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K R 1 s E 

I 

M A R r- I 

Di striktss tyret s beretning er l agt · 
fram og bør få folk til å få opp 
øynene fordi det beskrives en · til
bakegang på 17;3 % og et ras bort 
f r a arbeiderklassen. Arbeiderandelen· 
har eunket fra 39 til 28 % pÅ 2 år, 
Samtidig er oppslutningen fra ung- . 
dommen liten. 

Jeg skal derfor kommentere et viktig 
område scim vil avgjøre om vi gr eier 
å snu en slik tendens. 

- Hvorfor. oppløses partiet til 
sine enkelte deler? 

Eh forutsetning for å kunne gi noe 
svar på det te området, er om vi er 
enig i vurderinga av hvilken stil
ling et lite maoi stisk parti står i 
i Norge idag. Er vi ikke enige her, 
vil det raskt_ utvikle seg forskjel
lige ideer ti.I løsninger, noe også 
beretninga viser. 

Jeg oppfatter at vi -fortsatt er inne 
i den perioden Tron Øgrim beskr1ver 
i boka ,"Den vestl!ge maoismene sa111-
menbrudd •••• ". En periode som har 
vart siden · 79-80 og som er ei 'dyp 
ideologisk krise i vårt fund!3ment, 
marxismen. Parti kampen som ble ført 
rundt ~1 berget partiet, men 
løste ikke årsaken til den krisa vi 
kom opp i og fortsatt er i. Dette 
fordi arsaken til krisa lå utafor 
partiet, ikke i for dRrlig skolerte 
medlemmer eller ledelse. 

Svakheten lå i marxismen sjøl, ved 
at den ikke greide å gi svar på de 
nye spørsmåla den "nye" tida reiste. 
Problemet med manglende svar på 
disse nye spørswa slo selvfølgelig 
også rett inn i. partiet. 

S' 

3 

M E N ? 
IC9rt _noen - stikkord dette 
problemet: 

på 

Vil den nye teknologiske 
revolusjonen utradere den . · 
tradisjonelle arbeiderkla~ 
sen? Allerede nindt ·1980 -
utvikla de Nye Franske Filo
sofene ideen om "Farvel til 
Proletariatet". 

- Problemene 118d å utvikle 
sosialis_men_ i et · land, 

__ kulturrevolusjonen som meto
de og .Kinas utvikling. 

- Eh rekke frigjørings
bevegelser forlot marxismen 
som. sin opprøraideologi, 
spesielt i de arabiske 
nasjonene. 

- En . kraftig ideologisk 
høyredreining i Vest-furopa, 
sjøl om kapitalismen som 
system gikk inn i ei djup 
krise, både økonomisk og 
politisk. ' 

- På SVIBrt mange områder 
greiae ikke 111Brxismen å gi 
noe svar, og spesielt ungdom 
vendte seg .!!!2i den, og ville 
ikke ha 19al"Xismen som sin · 
opprøraideologi. 

~tte har jo også skjedd tidligere
1 sa vi burde vært mer forberedt pa 

tilbakeslag. Men jeg oppfatter ak
kurat denne krisa som svært alvor
lig, fordi jeg nå ikke ser noe ~ 
til løsning. Vi erinneienvente
periode ideologisk. 

Dette betyr ikke at vi skal sette 
oss ned å vente på bedre ideologisk 
kli1Da. Mer enn noen gang trenger vi 
politisk og ideologisk debatt for l 
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~ ~-----------, 
forstå den tida vi lever i . Det er 
nettopp dtirme debutten DS si be
retning ikke reiser I Bertltninga 
finner årsaken til at folk blir 
parlamentarikere, journalister, fag-

. foreningsledere; frontledere osv. i 
at ledelsen i ra:tiet i dag ikke har 
mulighet tila "følge opp hver del 
slik det kreves". 

Problemet ligger ikke der; årsaken 
er at det · som binder de mange delene 
sammen til et parti, pHrtiets !ill!.2:: 
1.2gL_ er for ~ 

Mange partimedlemmer tror ikke 

2. Den andre perioden, og en ny 
renessanse for =xismen, knytter 
seg til den russiskti revolusj onen i 
1917. Lenin utvikla sin parti- og 
imperialismeteori. Han utv-ikler vi
dere linja om at Russland er det 
svakeste leddet i den imperia
listiske lenka og gj ennomfører ·revo
lusjonen, På nytt får vi en volqsom 
vekst 1 arbeiderbevegelsen, som 
knytter seg til marxismen. Deru:ie 
perioden kan vi si ~trek~er seg til 
etter 2, verdenskrig. Pa 50-_60 tal
let iDister Sovjet, og · dermed 
marxismen, sin ideol?giske kraft av 
noen betydning i arbeiderklassen. 

