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LED-ER: 

K K K A " P A N J A KAN STARTE 

ET NYTT OPPSVING 

Partiet har på IIIBilg8 Olllråderetått i 
stampe i flere år. Vi har langsomt 
blitt færre. Vi har . blitt mindre 
aktive. Folk legger mindre merke til 
ose på byen. Kanskje eniker følelsen 
av maktesløshet seg inn på flere av 
medlellllll8ne: Motstanderen er så 
mektig - tida er ikke inne til revo
lusjonært arbeid akkurat nå. ?()..;åra 
er en ting. Kanskje 90-åra blir tida 
for eye opprør i de rike landa. Men 
ikke 80-åra? 

Så opplever vi at partiet, gjennom en 
godt organisert kampanje greier 
resultater som selv de beste ?<>-åra 
ville vært fornøyd med. På 3 uker 
harvinått 40% av målsettinga i KK
kampanjal i som jobber i kampanjeut,.. 
valget hører daglig om eye "gjennom
brudd": På en arbeidsplass i helse
o~ sosialsektoren abonnerer nå alle 
pa KK I En aktivist har fått 10 - 12 
abonnenter på stand, på gata. En 
annen aktivist som jobber med for
eyingsarbeid hadde f'ått positivt avar 
fra 9 av 10 som ble spurt om å fort,.. 
sette som abonnenter etc.. Kanskje 
er ikke 80-åra tida for det revolu
sjonære oppsvinget i Norge, men dette 
viser ihvertfall at det også nå er 
mulig å ha betydlige framganger, 
framganger som er nødvendig om det 
en.art også skal bli en virkelig fram
gang for partiets helhetlige arbeid. 

NOEN MOTSIGELSER I KAMPANJEN 
i . - .. • 

KK-konferansen og diskusjoner med <"·--
aktivister og lagsstyrer har reist 
noen spørsmål som er verdt å disku~ 
tere: 

A) Verving på gata eller etter lister? 

Vervinga her i distriktet til nå har 
i hovedsak vært etter lister. Det be
tyr at vi jobber med våre nærmeste 
venner eller folk vi har et personli~ 
forhold til. Mange medlemmer har egsa • 
til nå beeyttet denne metoden i kam
psnj en og med godt resultat. Men, 
denne vervemetoden trekker i liten 
grad eye folk inn i vårt omland. · Det 
er liten tvil om at det litt lenger 
utafor vår bevegelse nå finnes folk 
som ønsker kontakt med oss, som er på 
leiting etter en ey plattform; som· er 
opprørsk. Disse treffer vi kanskje 
først og fremst gjennom verving uta
for fabrikkporten eller med verve
blokken på gata. Erfaringer har vist 

+ 
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at - verving på gata er lett og gir 
store muligheter. Eilkeltpersoner har 
på kort tid fått 2-3 abonnenter på 
stand. Kan dette legge grunnlaget for 
et breiere omlarid når vi neste år 
starter· vervekampanjen? 

B) Betydninga av at mange får 
resultater. 

:net ser ut til at noen lag regner med 
at de skal greie målsettinga si ved 
at 30 - 40 % av medlemmene verver. 
Men husk at dette bare tilfreds
stiller ei av målene i kampanja. For 
oss er det viktig å bruke kampanja 
til å gjøre hele partiet mer aktivt, 
til å jevne ut forskjellene mellom 
superaktivistene og de som først og 
fremst er·aktive gjennom møtevirksom
het. At nye medlemmer nfa- får erfaring 
fra at det går an å oppnå resultater, 
er for oss en investering i framtida. 

- Og, som kjent er virksomhet uten 
investeringer før eller siden dømt 
til å gå under. 

C) Betydninga av stand. 

Noen lag har o~så gitt uttrykk: for at 
dersom vervemål-ene .sikres så er dat 

4 

ikke eå farlig med resten. ·Vi er u
enig i dette. St.andssktivitet er med 
på å synliggjøre partiet - et ledd i 
vår markedsføring. Vi kan ikke be
tale 10-tusener for å få annonser i 
de store avisene. Bare av og til 
greier vi å presse oss inn i radioens 
eller TV-ens nyhetssendinger. Men 
enda kan ingen ta fra oss retten til 
å markedsføre oss på gata, mann til 
mann. Vi sprer avisa, vi får 
kontakter - og vi hører nytt, får 
ideer. Vi tror denne gatevirksom
heten, at vi er nært knyttet til 
"grasrota", er en av de viktigste 
effektene ~v KK-kampanja på lengere 
sikt. 

Til slutt - selv om vi til nå bar 
nådd gode resultater, så glem ikke at 
mye står igjen. De kortsiktige 
målene, mange verva og solgt, er enda 
ikke nådd: de siste 50 % blir de 
tyngste. Og, de langsiktige målene, 
et høyere nivå på arbeidet i årene 
framover, økt aktivisering av hele 
partiet, må også diskuteres av lagene 
når arbeidet OPpsummeres så langt. 
Men - vi er nå pa rett veil 

For kampanjeledelan - PML 
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Høstens KK-kampanje er lagt opp med 
en serie løssalgs- og verveuker. Alt 
skal organiseres og ·alt krever inn
sats. Hva skal vi satse på? Hva er 
viktigst? · 

MALsE'.l'TINGENE. 

Ingen KK-kampanjer har til nå hatt så 
allsidige målsettinger. I 6 punkt er 
målene klart definert. Det dreier seg 
om å styrke KK iset sjøl, men det 
dreier seg også om a bruke KK til å 
markedsføre partiet mer. Ved å stå på 
stand, selge til folk på jobb o.l. 
skal vi også bruke KK til å gjøre 
partiet mer utadvendt. Stort løssalg 
er et uttrykk for at mange har vært i 
kontakt med oss, diskutert politikk, 
blitt spurt om abonnement. Slik skal 
det faste løssalget lansere KK og 
partiet i bybildet. Løssalget blir i 
tillegg til å spre flere KK, vår 
kontinuerlige rekrutteringskampanje. 
Målsettingene med kampanja sier 
derfor klart at både løssalg og 
verving er viktig. Begge salgsformer 
må. derfor forberedes grundig og 
gjennomføres. 

