noen grunn for A ko•

ma mad kritikken min. Har er det Jeg aavnar ett av sp ■ rs■Alstagna 

fra OS 
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J~g har nær kontakt Mad partika•aratane i Kf-le delaen Ja 1 ■eA dat ar 
1 f ør binåalåa • a d kvinnapDl it±aka ap•ramll, ikke partiarbeid. Og Jag 

maner at partika~oratænc i Kf- ledælaen ikke ckal ha i appgava i 
følge app pa i:Ukaiasrater !l Olll 5)iviad entyda:r, dst 131" abaclutt ~t 

arbei daear& dc 00• 05 cå ku nn~ ds kka. Jsg æonor det a r halt f eil st 

partikaffleratenu i KF- l ~c~lsæn akel ~li kritisert og pålsgt anavsr 
i denne sake, Jag aanar anavaræt ligger hoa DS, og di t øga & 

kritikken gli. 

Et par ting til aluttzJag skrev at ryttat sier at overføri nger tar 

lang tid n!r fclk ko~~mr flyttende til Ayo plscear, og et jag ayntss 

mitt var noe ekstremt aidun j ag fcrt5&tt var 1 sa~æa byen. Øivind 

rnonDr at da~ or feil eg gir eksemp la r p~ dnt, ~ø hvia rykt t a iar 

1100 an na villa det .vært a r tig å få dat belagt 111:,d ihvertfall ett 

ak~~mpå l,aior har , . Samtidig ava lutter ha~ ~sd et OS h&r &n del pro

blemer mh t ovarferingar . Til de t er å ai at jag ha r lfara ekso■pel 

- E,9_ at jeg ikke hadde argumantert mad dat i innlegget ■itt hvi s 

jeg ikke hadde hatt dat 1 

Når det g j~ lda r øttarly s ninge jag hadd~ p~ papi r snø Floa meg, reg

net jeg aj Glsagt ikke med at de va r brent si de n jeg i kke hadde f&tt 

kontakt enda - aå at da va r blitt borte var an naturlig konklusjon 
å trøkke. 

Hil sen f, 

OM REKRUT TE RI NG AV TIDL IGERE NKS'ERE. 

Jag e r e nig i at formularing~ n" kritisere i vilden sky" var f e i l 
aktig, Msn dwt må med for å gjøre bil de t f ullatandig at vi ( OS) 

t mk kontakt med de g da vi fikk brevet, og villa diækutera det t e 
nærmeerø. Vi manta det var fei l at du ikkæ var kontakta som jeg 

skraiv i innlegget . Oet blei da andel fram og tilb ake, og vi fikk 

avært kort tid til å svare, og det bl ei litt skarpt i kentane . Gl

emmes bør val heller ikk a at du insinua rta at vi hadde latt SIPO 

få papirane om dag. 

OK, så til innholdet. Dat ar halt klart at partiet i alt for lite n 
grad har klart å Qix følge opp madlammar og fostra dem. Her har vi 

ogs å store problamar i Trondheim. Dat ør også klart at vi har pro
blemer i forbindalaa mad overføringer av partimedlem■ar. Datt• en
del pga byråkrati, man ogaA elt for sein baakjedgiving i mange til
fella. Eks Vi fikk nattopp(i ■ei) baakjød om an ovarf ■ ring - at 

medl•• var flytta til Østlandet - vad julatider(for 5 mndar aida}

da ~ jo ovarf ■ ringer ta an visa tid. 
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



30 
I de~;,.ø sak a er dat helt klart at det har vært a• andel misforetå

elser : F og Per klart uenig om hva som har skjedd/blitt sagt i for

bindelse med deres kontakt. 

Imidlert id ~å dat væra helt klart at medlemmer av NKS~ er med

l~mmar av AKP(rn-1), og at det ikke er noen overf&rino eo~ sk jør. 

De t virker eom F blander litt sammen har. Ost er rikti~nok aå~R st 

6n god del tidligere NKSørø søker m~d lem ~k~~i AKP, ag bli r stort 

satt tatt opp, men dat ar ingen euto~at i kk, og dat sr Mvært veksl

lende fra k~ll til kull hvor øtor % eow sake r modlømskap i AKP. 

Skjemaet eom ondl'll NKSara fyller ut f!!lr de aluttsr er ~ no.on B!llk

ad, fflan at ønske om å få kontekt. 

Og da kummer vi inn på flere eider av s varet til f. Jeg mc~ar at 

partikamerater i KF led■ lsen har an klær plikt til! prave A· utvik

le frontmedlemmens til å bli komravnister og psrti•edlsmmer(Som alle 

p-medlemmer her overfor folk i sitt omiand ) Parti-medle mme ne i Kf

lade l een her så vidt Je~ veit vært med på M-1-r r aksjon(AKP- NKS-RU) 

i KF, sammen med F, og visste såledea at f burde vors evwrt aktuGll 

aom partimedlem når hun sluttet å studere. 

Dat van l igste når NKSbra slutter å atudera er faktisk at kamerater 

som jobber aammen m!!ld d&ill politisk(o g kjenner ds;ni) rekrutterer dem 

til partiet. 

Til elutt , som du sier. Du skre iv i for rige innl egg et ryktet sa 

ikke at overføringer, men kontakt mel l om partiet OR NKSore aom sl

utter å studere tok lang tid. Det var det jeg gjerne villa.ha Gks 

på - ikke o verføringer, det er noe he lt anna . 

I alle fall må vi prøve å bedre rut!,n_p_r;e ve d ko nta k t ma d Nl<Sara som 

slutter å studere, sj øl om jeg håpe~ dit tilfelle er et unntak 

<men jeg vi l lsgge mer vakt på å prøve å g jørs noe rasd ovarføringer 

som jeg veit ar et p roblem) 
Kameratslig hile ~n 

Øivind. 
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