leng1er nipå . muli~hetent atv _åk v~e J. Den tredje perioden,· som er 
oppa ut ng om vare s ra egis e W<U., dep foreløpig sis.te oppblomstringa 
og faller .di3rmed tilbake til der de av marxismen, starter da maoismen 
kom fra, som frontaktivister, fag- ble et begrep, og . de mange ml-
foreningsledere o.l. På dette prol>- organisasjonene slik vi kjel'll;er dem 
lemet finnes det in~en enkel og rask ble dannet, Denne perioden ma knyt-
løsning. Men vi ma aldri bortfor- tes til Maos brudd med Moskva, og 
klare det, -eller· jobbe som om prob- til hans utvikling av teorien om den 

'. :: lent_ -1.kk~ eks'isterer. Denne fortsatte klassekamp under sosie,-
- · . debat~· DIit holdes varm hel -tida1 lismen. Kulturrevolusjonen inspire-
' :.: · · i ~: ·• . ·- · · · ¼eri~~ ...,.,a...._ ........ rer '·"'s}5it§'1"e1t "ln1~~ ~ , 

muligflat en • til en ny renessanse i landene. M1ios bonderevolusjon og . -~ 
vår levetid. teorien om _ riydemokratiet. får 

Ser vi på den marxistiske historia, 
kan den deles i 3 viktige epoker der 
marxismen har gått igJennom kriser, 
reist seg igjen, og pa ~t vunnet 
palitisk og ideologisk hegemoni. 
Alle disse periodene er pereget av 
et teoretisk og ideologisk · gjenno~ 
brudd knytta til virkelige, reelle 
bevegelser i arbeiderklassen og 
deler av de intellektuelle. 

1. Den første perioden strekker 
·seg fra 1840-50 da Marx og Engels 
begynner sitt politiske og teore
tiske arbeid. Kapitalens siste bind 
blir utgitt rundt 1890, og ei:- kronen 
på verket etter 'lahgvarig kamp mot 
forskjellige utopiske retninger 
innafor sosialismen. Den mest- fram
skredne delen av arbeiderklassen 
gjør den til sin opprørsteori/
ideologi, og på denne maten vinner 
marxismen flertall i arbeider
klassen . Perioden avsluttes med ut
bruddet av 1. verdenskrig med split
telse og oppløsning 1 arbeider
klasst1n. 

'f 

gjennomslag i de mange frigjørings
bevegelsene i J. verden. Perioden 
avsluttes på slutten av 70-tallet, 
da - de fleste ml-grupperingene har 
gått 1. oppløsning. 

For å oppsummere ; mitt poeng er at 
et op!5sving i marxismen har vært 
nært knytta til et · teo;etisk og 
ideologisk gjennombrudd bade .i ar
beiderklassen, og blant dere av de 
småborgerlige intellektuelle. (Noe 
nytt er utviklet, ofte særegent for 
det landet marxismen har slått i
gjennom). Denne t eorien· og ideolo
gien er skapt i nær kontakt med den 
praktiske og levende bevegelsen 1 
sami'unnet. Vi mangler i dag dette, 
derfor ser jeg ikke noen rask 
løsning på krisa som inntrådte rundt 
1980 • . . 

Partiledelsens svar har vært å reise 
den store kai,italismedi:,~u:,.iorien, og 
prioritere a bygge partiskblen for 
etudi~r og teoretisk skolering. 
Dette har vært riktige tiltak, a&n 
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VIDAR VADE: 

OG FYLKESTING 
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VIDAR VADE har :i:epresentart Rad Yalgallianse i kæil!!U12Styret i Odda 
siden valget i 1975, eg ar ærmsd den RV-re.present.ante S<D har sittet 
l.ergst. Han er med i Sentralkomiteen i MP(m-1}., 

Oppsu:i111eri.nga byggsr i:;å eg,"'le mfaringer0 på svar på et sp.,n-reskjeæa han 
sendte til f.lile Xepl:esel 1t&""'iten'.e i!ll'g pi ~ fra ~ !ha,"l [W

seJkte og hadde c.,ø'te c:ied.. H.-n tar sjøl forheholrl på 5vit ~ av 
dokumentet, og betrEkter det. soi;;i et første bidrag til oppsumi.lileringa. 
OokLDentet består av 2 ill'eler: 1, Saeæer.fatning !:IV svarena pA ~sr:målena ( 
vel 60% av representantene svarte). 2.. Hans egen p:olltiske q:.psummering. 

~•eringa er relativt lang, men plassen tillater bare ooen korte 
utdrag. Dette utdraget kan derfor fkl,,.e yte q:ipstnmeringa full rettferdig
het. 

Våde qJpSUmmerer de farskjel.liga periodane vi har deltatt i kcæaøur.e
styrer og fylkesting. netts !«Jmmer ikke klarl f:ram av mdraget. For enl<
elthets skyld gjør vi oppmerksom på at RV hadde 4 :representanter 1975-79, 
24 koaatn?Styrerepresentanter og 4 fyl.kestingsrepre 1979-83, og 
har 34 koa■unestyrerep:rese11tanter og 5 fylkestings-representanter 1983-87. 

Red. 
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Utdrag fra "Den første tida": 

Arbeidet i k~yrer alltte leres. 