Men: 

HVA m VIKTIGST 1 

Kan vi sankke om at noe er viktigst? 
Jeg ~ og KK-utvalget - mener ja. 
Hovedelementet i kampanja er fortsatt 
vervingen av abonnenter. Dette er 
fortsatt den salgsformen som sikrer 
"varige kunder" og solid økonomi til 
avisa. Abonnenten er personen som 
srstematiks blir kjent med politikken 
var og som i framtida kan bli 
sympatisøre eller medlem. Fordi vi 
mener vervingen er viktigst, mener vi 
dette må sikres bevisst av laga. 
Spontant er det stor fare for at 
løssalgskampanjene blir selve 
innholdet i kampanja for mange. 

ELLER 

LØSSALG ? • 

5 

VERV 1 Mg FASffi Av_ KAMPANJA. 

Høstkampanja starter med ei 
løasalgauke. Her er det .viktig å 
raskt få alle i gang - gi hjelp til 
de som har problem med salget, gjøre 
sal~et til en kollektiv oppgave. Men, 
ogsa i denne uka må verveblokkene 
væremed. -

STAR'f VERVINGA FRA ~ UKA. 

Vi oppfordrer særlig -DS, ~aledere 
og KK-ansvarlige til raskt a verve 
sin første abonnent. Det gir . utslag 
på statistikken og er med på ·årette 
kampanja inn mot verving. Seinere 
kommer tre perioder hvor det store 
vervearbeidef må. planlegges: 

1:. VERVEUKA = UKE ~ 

Hver enkelt må vite hva han/hun skal 
gjøre denne uka. Her blir markedet 
først og fremst tidligere . abonnenter 
da KK sender ut gratisabonnement ei 
uke til disse. 

2. VERVING I PmIODEN MED KOR'l"l'Iæ
Tll..BUD = El"rl!R UKE Ml.:_ -

Heer blir markedet i større grad m_ 
folk. Arbeidsplassuka 13.-17.10 blir 
sentral. · 

2!.. DE FIRE INNSPORTStlKilIB. 

Disse må også planlegges. Laga må .ba 
egne opplegg for alle 3 periodene. Vi 
vil løpende rapportere om resultatet 
i et eget "KK-blad". Følg medl rv,kke 
till 

For kampanjeledelsen - Pe ~ t 
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KV ·INNE UT VAL 6 ET 

ER 

Etter lang tida oppstarting er par
tiets kvinneutvalg igang. Vi har 
bestemt osa for at vi nå i høst skal 
legge stor vekt på å lære oss å vær~ 
utvalg. Selv om det er~ ugjort pa 
"vårt" bmråde både innad i •partiet og 
eksternt kan ikke vi gjøre noe med 
alt på en gang. 

· Utvalgets viktigste oppgave vil bli å 
diskutere og utvikle politikk. Det 
gjør ·at vi ikke skal bli en for
delingasentral for oppgaver. 

Vi har også tenkt å gjøre noe med den 
individuelle arbeidsstilen som ofte 
råder i vår bevegelse. Vi vil derfor 
jobbe sammen minst to stykker om 

· enkel tsak:er, vi vil prøve å lage 
fraksjoner på enkeltområder hvor 
partijenter jobber og vi vil prøve å 
bryte med "båstenkinga" veda Jobbe 
sammen med folk fra andre omrader. 
Det siste vil bli viktig fordi 
kvinnevinklinga er nødvendig i a~ 
politikk o~ alt politisk arbei_d for a 
nå målet vart om et anna samfunn. 

Kvinneutvalget har prioritert to 
hovedoppgaver 1 høst. Det første er 
normalarbeidsdagen, hvor vi he.per a 
kunne gjøre noe sammen med folk fra 
fl!-glig og RV i forhold til de lokale 
forhandlingene om hvordan arbeids-

FORTSATT FRAS, 11 
KRIG, ANGÅR DET OSS 
Jeg vil avslutte med et lite sitat 
fra R. Debray (Revolusjon, Pax-68. 
Handler om folkekri.g i I.atin
Amerika). På side 29 står: " •• I 
denne forstand har alle de teoretiske 
verkene om - Folkets Krig gjort like 
mye ~ som gagn." 

I 6 A N 6 

tidaforkortelsen skal tas ut. Den 
andre prioriterte oppgaven er Kvinne
fronten. Kvinnefronten starter sin 
rekruteringskampanje 4. oktober. 
Fronten skal doble sitt medlemstall , 
på de to månedene kampanjen varer. Og 
her må blant anna noen av utvalgs
medlemmene gjøre en innsats. Vi veit 
forresten at mange av partijentene 
ikke er medlemmer og det burde alle 

1 

væere. Passive som aktive medlemmer 
er viktig. Derfor meld deg inn, og 
verv gJerne medle!IIID8r også. Det siste 
er ogea en utfordring til mannfolka. 

Ellers vil kvinneutvalget også jobbe 
litt i forhold til Bøllekursene, 
kvinnenes situasjon i partiet, ut
vikling av marxistisk teori på 
kvinnespørsmål og "Vi finnes". 

Dere vil nok få høre mer fra osa i 
framtida, men vi ønsker også å hører 
fra dere. Er det noen som har tips på 
hva vi kan gjøre noe med? 

For Kvinneutvalget - Vigdis 

Javel. :1en likevel oppfordrer jeg 
altså (il slike studier. Håper noen 
har fat-.et interesse. Lykke til. 

. Gunnar. 
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ARBEIDERKLASSENS 

S T I L L I H G I PARTIET 

0 G I SA"FUNNET 

Siste årsmøte stillte parolen: 
Arbeideropprør i partiet med mønster 
fra kvinneopprøret. 

Dette opprøret har ikke kommet . Hvor
for? I virkelighetens verden har jo 
arbeiderklassen som helhet og 
kvinnene som kjønn mye felles, begge 
er undertrykt, både i og utenfor 
oartiet. 

Det er likevel store forskjeller. 

1. Den tradisjonelle industri
arbeiderklassen synes å være på vei 
ut, kvinnene på vei inn. 

2. Industriarbeiderne mangler et 
program og teori, kvinnene som kjønn 
har intellektuelle som har utviklet 
teori. 

3. Kvinneopprøret har en bred basis 
i det virkelir3 liv, arbeideropprøret 
er vanskeliga øyne. 

U~ fra dette var parolen om arbeider
opprør ganske utopisk. I stedet har 
klassesammensetninga endra seg fra 
arbeiderklasse til laver småborger
skap. 