A arbeide i et kommunestyre var noe helt nytt for oss, og måtte derfor 
læres. Vi hadde ingen lærere. Og måtte derfor lære med å kaste oss frampå 
og håpe vi hadde rett. Dette gikk utrulig bra, og jeg trur grurnen var at 
vi hadde en riktig analyse av staten, at vi konsekvent målte alt vi gjorde 
i forhold til om det tjente folks interesser, at vi var konsekvente anti
imperialister og anti-rasister og at vi var mot begge supermaktene. Hadde 
vi ikke hatt en slik plattform å vurdere våre standpunkt i forhold til, 

; ville vi ha vingla snart i den ene snart i den andre retninga. Samtidig 
i hadde vi en livlig bevegelse rundt oss, der mange var -ivrige til å mobili-
: sere til aksjoner. · 

Vi fikk tidlig ord på oss for å være møteplagere. Til en viss grad med .. 
rette. Vi tok ordet til omtrent hver eneste sak. I hovedsak var dette ·bra 
fordi vi lærte fortere, og blei flinkere til å prate. , Samtidig gav dette 
oss et erfaringsgrunnlag innefor et breit spekter av saker raskt. 

* * * * * * 
(Våde gir en lang rekke med eksempler på saker som' RV måtte ta stilling til 

t i k-styret, og et annet sted i oppsummeringa nevner -han ·at -RV i Odda har . 
måttet ta stilling til omlag 2.500 saker i løpet av de 10 -årene vi har hatt 

: representant. } 

Forholdet til N<P 

Det var stor interesse fra partiets side på å få revolusjonære im i 
"parlamentene". Derfor var deltakingen i valgkampen svært bra. l'len allike
vel var det et syn i partiet at det parlamentariske arbeidet var noe 
"smussig" som ikke var et virkelig revolusjonært arbeid. Det var ikke rein~ 
og rødt nok. En av de viktigste oppgavene så ut til · å være og passe på at 
•representantene ikke blei oppkjøpt og korrupte. Dette førte bl.a. til at vi 
nær sagt var livredde for åta i mot ei flaske brus når sola steikte im i 

"kommunestyresalen. På de plassene der kommunestyre-representantene sjøl 
.satt som partiledere (Odda,Tromsø} blei det utvikla et bra samarbeid -og 
partiet la opp en felles taktikk i mange saker. Partikamerater reiste saker 
i forum de jobba, som vi i RV i neste omgang reiste i kommunestyrene. l'len 
dette kom ikke av at partiet og partiledelsen på forskjellige nivå priori
terte RV høyt politisk og organisatorisk. Dette kom først og fremst av vår 
aktivitet og entusiasme. Arbeidet i denne perioden var såpass oppsiktsvek-

kende- at det la grunnlaget for stor f r amgang. Uten tvil økte vi partiets 
innflytelse og prestisje mer enn noen kunne tenke seg på forhånd. 

* * * * * * 
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Utdrag fra 

----------------,_, andre pericc!en" 

(I denne delen tar Våde særlig for seg problemene omkring organiseringa av 
det parlamentariske arbeidet.) 

Det er viktig å huske at dette med ledelse og organis ering f o r RV 
allerede var blitt et "problem" for AKP. Det blei sett på s om n oe prinsip
pielt feilaktig å ha en permanent parlamentari sk organisasjon. Det var 
dette synet som blei lagt t i l grum da RV blei nedlagt etter valget i 1975 
og de uavhengige -blei oppfordr et t il å melde seg inn i AKP. 

Førs_t etter valget i 1979 blei det vedtatt å gjøre RV til en permanent 
organisasjon. Det er · grum t il å anta at vi r keligheten hadde t alt for seg 
om at det ville være umulig å lede det parlamentaris ke arbei det ut en en 
særegen landsomfattende ledelse. Dette sk J edde uten at det blei tatt 
oppgjør med den tidligere linja. Det ene _ var tydeligvis like rik t ig som det 
andre. 

At den særeg,e ledelsen for det parlamentariske arbeidet fikk for!ll av RV 
trur jeg bygger på en ~1 tilfeldigheter. Bl.a. at partiet ikke -fikk god
kjent AKP · som valgnavn og at ønska .om samarbeicf med alle som var "mot 
tnonopolkapitalen og imperialismen", gav seg utslag i uavhengige sosialis-
ter-. · · · 

I denne perioden skjedde en del korrigeringer i forhold til de verste 
sekteriske utslaga tidligere. Det ble -lagt vekt på å tenke enhetsfront også 
i forhold Ul partier og representanter. · · · 

••• * .•• 

l.m1dsomfatbnllf/ llledlemsarganisasjon? Reformparti? 

------------------
I hele dem! perioden var det omfattende diskusjon om RVs forhold til 

AKP~ Spesielt var det store motsigelser i Bergen, der det var viktig å få 
RV revet løs organisatorisk fra partiet og lage et slags "Reform-parti". De 
samme tendensene har vært tilstede flere plasser i landet, og er tilstede 
nå også. 