Er så dette umulig å gjøre noe med? 
~ vi sitte å se på at industri
arbeiderne mister sin betydning, sin 
sjøltillit og partiet mister sin 
klassekarakter? Vil et slikt parti 
fortsat t være et revolusjonært 
arbeiderparti og vil det få noen 
betydning? Hvordan kan et slikt parti 
evne å knytte teori til praksis? 

FORSLAG TIL ~ 

1. Det stemmer ikke at den tradisjo
nelle arbeiderkla1;1sen er på vei · ut. 
Bygg og anlegg, transport, handel og 
tjenesteyting vil fortsatt Vllll".e ·1ike 

1 store.. I industrien går vi gjennom en · 
fase med omstilling og oppsplitiiing, 
men vi vil k01111118 ut med både tradi- · 
sjonell og ny industri, en bedre 
skolert arbeiderklasse som fortsatt 
vil produsere de materielle verdiene 
i dette samfunnet. 

På dette grunnlag vil: · jeg· ~ise_ 
kampen mot alle de som dømmer oss 
nord og ned, som bare snakker om :tidet 
nye". Dette gjelder stat, borgerskap, 
men også ensidigheten_ på arbeider-

➔ 
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konferanse og souunerleire. Der var 
parolen: kvinne i .offentlig sektor, 
vi vil bli · like usynliggjort som 
kvinnene er vant til. 

På dette grunnlag må vi reise den 
ideologiske kampen mot at vi er 
subsidierte snyltere og tilhører 
hietorierts skraphaug. 

På dette grunnlag må våre arbeidere 
stille seg som målsetting å bli 
intellektuelle. I første omgang betyr 
dette å delta på partiskolen. 

På dette grunnlag må vi kreve av små
borgerskapet i partiet at de interes
serer · seg for oss og tilfører oss 
sine kunnskaper. 

. På dette grunnlag må vi arbeide med 
de nye grupper, ikke kaste de gamle 
overbord. 

GRONNORGANISASJOmliE 

Siste årsmøte og ~smøte stillte 
im.mnorganisaajonene på dagsordenen. 
Landsmøtets parole var: Gjør gnmn
organisasjonene til politiske og 
taktiske sentre. 

Hva ligger egentlig i denne parolen 
.og var den rett stillt? Slik den har 
vært tolket hoa osa har paro.1.tm vært 

; å lage politikk på hvert sitt område. 
· I en situasjon der partimedlemmene 
driver på hvert sitt felt, har dette 
både vært vanskelig og bidratt til å 
-1ce oppsplittinga. 

En måte å samle partiet på er å si at 
linja for sjølstendighet var feil, at 
partiavdelingene må bli utøvere av 
den sentrale politikken, KK, parti
debatt. 

Jeg tror denne retninga er rett, men 
samtidig må vi ha sjølstendige 
avdelinger som jobber kollektivt. 

Jeg foreslår derfor følgende: 

1 • Partiavdelingene og hvert 
enkelt · medlem må først og 
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fremst være kommunistisk, dvs. 
gjøre sin innsats innenfor 
partiets plan og bidra til å 
løse hovedoppgaven. 

2. Partiavdelingene og hvert 
enkelt medlem må detinere si tt 
område og sitt omland og ta an
svaret for utviklinga her. I 
dag skjer Scan-Rope-nedleggelse 
og innskrenkninger på sykehuset 
uten at avdel ingene ser dette 
som sin oppgave. I dag jobbes 
det få plasser systematisk med 
folk som skal knyttes direkte 
rundt avdelinga. 

3. Dette er grunnlaget for en 
kollektiv stil i avdelinga. 
Samtidig må det jobbes inn som 
en metode. At folk settes to og 
to på innledninger, utredninger 
og oppgaver · og at · lagsstyret 
trekker med enkeltmedlemmer. 

Når dette skal gjøres, må avdelingene 
være klar over at oppsplittinga er et 
resultat av den oppsplittinga som 
skjer i samfunnet forøvrig. Dette 
gjør at kampen for å samle partiet 
blir ganske hard. 

V.IRE MULIGHETrn 

Noen kamerater mener at vi ikke har 
noen mulighet til å bety noe i den 
tida som kommer, at utviklinga er 
imot oss og vi vil gå i oppløsning. 

Andre mener tida er inne for å sette 
i gang maskineriet, at det gjelder å 
treffe planken, så kan vi få stor 
oppslutning, eller at vi må lage et 
konkret sosialismeprogram nå. 

Jeg tror partiet vil makte den tida 
vi går inn i. Vi har de best skolerte 
folka med mest organisasjonserfaring, 
vi har igjen kommet med i debatten om 
framtida og det ser ut til at vi 
greier KK-kampanja. Folk er ikke så 
sløve som noen tror, set på-Thatchers 
besøk. Vi har en viss basis i 
arbeiderklassen og kvinnebevegelsen. 
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Samtidig tror jeg det blir en hard 
tid og at muligheten for stor 
framgang ligger litt fram i tida. 
Borgerskapet er på offensiven og opp
splittinga er en objektiv følge av 
den nye tid. Men på et tidspunkt vil 
det utkrystallisere seg en ny 
arbeiderklasse og den gamle vil være 
omstillt. Denne arbeiderklassen vil 
stå i samme motsetningsforhold til 
borgerskapet som før og vil få stadig 
nye grupper småborgere inn. 

Vår oppgave blir å knytte til oss de 
enkeltpersonene som nødvendigvis vil 
-~ille spørsmålstegn ·ved den nye tid, 
olde partiet samlet og utforme en 
,litikk for framtida. Makter vi 
~tte vil vi framstå som det ·eneste 
eelle alternativ for forandring • . 

uet stilles større krav, men det er 
nulig. Under overflata graver kapita
lismen sin egen grav. 

JRSLAG TIL VEI ! GA. 

PRIORITER PARTIEr. 
a) KK og rekruttering. 
b) Hold fast på partiskolen og 

teoretisk debatt. 

POLITISK KAMP FOR ARBEIDl!llKLASS~!~ 
LANGSIKTIGE, OBmCTIVE INTERFSSm. 
Normalarbeidsdag, 6-timersdag, 
økonomisk politikk, Sør-Afrika og 
fri og uavhengig fagbevegelse. 