I noen tilfeller har dette fart til utmeldelser og at noen har trukket 
seg fra å arbeide for RV. dette har allikvel ikke vært noen stor tendens. 

På tross av vedtaket om at RV skulle være en landsomfattende organisa- · 
sjon blei den aldri det fullt ut, eller ihvertfall ikke i ordets egentlige 
betydning. Det blei et misfoster der AKPere traff hverandre på forskjellige 
møter - en gang som AKPer, neste gang som RVer. Noen plasser blei det så 
gale at stort sett de samme traff hverandre som kommunestyregruppe, fylkes-

_ledelse, fylkestingsgruppe og ledere for RV-organisasjonen i kommunen. 
Noen plasser var det noen få uavhengige som delt ok, men faktisk var det 

for det meste partifolk. Det blei trykt opp medlemskort i 1979. Og de blei 
mottatt med bl anda følelser , og seiner e t rukket t ilbake. Noen pl asser har 
de aldri s i den solgt et medlemskort, men andre plasser blei dette gjort. 
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Siden 1979 var det vedtatt t avholde såkalte landsmøt er i RV for å f å 
pressedekni ng sli k som de andre partiene. det te var et fornuftig t i l t ak og 
et fors11k på å utnytte de legal e mulighetene som fantesi Norge. Jeg skal 
ikke gå gjennom disse l andmøtene, bare kommentere . at det i 1983 · vedtok 
vedtekt er som opprettholdt krangel en og motsigelsen til AKP. Vedtektene er 
hverken fugl eller fisk, der ordet '\can" uttrykker at en kan organiser e 
eller gi f aen. · · · 

* * * * * • 

· 1 I hele denne perioden hadde RV~representantei-ie utvikla både politikk og 
, taktikk videre innafor en mengde områder~ Oelirie perioden>viste RV også en 
stor evne til taktisk tenkning og enhetsfrontstenkning; noe som gav seg 

·. utsalg i at det f.eks. i Odda lyktes å f'å . absolutt hele kommunestyr.et til å 
samle seg om krav om ny aluminiumsfabrikk . i -Tyssedal. Liknende resultater 
oppnådde en andre plasser, spesielt nåi-- eiet gjaldt · mot•tningene til sta
ten. 

Utdtag .fra 

--· -----------
Helt siden 1979 var det blitt trykt . opp .ei mengde "hvit-baker" .om det 

arbeidet m hadde vært gjort i de lokale "parlamentene", og det blei itn' 
hel rekke av de nå. Dette var sjelsagt til stor hjelp for agitasjonen l 
valgkampen lokalt, men ikke mindre til hjelp når de forskjellige repres~ 
tantene skulle ta til med den daglige politikken. 11t:1arde fakta om høyres 
hovedstad' som blei gitt ut av Oslo RV i 1983, yar et mektig dokument. 

Plen heller ikke deme gangen (etter valget i 1983 - red.anm.) blei det · 
fra sentralt hold utvikla ei håndbok i revolusjonært parlamentarisk arbeicj 
på bakgrunn av ele enorme erfaringene som etterhvert var hesta. Vi kan si 
det slik at elet nå er masse "landsbykunnskap" om arbeidet i kommunestyre~ 
og fylkestingspredd over hele landet; et svært verdifullt materiale som 
aldri er sammenfatta og gjort til hele bevegelsens eiendom. Det er et 
materiale som kurne danna grunnlaget for å skolere opp og utvikle nye 
parlamentarikere, samtidig som det inneholder mye faktisk kunnskap omkring 
et enormt saksområde. Igjen viser det seg at den revolusjonære bevegelsen 
undervurderer sterkt det parlamentariske arbeidet. 

* * * * * * 
(Våde slår fast at frustrasjonen begynte å spre seg i denne perioden, 
særlig etter valgt ilbakegangen i 1985 , der vikti ge steder som Horten og 
Odda ble nesten utradert m..h.t. stemmer . A s tille spørsmålet "hvorfor" er 
like natur lig som det er vanskelig å besvare. Derfor velger han å forsøke 
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og oppsummere det faktiske arbeidet.) 

Utdrag fra 

Et vell av kln1Skap 

Vi har sikkert ikke samme oppfatning om alle saker vi har gjort, og 
heller ikke samme oppfatning av de problemene som finnes i dag eller hvor
dan problemene skal løses. men vi kunne vært kommet mye lengre i dette hvis 
all vår kumskap hadde blitt sammenfatta og systematisert, hvis materialet 
hadde blitt brukt til å utvikle felles taktikk og felles linjer for arbei
det .videre. Hvis vi hele tiden hadde diskutert hva hensikten med det parla
mentariske arbeidet hadde vært, og om vi virkelig jobba for et felles mål. 
Ikke' bare i form av program, men i det virkelige liv. Jeg nevner dette for 
å få fram at vi har tendenser i denne b~yegelsen til å dure framover i dag
til-dag-kamper, og ikke oppsummere politisk, og se vår politikk i forhold 
til vårt strategiske mål, sosialismen. 