PRIORITER KVIICNEFRONTEN OG Ul{}
DCIOO.N. 

•EITE BETYR: 

TERK LEDELSE SOM PRIORITERER ORGANI
ASJON ; REKRUTTERING ; KK; ØKONOMI OG 
EKRUTTERI NG . KVINNEANSVARLIG OG UNG
OMSANSVARLIG I LEDELSEN+ POLITIKERE 
PPTATT AV KVINNE OG ARBEIDER. 
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EN ARBEIDSFORM DER PARTIETS FORSKJEL
LIGE DELIB JOBBER SAMMEN. 

AVDELINGER SOM Sfil'TER PARTIETS POLI
TIKK UT I LIVET OG TAR ANSVAR PÅ SI'IT 
OMRÅDE. 

MEDLEMMER SOM JOBBER UT :IBA HF.T,fW,'J'F.N , 

BALANSE I UTVIKLINGA AV TIDRETISK OG 
POLITISK KAMP. 

SPØRSMÅL 

1. Har den tradisjonelle arbeider
klassen noen framtid a) i Norge? b) 
i partiet? 

2. Hva betyr det å utvikle din 
avdeling til politisk og taktisk 
senter på sitt område? Er det rett, 
andre forslag? 

3. Hvordan vil det gå med AKP fram,.. 
over? 

HUSKELISTE FOR AVDELINGA 

1 • NOMINER. SØRG :FDR AT DET KOMMER 
INN SJØLVURDERINGER FRA DE NOMililllTE 
I DI'IT LAG! 

SPØRSMÅL, SEND INN I 

3. KORRIGERiæ, UEmGHET PÅ ANDRE 
SAKER FRA AVDELING ELLER ENKELTMEDLEM 
LEVERES INN SKRIF!'LIGI 

4. TA STANDPUNKT TIL PLAN, VEI! GA.. 

5. VELG DELmATI 

NÅR?? 

1 og 2 
3 

4 og 5 

Nå 
Etterhvert 
Neste runde (viktigst) 

GEIR 
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~ ~ ... --------
NOR~AlARBEIDSDA6[1 
OG 

G J IE ml ml O ft f Ø R I IN 6 
AV 

•ARBEIDSTHISFORKORTIELSIEI 

Som de aller fleste skulle vært in
formert om, ble det avholdt et møte 
på P-14 den 17.9 med tema normal
arbeidsdagen og gjennomføringa av 
arbeidstidsforkortelsen. Det var 
skuffende dårlig oppmøte, bl.a. var 
hverken lærere eller sjukepleiere 
tilstede. Som grunnlag for dis
kusjonen ble det holdt to innlednin
ger, ei om normalarbeidsdagene / 6-
timersdagen, og ei om det konkrete 
som skjer rundt omkring når arbeids~ 

· tidsforkortelsen skal tas ut. 

Diskusjonen etterpå ble delt i J. Det 
første som ble tatt opp var hva 
normalarbeidsdagen egentlig er, hvor
dan vi definerer dette uttrykket. 
Konklusjonen på dette ble følgende: . 

Du jobber et visst antall timer pr. 
dag innenfor et visst tidsrom på 
dagen. Arbeider du lenger tid, skal 
du ha overtidsbetaling, arbeider du 
utenfor tidsrommet, skal du ha u
lempetillegg. 

Det andre som ble diskutert var 
hvordan ekiftarbeidere ekuD.e ta ut 
arbeidstidsreduksjonen. Her var og er 
det uenighet på spørsmålet om det er 
mulig åta ut arbeidstidsforkortelsen 
daglig n,;,a.. skift og turnueordninger. 
Ada Cf ane, leder for Oslo krets 
av Norsk Sykepleierforbund mener at 
forkortelsen må tas ut daglig (KK 
15.9), mens lederen for foreninga på 
Hallsetheimen har ?itt uttrykk for at 
dette ikke går ana få til. 

Det tredje som ble tatt opp var hvc 
dan vi skulle jobbe med dette nl 
framover. Det ble bestemt at for 
skjellige utvalg+ RV skulle stillr 
med .en person hver for å få igang no 
.vi kan kalle et samordningsutvalg. 
Dette ble gjort på grunnlag av a+ 
flere utvalg opplyste om at de hadd 
folk å sette av til dette. Det bl 
videre bestemt at det skulle lages et 
tillitsmannsopprop forholdsvis raskt, 
og det er sannsynlig at det blir 
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laget en lØ?.3Seddel når dette ut
valget har fatt samlet se!\ og dis• 
kutert hva som videre bør/må gjøres. 
Ellers kom det opp endel andre for
slag til ~va so~ kunne gjøres, som 
utvalget ma se pa. En viktig del av 
dette arbeidet framover blir å bruke 
RRV aktivt, de er med på et slikt 
opplegg med oppfølging, intervjuer 
osv. 

Til slutt: når folk skal ut/er ute i 
diskusjon om hvordan forkortelsen 
skal tas ut, er det viktig/avgJørende 
at argumentasjonen bygger pa for
ståelsen av 6-timersdagen og kvinn 
folks situasjon. Ellers blir det 
uhyre vanskelig, om ikke umulig, i 
forklare hvorfor arbeidstidsfor 
kortelsen skal tas ut daglig. 

Reidar 
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~ ~----------.. 
K R I 6 , AN 6 AR 

Jeg tilhører dem i partiet (en mino
ritet?) som fortsatt regner en stor
krig mellom supermaktene som høyst 
sannsynlig. Og at en slik krig vil 
føre til okkupasjon av Norge, og fare 
for vår videre eksistens som nasjon. 
Vår fortsatte eksistens som et eget 
folk vil faktisk være avhengig av vår 
evne til å føre folkekrig. 

Mao skriver at den viktigste måten å 
lære å drive krigføring, er å drive 
kri gføring. Enig, men her er jo 
mulighetene begrenset. Dessuten kan 
det ikke skade med litt kunnskaper 
før det smeller løs. 

AKP har, i de siste årene, utviklet 
kontakter med den revolusjonære be
vegelsen på Filippinene , bl.a. med 
Den Nye Folkehæren (NPA). 