I løpet av 10 år har vi måtte ta statndpunkt til ca. 2.500 saker. I hver 
eneste jævla sak har vi måtte ha et standpunkt, ha ei politisk linje. Vi 
blei raskt tvungen til å tilegne oss kunnskap. Hvor mange ganger har ikke 
RV-representantene reist til den enslige mora som ikke har leilighet, eller 
til den familien som skulle få huset sitt revet, for å hente kunnskap slik 
at vi kunne forsvare folk sine intersser i kommunestyret? Hvor mange ganger 
har -ikke RV-representantene måtte studere lover og regler for sbsialpoli~ 
tikken for å finne ut hvor stor sosial støtte en fattig faen har rett på1 
Hvor mange ganger har ikke RV-representantene strevd for å finne -ut åssen 
en skal klare å mobilisere for å hindre økninger i avgifter og husleier, 
eller hindre foruresning fra bossforbrenningsanlegg· eller bedrifter; av-
sløre korrupsjon - få slutt på salg av porno? 

Kanskje de som leser dette skjønner den enorme kunnskapen det parlameh
teriske arbeidet har tilført representantene,, men som ennå ikke er 
tilført den revolusjonære bevegelsen, fordi det aldri har blitt oppsummert 
og utvikla videre. I alle disse åra har det vært ført en ganske konsekvent 
kamp mot sosialdemokratiet og revisjonistene. Jeg vil påstå at ingen deler 
av partimedlemmenes arbeid har vært så full av taktiske vurderinger i 
forhold til sak. 

Utdrag fra 
----------------------------------
Vi er bare en liten del av den revolusjonære bevegelsen 

For å finne svakhetene i RVs strategiske arbeid, er vi derfor nødt til å 
se på hele bevegelsens svakheter. Denne bevegelsen har , etter at partiet 
blei stifta, i all hovedsak vært delt opp i enheter med skott imellom. På 
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mange måter har de levd hvert sitt liv og har hatt nok med hvert sitt 
område: Kvinnebevegelsen, ungdoms- bevegelsen, fagli g arbeid, anti- imperia
listisk arbeid og Rød \lalgalli anse. Hvorfor er det delt opp slik? det er 
det svær t vanskelig å svar e på. Men en ting k~n vi slå fast med en gang, og 
cet Gr at det SL ingen enkelt-persen eller ~ledende skikt" som har fumet 
på det. Det er bare blitt slik. Noe av årsaken tror jeg er å finne i 
kapitalismen sjøl som mer og mer blir spesialiserte Der område etter område 
er blitt så i nnfløkt og sammensatt at det trengs spesialister på stadig 
snevrere felt. Jeg tror det derfor er svært lett at hver og en får nok med 
seg sjøl. 

\li ser det hele fra hver vår brønn. !'len brønnen er ikke hele virkelig
heten. Og her må vi komme inn på de som skal ha ansvaret for helheten i den 
revolusjonære bevegelsen, nemlig partist. 

Det finnes en svakhet i partiet når det gjelder planlegging. For å vise 
hva som menes, er jeg nødt til å bruke et tenkt eksempel: 

Hvis f.eks. partiet vedtok at de viktigste oppgavene for hele partiet 
var at : 1) 6-t imersdagen skal være gjennomført innen 1992. 2) LO-kongressen 
skal innen 1995 vedta at elet er forbudt A drive kvinnediskriminering i 
fagbevegelsen. 3) Innen 1995 skal et bestemt antall forbund ha sluttet seg 
til ''Fri og uavhengig fagbevegelse". 4) Innen 1995 skal et bestemt antall 
kommuner ha oppretta vennskapsforbindelse med byer og landsbyer i Nicara
gua. 

Dette var altså de overordna oppgavene ~ bevegelsen sammen skulle 
måle sitt arbeid i forhold til. Det ville bety at vi satte oss etappemål i 
kampen for et sosialistisk Norge, som hver enkelt del av bevegelsen måtte 

, definere seg i forhold til. 

* * * * * * 
En slik måte å planlegge p:, .,::_ "-'- '-- _:_ .,, ... uue.!. ul a få hele bevegelsen 

til A dra i samme retning for å oppnå samme mål. Det ville hindre tildels 
vantette skott mellom de enkelte områdene, og det ville sikre at kreftene 
ikkeblei brukt opp i en evig dag-til-dag-jobbing, der perspektivene er 
borte, og der vi ikke klarer A måle framgang og tilbakegang for bevegelsen 

1som helhet. Samtidig ville en konkretisering av de politiske målsettingene 
: være et grunnlag for politiske og taktiske diskusjoner, og ikke minst ville 
1 det være oppgaver som det gikk an A rekruttere i forhold til. \li ville ha 
1 en større grad av sentralisme og ikke minst ville det være enklere å lede 
· for f.eks. den sentrale R\1-ledelsen, som da kUMe oppsummere og sammenfat-
te. Dette ville være målrettet strategisk jobbing. 