· NPA liar omtrent 20.CXXJ soldater under 
våpen, og var helt avgjøren~e for 
Marcos fall. I dag er de 1 for
handlinger med president Aquino, de! 
de krever vikti~e innrømmelser for a 
legge ned vapnene (jordreformer 
osv.). 

NPAs linje bygger i stor grad~ Maos 
nr i" " ' " M ~ f' 0 r f ol kekrj g. S!\m+•~ '.u 
har de· utviklet politikken slik at 
den passer for Filippinene. 

Viktige prinsipper fra Mao: 

1 • Folkehæren bygges ~ lands
bygda, og de store byene inn
ringes fra landsbygda. 

2. Krigen deles i 3 faser: Strate
gisk defensiv - folkehæren er 
svak. Likevekt mellom folkehær 
og fienden, Strategisk offensiv 
~ folkehæren har overtatt ini
tiativet. 

3. Politikken leder geværet. 

Disse punktene er gammelt nytt for 
alle som har lest endel om folkekrig. 
Hva er det _eye hos NPA? 

DET oss ? . 

1. 

2. 

J. 

4. 

5, 

Ei sterk understreking av at 
militær oppbygging krever at 
området er politisk konsolidert 
Politisk konsolidering går 
forut for militær virksomhet, 
Leser man Mao skikkelig, så er 
jo ikke dette nytt. Men for oss 
er det likevel ei viktig under
streking. 

Den legale og den illegale 
kampen er gjensidig avhengig av 
hverandre. Legale kampformer må 
utnyttes maksimalt. 

Bybefolkninga er en viktig del 
av fronten. Bygerilja beiiy!,tes~ 

Folkehæren må bygges opp jamt 
over hele landet. Spesielt 
sterke områder ville raskt til
trekke fienden, Jamn oppbygging 
og spredning av styrkene. 

I begynnelsen er det umulig å 
bygge permanente baseområder, 
bl.a. pga. geografiske og kom
munikasjonsmessige forhold. 

Les mer om dette i Røde Fane ?. R~! 

NPAs framganger tyder~ at kartet 
deres stemmer brukbart med virkelig
heten~ Filippinene. Så er det opp 
til oss å finne ut hva som er bruk
bart for oss, og hva som må for
kastes/ justeres utfra norske forhold. 

Mao råder oss til å: studere lovene 
for krig, studere lovene for revo
lusjonær krig, studere lovene for 
revolusjonær krig i Norge. Les: Mao: 
Hvordan skal vi studere krig. Mil, 
skrifter i utvalg. Oktober-78, side 
89-103, 

Fo ,1z,M e;t;te.J.i ,t, • 6 
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~ ~---------
KRITIKK AV 

NOMINASJONS KR IT E· RIENE 
Dette er et forsøk på å få igang en 
diskusjon om hva som skal legges til 
~ ved valg av ledelse. 

TEDRETISK/POLITISK NIVA: 

For det første: Spar oss for slike 
flåsete kommentarer som "skoleflinke 
menn" i resten· av diskusjonen. 

Dette er en vulgarisering og under
vurdering av kvinner og arbeidere når 
det gjelder muligheten for teoretisk 
tilegnelse. Ut fra forslaget skal 
disse gruppene vurderes ut fra er
faring, og ikke i forhold til sitt 
teoretikse og politiske nivå. Jeg 
mener kvinner må overbevises om at 
~et er viktig å studere, istedet for 
a bare bli vurdert ut fra praksis. 
Arbeiderne har vi lett for å under
vurdere m.h.t. å kunne tilegne -seg 
teori. Jeg mener det er helt -andre 
ting enn studiere. og krav om dette 
som gjør at vi har for få arbeidere i 
partiet. Dette skyldes bl.a. at de 
kameratene som var ute blant arbei
derne etter hvert har blitt små
borgere eller studenter. 

MASSELINJE: . 

Hvordan skal vi i kadervurderingene 
få noen hjelp av det som står i for
slaget på dette punktet? Jeg mener at 
1et vitner om egne mangler i synet på 
:nasselinje slik .som dette er skrevet. 
Det er klart at det er nødvendig og 
riktig å ta med resultater fra KK og 
rekruttering i vurderinga på dette 
punktet. Det er ikke noen motsigelse 
i godt arbeid på disse områdene og 
det å fungere godt overfor folk og 
l~te til det de har å si. Kriteriene 
ma klargjøres på dette ptmkt. Skal 
~-arbeid, som er vår hovedoppgave 
na, ikke vurderes, ære rent 
"sosialt" samvær? Hvilken tolkning 
skal vi bruke i vurderingene. 

12 

KLASSEST ANDPUNll.'r: 

fu kunne spart oss for innledningen. 
Men vi har tatt deg alvorlig til 
tross for denne. Når valgkomiteen har 
vanskelig for å si noe konkret om 
dette, burde_ dere kanskje ha sett på 
tidligere definisjoner av begrepet. 
Her har egen klassetilhørighet stor 
betydning, noe du ikke nevner i det 
hele tatt. 

M;n småborgerskapet i partiet må også 
fa sjansen, og ikke bare utfra sin 
klassete.kgrunn, men i forhold til 
ideene sine. Jeg mener klassete.k
grunn har fått altfor stor plass i 
forslaget. Det er først og fremst 
folks tanker og syn på arbeidere som 
eventuelt også kan endre en små
borgerlig væremåte. 

Ingen i partiet vil endre stilen, 
dersom ikke dette blir gjort til et 
spørsmål om være/ikke være for arbei
dere. Jeg mener dette ikke. har kommet 
på dagsorden ennå. Hvor ble det av 
arbeideropprøret? 

iG.a. .... ~- '-i ~'.. ;:·: b:~ .... :.. .... --1 ,i,? Hvordan skal 
vi vurdere klassestandptmktet til 
kamerater som har vært arbeidere i 
opptil flere år, men som iløpet av 
den siste tida har blitt småborgere 
o~ studenter. Hva slags syn har disse 
pa arbeiderklassen som sjøl ikke kan 
tenke seg å ·være en del av denne? Det 
finnes ledige jobber i dag1 så mulig
hetene er til stede uten a måtte gå 
arbeidsledig! 

KVINNESYN: 

Skal bare menn ha med dette i vur
deringene sine? Kvinnene må o~så 
vurderes i kvinnepolitiske spørsmål, 
om de overhører andre kvinner i dis
kusjoner eller om hun har vært flink 
til å hjelpe andre kvinner fram. Det 
er ingen lovmessighet at kvinner ikke 
bruker de samme herskerteknikker som 
menn. Kvinner har også lær dem. 
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~ ~----------
HVA SKAL V l 

1. Folket i Norge trenger ikke et 
kommunistparti der alle medle11DDene er 
kjent, der forbindelseslinjer 
ledelse etc. er kjent. Det vil 1 
tilfelle ikke kunne lede noen revolu
sjon eller folkekrig, og er i reali
teten bare bortkastet tid/ krefter 
idag. 

2. M-L-partiene i Vesten har gått 
nedenom. I Sverige har partiet blitt 
sosialdemokratisk. Vår betydning for 
revolusjon / krig vil ikke blir sær
lig større enn disse partiene hvis 
vi ikke tar konsekvensen avd; ana
lyser vi gjør/ vedtar. Med å ta 
konsekvenser mener jeg bl.a. at vi 
organiserer oss slik at vi i alle 
fall kan ha håp om å spille en rolle 
i folkekrig eller revolusjon. 

3. Det er viktig at vi har gjort og 
gjør mye i den daglige kampen i 
Norge. Bl.a. kvinnekampen, lønnskamp 
faglige rettigheter og solidaritets: 
arbeid. en hvis vi blir feid av 
banen ved en revolusjonær situasjon/ 
okkupasjon pga. ~lende sikkerhet, 
manglende organisering for denne 
situasjonen, vil historias oppsum
mering bli at vi ikke tok de egent
lige oppgavene våre alvorlig. 

TRENGER VI ET KOMMUNISTISK PARTI I 
NORGE?? 

For .et spørsmål vil du kans~je si, 
men er det det? Hvis vi ser pa dagens 
Norge, er det mange "små" angrep på 
folk som vi som kommunister kan sysle 
tned. Men folk har det stort sett bra 
(i forhold til resten av verden) og 
ser ikke noen behov for revolusjon i 
Norge. (De ser vel stort sett ikke 
revolusjon som løsninga i resten av 
verden heller). Og for å jobbe med 
folks daglige problemer, sjukehus
plasser etc. trenger vi ærlige prog
ressive, men ikke noe kommunistisk 
parti. 

" E D AKP ? . 

Med kommunistisk parti mener jeg da 
et parti som: 

1. Bygger på marxismen-leninismen. 

2. Har som mål å opprette et sosi
alistisk samfunn i Norge (kom
munisme på lang sikt). 

3. Organiserer seg ut fra de krava 
dette framtidige målet krever, 
med bl.a. en skjult organisa
sjon~ hemmelig ledelse etc. 

S~m sagt; dagens Norge krever ikke en 
sann organisering. Det vil være nok 
med en åpen (RV?) organisasjon som 
også er mer effektiv og mer "demo
kratisk" - i alle fall i massemedias 
øyne. 

MEN er det sannsynlig at dagens 
norske paradis vil vare evig, eller i 
alle fall i 100 år til?? Jeg kan ikke 
gå inn på alle argumenter mot dette, 
men vil bl.a. vise til noen bøker som 
mange har lest og syntes var, bra. 
AKPs prinsipp-program, Pål Steigans 
"På den himmelske freds plass" og 
Tron Øgrims "Grisen før jul n. For 
leselystne . kan i tillegg nevnes: 
Microelectronic and society - a 
report to the club of Rome, The Third 
Wave (Tofner) mm. 

Vi har en diskusjon her i distriktet 
(i alle fall sto motsigelsene på 
konferansen om arbeiderklassen og 
framtida) bl.a. om den nye tekno
logiske utviklinga vil skape masse 
rrye arbeidsplasser, er det en ny 
teknologisk revolusjon i det hele 
tatt; hva slags virkning vil den 
teknologiske utviklinga vi nå er oppe 
i få for det norske samfunnet og 
verden forøvrig. 

➔ 
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~ ~-------... 
rr,1ge Tron Øgrim (1 et intervju .med 
Radio RV om Belgia) blir argumentet 
vi hører om at denne teknologiske ut
viklinga vil skape masse nye arbeids
plasser, 1 Belgia møtt med: "HVA? -
det sa man her også, for 10 år sida". 
Arbeidsløsheten er kjempestor og 
arbeidsmiljø (inkludert arbeidstid, 
faglige rettigheter etc) er drastisk 
forverra. Ting som var helt utenke
lige, ja latterlige, 1 Belgia for 10 
år sida, er realitet i dag. 00, det i 
et land der arbeiderbevegelsen sto 
iike, sterkt som 1 Norge, og har mer 
mili\t&nte tradisjoner enn her. Når 
vi legger til at Norge ligger svært 
dårlig an i forhold til resten av 
"Vesten" mhp "vekst-næringer" som 
data o.l. Vi har mye tungindustri 
(smelteverk, skipsverft, gruver, 
tradisjonell industri etc) i forhold 
til folketallet. Og det er svært mye 
av denne virksomheten som blir rasjo
nalisert eller utkonkurrert i den 
teknologiske utviklinga vi er inne i 
nå. I tillegg veit vi at "data
revolusjonen" legger grunnlag for å 
rasjonalisere kontorjobber, kom
mimikasjon og i det hele tatt store 
deler av servicenæringene. Dette vil 
sjølsagt, akkurat som den opprinne
lige "industrielle revolusjon" ta 
noen ti-år, men det er ingen grunn 
til åla seg lure av at det ikke har 
skjedd alvorlige forsøk på å rasjona
lisere ennå. Det meonesklige grunn
laget er ennå ikke tilstede, store 
masser med folk som er oppflaska med 
datamaskiner, som ser dem som natur
lige deler av sin hverdag, men vi kan 
vel ikke se bort fra at de kommer -
miart ? 
Der vi fortsatt opplagt vil trenge 
folk, er omsorgsarbeid mm, men sånn 
det ser ut for meg, virker det ikke 
som om kapitalismen er særlig inter
essert i a utvide sysselsettinga i 
denne sektor i særlig grad (tvert 
imot er det vel her noen av de 
hardeste angrepa settes inn). Den 
industrielle revolusjon skapte mange 
nye arbeidsplasser. Vi kan di skuter e 
om dette vil skj e i den utviklinga 
som for egår nå også , men j eg er av 
dem som er skeptiske t i l det . Bl.a. 
fordi det spekteret av arbeidsopp
gaver som nå gjennom data , gene
teknikk etc. kan gj ennomrasjonali
seres virker nesten altomfat tende . 
Den økte pr oduksj onen som t r engs 

(bl.a. data-utstyr) pga. utviklinga 
nå, kan allerede i utgangspunktet 
automatiseres. Og som sagt - Norge 
ligger allerede nå dårlig an i kon
kurransen om ms.nge av de nye produk-:
sjonsområdene (og det er vel begrensa 
hvor mange jern & metall-arbeidere 
som kan omskoleres til å bli data
ingeniører?). 