* • • • • * 
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Utdrag fra 

Synet pA paria-ntarisk arbeid 

I den revolusjonære bevegelsen har vi 1 alle år hatt forskjellig syn på 
parlamentarisk arbeid. Ikke minst er dette kommet til uttrykk i en del 
tidligere valgdiskusjoner og valgkamper : "Det er i kke antall stemmer det 
kommer an på, men kvaliteten på stemmene". "Enhver streik er viktiger e enn 
det parlamentariske arbeidet". "Det er viktigere å rekruttere en arbeider 
til AKP, ennå skaffe 1D stemmer t il RV." Slik kunne vi fo r t se t te med 
sitater som ikke akkurat uttrylåcer høy priorit ering av det parlamentariske 
arbeidet. Jeg veit ikke hvordan dette synet er representert no, men j eg 
tror fremdeles det finnes. Men jeg tror ikke det finnes blant RV-represen
tantene. Der hersker det synet at de t te arbeidet er helt nødvend i g og 
avgjørende hvis det skal bli en sosialistisk revolusjon i Norge. Dette 
arbeidet er en svært viktig del av det revolusjonære arbeidet som hele 
bevegelsen utførerer. Dette arbeidet er neglisjert og underprioritert alt 
for lenge. Dette må rettes på og det haster. 

* * * * * * 

Hva er det vi har forskjellig syn på? Det ser ut til at vi er enige om 
at vedtektene fra 1983 ikke lenger er brukende. Det uttrykker klart det 
organisatoriske kaos som RV i dag er oppe i. Vedtektene sier at alt er 
tillatt bare det gjøres i samarbeid med AKP. Du kan selge medlemskort -
eller la være; du kan organisere grupper - eller la være; du kan ha fylkes
ledelser - eller la være osv. osv. 

Men når vi skal diskutere hva vi skal gjøre videre blir det straks 
vanskeligere og de ulike synspunktene kommer fram. Jeg har ingen fastlåste 
oppfatninger om hva som no skal gjøres. Jeg ønsker med åpent sinn å høre 
alles syn slik at sluttresultatet kan bli det beste. Jeg sier dette fordi 
jeg ikke ønsker skyttergraver. Skulle vi få det ville problemene bli svært 
vanskelige å løse. 

* * * * * * 

(Til slutt drøfter Våde "Hva er målet vårt i parlamentene?" Han slår 
fast at de politiske linjene og organiseringa bestemmes ut fra målet. 
Dersom vi er uenige i målet, får vi også uenigheter om politikk og organi
sering.) 

Hvis vi f.eks. slår fast at det viktigste vi kan gjøre er å utvikle god 
lokalpolitikk, som et alternativ til de andre, så vil dette sjølsagt kreve 
en helt bestemt måte å organisere på. Hvis vi sier at dette er underordna 
det å sloss for avsløringer av partier, systemet og parlamentarismen, vil 
andre organisatoriske tiltak være nødvendige. 

Derfor trur jeg vi er tjent med å starte og diskutere: Hva vil vi oppnå 
med vårt arbeid i parla■entene? 
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~ ~---------. 
svakheten har vært den p<,li tiske 
mobiliseringa som understreker be
tydninga av denne debatt~n. På meg . 
virker det som om partiledelsen har 
forlatt· analysen til Tron Øgrim i 
boka "Den vestlige maoismene •••• ", 
der alvoret i krisa og betydningen 
av et ·nytt teoretisk gjennombrudd 
blir understreket. Den andre · svak
heten ligger i den store kapita
lismediskusJonens m'4setting .• At 
debatten ma ·gi svar pa hvordan vi 
idag skal føre deh daglig _kampen er 
idag viktig, men hvis vi sier ~re 
dette ·blir målsetninga for snever. 

. På sikt må diskusjonen gi svar på ~e 
mange uløste teoretiske spørsMl 
knytta til sosialismen, som .er en 
viktig årsak til at krisa oppstod. 
Dette betyr ikke a·t en ny sosia
lismediskusjon blir reist nå·, men 
målet -må stilles sjøl om det vil ta 
oss 5-- 10 .~ å nå rlit. 

U,\UI . J(, lfl ~'l'i:I Til. 

Ut ifra dette er j8g da Og!lå enig .1 
å avvise a~ løsninga .på. AKP/~V _sirie 
problemer i . forhold, til oppsl_utninga· 
i arbeiqerklassen · Himer. i :al, :.vI' 
først og fremst mangler · en pdlitifclf 
i forhold til den praktiske bevegel
sen. Å utviJi:le e_n pol_itikk på skatt, 
trygd og bensinavgift!lr · er bra, · men 
dette løser ikke partiets grunn
leggende- problemer. At denne linja 
er blitt reist som løsning på 
partiets krise, - ·og i tillegg har 
fått en viss oppslutnin~ i partiet, 
understreker igjen min pastand om at 
pai:tiledelsen i for liten grad dis
kuterer årsaken til og løsningene på 
den ideologiske krisa marxismen er 
inne 1. · 

Per 0 

FoA6atteAen av denne 
aAt.(.klalen 11n1ike.t a.t· 
Aedak.t11Aen 1ikulle 6! 
vs · .t.(_l A 1ivaAe pA den 
alleAede .(_ det.te nummeA. 
~ed dagenJi AU.t.(.neA 6AA 
V.(. de1i1iv·uAe Dike .til 
de.t, men opp6oAdAeA pA 
det Ji.teAkute VS' .t-il . A 
1ivaAe .(_ ne1ite nummeA. 