Og i alle fall: Den industrielle 
revolusjon førte i første omgang til 
svært store og smertefulle omstil
linger for folket og samfunnet. Store 
sosiale revolusjoner fulgte i dens 
kjølvann - vil det samme skje nå? 

DET SK.ml. ALDRI HER. 

Som sagt tidligere har utviklinga i 
Belgia gjort at kåra for arbeider
klassen er drastisk forverra på under 
10 år. Har vi grunn til å tru at det . 
samme. ikke vil skje i Norge? (om enn / 
noe seinere) • . "& gud norsk og verden , 
bare en liten del av Norge" som T. 
Øgrim sier. Er det noen trekk i 
norsk utvikling som skulle tilsi at 
Norge ikke går samme vei som resten 
av "Vesten" - eller .at borgerskapet 
ikke forbereder seg på denne utvik
linga? Hva er de stadig sterkere · 
krav om å bedre konkurranse-evnen et 
uttrykk for? Og hva fører de til? Hva . 
med arbeidstider, faglige rettigheter 
og lunLcktspolitisk rnri? Hva slags 
trekk er det vi ser i den stadig 
forråinga av samfunnet? Voldsvideo, 
økt antall voldsforbrytelser. Men
neskeverdet blirsatt stadig lavere. 
Man så det samme i Hitler-Tyskland, 
grunnen ryddes for fascisering. 

Nylig blei det avslørt at 900 politi
folk hemmelig er spesialtrent til å 
kunne møte Spetznaz-styrkenes indre 
undergraving (dette i tillegg til den 
såkalte Beredskapsstyrken - "Terror
purken") • Det er ingen grunn til å 
tru at dette ikke er en kraftig styr
king av borgerskapets voldsapparat i 
påvente av hardere tider. Det er 
mulig at borgerskapet venter en 
sovjetisk invas j on, men grunnen t il 
at politiet og ikke Heimevernet læres 
opp, er nok at de også skal kunne 
brukes til eventuell indre "uro". 

➔ l 
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~ ~ ------------
ffi SOVJETISK INVASJON JA - ER DE'!' 
SANNSYNLIG - MULIG? 

Vi har lenge~ at det går mot en 
verdenskrig. Både på grunnlag av 
generell teori, og av studier av 
virkeligheten, rivaliseringa mellom 
USA og Sovjet. Analysen som konklu
derte med krig innen 1985 var feil, 
men betyr det egentlig at det ikke er 
sannsynlig med krig i det hele tett? 
Styrkeforholdet idag er vel slik at 
på kort sikt er ingen av supermaktene 
tjent med en storkrig (ingen garan
tier gies). Sovjet prøver å flytte 
fram sine posisjoner sakte men sik
kert - dels militært, dels politisk. 
U~A.prøver å styrke sitt angrep. Det 
pagar en debatt bl.a. i nMa,teria
listenn om Sovjet egentlig svekkes i 
forhold til USA - er dette sant? I 
alle fall er det sånn at Sovjet har 
svært stor oppslutning i frigjørings
bevegelser og blant progressi ver 
rundt om i verden - det fikk vi se 
bl.a. på Kvinnekonferansen i Nairobi. 

, 3:>vjets flåteprogram går ufortrødent 
videre, mens f.eks. England har hug
get opp flere av de båtene som gjorde 
"Falklands-krigen" mulig. USA har 
også problemer med sin flåte. Hva med 
utviklinga i Latin-Amerika - vil ikke 
det føre til at USA blir svekka, 
eller i det minste mer nopptettn, 
mindre i stand til å gjøre noe i 
Europa, Afrika eller Asia. Gjelds
krisa - vil vel i større grad ramme 
USA enn Sovjet, økonomisk og poli
t~sk. Og hvordan vil datarevolusjonen 
pavirke styrkeforholdet, 881118.I"beidet 
og konkurransen mellom USA, Japan o~ 
EFX:? Vil ikke krisa i kapitalismen fa 
store konsekvenser for muligheten og 
sannsynligheten for krig? 

Jeg ·har ikke sagt noe S!lll"lig om 3. 
verden problematikken (sult, gjeld, 
forurensing1 økologi o.l.). Dette vil 
virke inn pa situasjonen i verden og 
Norge i løpet av de nærmeste 10-åra. 

VEL, HVA SÅ? 

Vi kan sjølsagt sette oss ned og håpe 
at: dette gjelder ikke oss - i Norge 
vil alt f or tsette som f ør. Her har jo 
ikke noe skjedd de siste 50 åra, så 
hvorfor nå - GUD er jo, tross alt, 
norsk. 
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Vi kan også prøve å analysere hva 
dette vil bety for oss og Norge og i 
alle fall få 3 alternativer: hrls vi 
ser 20-30 år fram. 

1. fortsatt borgerlig demokrati -
10 år, 30 år, evig? Gode tider 
"arbeid til alle". ' 

2. krig, okkupasjon fra Sovjet. 

3 • et samfunn med kraftig arbeids
løshet, økonomisk krise og 
faacisering (hvis opposisjonen 
er sterk nokh 

Men kan vi tenke så langt - vi har 
problemer nok med 1 år av gangen. Og 
hva vil det eventuelt bety for oss?? 