·,i_ 

:~+., 

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



H V E M ? 

26. sept ember hadde I.ars Borger sr ud 
en kronikk 1 KJI;~ · "1000 av oss skal 
i nterneres". BakgrWUlen for artik
kelen var en a~ti kkel i Aftenposten 
12. september i år, om en ber eds
skapsøvelse fengslene skal hol~e . 

· neste høst: "Femtekolonister blir 
lllitt im, småkriminelle løslates". 

Borgersrud spekulerer i hvew de 
1000 som skal interneres blir? 
Hoveddelen-blir nok kjente AKPere + 
endel NKP, SV og DNAere er hans 
konklus jon. Hva vil skje med dew? 
Erforingene fra krigen er jo skrem
wende klare : tyskerne brukte norske 
lister over jøder til å. plukke ut 
hvem som skulle sendes til døds
leirene. 

Vel siden de fleste(?) vel har 
lest Borgersruds artikkel, vil jeg 
i kke referere innholdet, men kan
skje problellllltisere det litt mer. 
Aftenposten-artikkelen tar som sagt 
opp "fengslenes beredskaps-plan for 
mottaging av mulige femtekolonister 
og sabotører i en nasjonal krise". 

Altså: 

1) det er en faktisk1 eksisterende plan -som na 
finpusses - det skal . holdes 
øvelse neste høst. 

2) det er mulige f _emte
kolonister og sabotører som 
skal interneres - de skal 
tas på rorhånd - før de har 
vist seg som faktiske femt5: 
kolonister, makthaverne ~ 
avgjøre hvem som er mulige 
sabotører/forrædere, 

3) det t e skal skje ved en 
nas jonal krise, tydel i gvis 
i k.kå bare ved krigsutbrudd. · 

4) for å f å plass til 
denne "nye gruppe fanger " må_ 
over 1000 fanger med korterø 
fengselsstraff løslat es. 

Hvilke slutt.riinger bør (må) vi 
trekke av dette? 

Vi kan bare fortsette som nå, SIFO 
er en vill ide i hodet på noen få 
krigshissere, bare for å legge 
hindringer i veien for eksternt 
arbeid? Skriftlige innkallinger med 
alle data, utstrakt bruk av telefon 
gjør jo arbeidet mye letter, for 
alle parter. 

Et forsøk til: 

- For å ha en realistisk plæl må 
et eksisterende SIPO ha · oversikt 
over behovene. 

- Det må finnes arkiver over navn/ 
adres@er ~ aktuelle "femte
kolonister"~ 

- Der er et politisk valg hvem som 
utpekes til mulige 5. kolonne. 

- Planen·e skal brukes i en 
nasjonal krise, altså ikke bare mot 
Sovjetsympatisører. 

- 1000 skal løslates - det gir 
plass til langt fler enn 1000 nye, 
en tar neppe 8111rlig hensyn til 
fangenes komfort og plassbehov i 
•krig". 
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~ -~------------
H V O R B L E 

"De atore tankere tid" proklamerte 
DS-formannen for eit år sida. Og jeg 
var enig. Men har vi kommet med noen 
"atore tanker" - hvor er_ debatten/ 
ideene ? Vi hadde en .arbeider
konferanse i fjor1 det sto klart u
like syn bl.a. pa framtida mhp data 
og sysselsetting. Hvor står disse i 
dag? Har de gått i grava, er hver 
enkelt aå sikre på at hun har rett, 
at diskusjonen er ' unødvendig? Eller 
har vi bare ikke tidY Hvor går .vi da 
(i blinde) ? 

Jeg prøvde å problematisere framtida 
litt i sist FK. ·Min bakgrunn for 
dette er at jeg er overbevist om at 
de unge som blir født nå, • ikke vil 
oppleve .det samfunnet som vi lever! 
idag. Hvis det ikke går under pga 
krig vil _ leveforholda uansett bli 
helt annerledes. Først og fremst pga 
den eye.teknologiske revolusjonen, 
men egsa gjeldskria.a ·og 3, verden 
problematikken generelt vil bidra 
til dette. Diasa tinga vil også på
skynde mulighetene for krig eller 
økologisk krise. 

Men tilbake til den teknologiske 
r~voluajonen. Mikroelektronikk vil i 
løpet av 80/90--åra bli så avansert 
og billig at de vil bli brukt i. om
trent all form for virksomhet. Det 
vil føre til en ytterligere rasjona
lisering av industrien. I skipafart 
er bemanninga reduaert med opptil 75 
% i løpet av 10 - 15 år, Dette vil 
også akje andre steder. Tidligere 
kunne ikke "automatisering" (inklu
dert datastyring av maskiner/proaea
ser) brukes effektivt anna enn i 
atorprodukajon og proseaaindustri. 
Med billigere og bedre mikro
elektronikk og "roboter" vil dette 
endres. De kan effektivt brukes 1 
produksjon av små partier varer. 

7 

V E A V ? 

I sin ~rtikkel i siat· FK, "~rbeider
klasaens stilling i partiet ,,,n, 
påstår Geir · at • "Byig og anlegg, 
transport, handel og tjenesteyting 
fortsatt vil være like store" mhp 
sysselsetting. _ Dette trur jeg er 
ytterst tvilsomt. Mhp bygg/anlegg 
':il det sjølsagt· komme an på i 
hvilken grad kapitalistene fortsatt 
er tjent ved økt utbygging, sjøl om 
det også i denne bransjen er mulig å 
rasjonalisere en del vha data. Bl.a. 
DAK og DAP og produksjon av bygge
materialer/ferdigelementer. Trans
port; inf.ormasjonsteknologien vil 
kunne være med å .rasjonalisere tele-,. 
og posttjenestene. For andre del.er 
av transport er ·jeg mer 'usikker. · r • • 

Handel og kontor yrkene vil ·opplagt 
kunne rasjenalisere. Tjenesteyting 
som f.eks. bank og forsikring . og 
andre kontoryrker har i liten grad 
blitt raejonalisert til nå, pga 
~tautstyret har vært for dyrt og 
ikke bra nok. Også at dette vil 
vµ-ke direkte inn på -sjefenes 
arbeidasituasjon har hindra raajona
liaering. I · framtida vil detta 
ganske. sikkert anu seg. . . Han vil 
bl.a. utvikle datamaskiner der man 
kan diktere brev direkte, arkiv
ayatemer . vil bedres betraktlig, 
mange underordnete jobber vil rasjo
naliseres bort. På i;iffenlige kontor 
vil utstrakt bruk av data kunne flOl'e 
til rasjonalisering. 

Sjølsagt vil det oppstå endel nye 
jobber også, men jeg trur det vil 
bli lite i forhold til de aom blir 
borte. Dette f'år Jeg eventuelt kollllllØ 
tilbake ti.l. 
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FiMB det grenser? 

Kan de produktive jobbene rasjonali-
. aeres helt bort? Kan industri og 

jordbruk fjernes helt? Jeg trur det 
finne en grense, kapitalismen som 
system kan ikke eksistere ellers. 
Det vil. også være en grnse for hvor 
mye tjenesteyting og andre i•snyl
tende" yrker som en stadig mindre 
(merverdi-produserende) industri / 
.Jordbruk kan bære. Se forøvrig en 
interessant artikkel av· Harald 
Minken i MATIBIALISTEN nr. 3/86. 

Hva så? 

' Hvis det er rett at svært mange 
yrker vil bli rasjonalisert, og at 
det er grensE!r for hvor mye "ikke 
merverdi-produserende" mennesker 

HVEM ? 
FoÆt~att 6Æa ~~de 6 

- For å sikre at alle de aktuelle 
(sett fra borgerskapets side) skal 
finnes i arkivet ved en krisesitua
s j on, må mye fler enn 1000 navn 
finnes i arkivene. Arkivene må 
ajourføres kontinuerlig, i all e 
fall mhp nye navn . 

Kan vi gjøre noe med dette? Kanskje 
vi burde legge planer for hvordan 
vi skal bryte oss ut av Tunga 
kretsfengsel? 

Mer ·nærliggende er vel at vi tenker 
mer på at dette er vår faktiske 
hverdag, idag - i Norge. Kan vi 
være l itt mer omtenksomme. Hvordan 
kan vi skule hvem som er ledere på 
alle nivå, våre kontaktlinjer. 

vårt samfunn kan løMe, hva blir da 
konsekvensene? Spesielt for kvin
nene som i stor grad er i, eller på 
vei inn i, yrker ~om· kan rasjona
liseres? 

Og er v.i rusta 
situasjonen som 
framtidas Norge? 
lenge til. 

til å møte 
kan oppstå 
Det er ikke 

den 
i 

så 

B 

Orvar 

Og sjølsagt ; Det ville være en 
fordel om vi visste mer om hvew•som 
j obber med dette i SIPO i distrik-

tet . Hvor mange? Hvem står faktisk 
i dag i arkivet (et lite innbrudd?) · 
Nærmere opplysninger om øvelsen 
fengs lene skal ha neste høs t . Hvis 
noen skulle komme over noe sånnt· ·. 
prøv å finne ut mer (vis dis: 
kresjon) - rapporter videre. . ' 

Orvar 

. I 

I 
I 

I 
I 
\ 
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