Hvis vi virkelig ønsker revolusjon i 
Norge, må vi te på osa oppgaven å 
eventuelt lede den, eller lede en 
folkekrig mot en sovjetisk okkupant. 
Kan vi ha noe håp om det ·hvis alle 
(les: SIPO, KGB) veit navnet på alle 
medlemmene, veit hvem som er av
delingsledere, hvem som sitter i DS 
hvem som er daglig ledelse - i det 
hele tatt kan arrester/skyte alle som 
har ledende oppgaver. Hvis de da ikke 
flykter npå -landetn eller gå'l'. i dek
ning. Og hvor skal de eventuelt gå. i 
dekning eller flykte - hvordan skal 
de overleve, få mat? Er ·det noen vits 
i å bare overleve, vi må vel kunne 
gjøre noe - organisere foik? Men 
hvordan skal vi ha håp om det hvis 
~~-; ::.,:. · • . -: ~~' ._ · ' ,1 La imot 
oss pa landsbygda - der v:i aldri har 
satt en fot på forhånd? 

På den andre sida: Hvis. alle skulle 
være skjult, bare 1 eller 2 atåfram 
som AKPere - noen få selge KK - ville 
vi da få noen oppslutning for · våre 
politiske linjer? vil det da være 
noe politisk grunnlag for foikekrig 
eller revolusjon? 

Vi må altså tenke flere utviklinga
alternativer samtidig, og se hva 
krever de, og kan kravene eventuelt 
forenes? Og hva må vi legga hoved
vekt på ut fra de faktiske forholdene 
i Norge i dag? 

Direktivet om legalt/illegalt arbeid 
streker opp at vi skal ha 3 kate
gorier medlemmer. 2 store deler og en 
li ten gruppe .3. ➔ 
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Jeg mener at med en slik organisering 
Jam vi uteytte mulighetene i dagens 
borgerlige demokratiske samfunn 0111-

trent .fullt ut. I tillegg Jam ' vi 
gjøre et visst minimum av forberedel
ser til de endringer framtida vil 
bringe. Skal disse kategorier bli 
reelle krever det at · vi bedrer sik
kerheten i partiet. Dette kreves også 
(og kanskje først og fremst ·pga.) 
hvis vi skal ha hkåp om at ikke alle 
forbindelseslinjer, alle ledere etc. 
skal være kjent for fienden. 

Kaderfostring og spesieJt/Økt sjøl
stendighet blir egsa vilftige trekk i 
en plan for framtida. 

Jeg stopper her - hå.per det har gitt 
oss litt å tenke på. Skal vi . leke 
politikk eller virkelig forberede oss 
få. "kvalitative endringer"? 

Orvar 
I 

FORTSATT -FRAS, 12 
NOMINASJONSKRITERIER 

Dette punktet ·1 forslaget er et ut
trykk for at kun menn i partiet er 

. ansvariige for kvinneundertrykking& i 
partiet! 

' IN'l'ERNT/EKSTmNT: 

Definisjonen på •internt eksternt er 
veldig forvirrende. Kan det være 
riktig å ei at arbeidet med KK er 
internt arbeid? NEI. Godt arbeid i 
avdelingene som gir grobunn for 
entusiasme og økt politisk innsats 
eksternt, kan heller ikke karakteri
seres som entydig internt. Jeg ser 
en klar forskjell i syn på partiets 
viktighet i dette punktet. Mot
sigelsene i DS går sannsynligvis 
dypere enn det som punktet gir inn
trykk av. 

Hvis RV, kvinnearbeid og fronter er 
B-laget i partiet, ja da må nomina
ej onskomi teen ha jobba etter helt 

16 

P.S. 
SIKKERHETSPOLITIET FINNS DET? UTENOM 
I DRØMME? 

Man kan spørre seg om vi trur det, på 
tross av P.M.Lysestøl-saken, av
sløringer i bøker som "Mullvarpene", 
Haugelandboka, bøker av C.C. (han i 
Morrabla 1 ). På tross av hva vi ser i 
Sverige, bl.a. med Palme-mordet, 
I.B.-affæren o.l. For vi fortsetter 
jo ufortrødent som om arkiver, over
våkning o.l. ikke skulle gjelde oss: 
En kamerat fra distriktet var 4 mnd i 
Libanon - et land i krig, da de 
skulle dra derfra ble kameraten ar
restert. Politiet/ militæret hadde 
oversikt over alt de hadde gjort, 
hvor de hadde vært etc. Trur vi at 
norsk politi er så mye dummere? Ved 
revolusjonære situasjoner i land i J. 
verden har hele kommunistpartier om
trent blitt utrydda, trur vi at 
borgerskapet i Norge ikke forbered3r 
seg på samme måte?? 

andre planer i de 2 siste åra enn de 
vi har fulgt. Det dere kaller 
eksterne saker, har vært hovedopp
gaver for partiet i store deler av 
perioden: RV i 85, budsjettkamp høat-
85 og KK i år (ekstern, mener jeg) • 
Det er planene våre og kameratenes 
praksis som eventuelt gir osa 
resultatet A- og B-lag. 

Jeg synes ikke dette ptmktet kan 
trekkes inn i vurderingene slik som 
det står her. 

Men uten internt, ofte slitsomt ar
beid med organisasjonene blir det 
verken RV, KK, frontarbeid eller 
kvinnepolitikk. 

TIL SLU'IT: 

Jeg håper at menn som er smborgere 
blir vurdert like seriøst arm kvinne
lige .småborgere. 

For ai 1. - Mette. 
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Klurellampem siste, Dlllllllllr 

Her kOl!ffllff 11K.>1: og far 
med bamcvopa41alvveis full 
av liJle, Jo 
Øl ;halvveis full 
av Klissekampens siste nummer. 
Sendq. 
Daa ror frok:ost-vten hastverk 
for·eilanpom pipe 
c,s -for-raust ,med tid til prat 
1o1v liele limer 
iom naten· likner frihet. 
Det banker. 
Henning bryter opp·fra pipa : 

· c,s.han.og- Solvår,. unae
·sAr.· ut ,p1Ur~, 

«Nyti•1111J11111er'l Fint! 
H~a skriver de om denne pngeø?it 
Om foikeu stemme 
kiar ·og:c11taq, i&ii:nnom:larmen: NEI! 
_Om at ulttmødigtienar.slutt · 
Of";h.vite-cnaler ~ten1evea. 
Oia,,..,Jlor 
iOåi-~ kam,c på:~tlt Joblim · 
iiiecl·:~ eanc morg~, 
Ralllt med.tid.til prat. · · 
Dit:blar, Ol•flnner.fleretep 
1011umlet. oa1 at liWlclaa iklt•· alltid 
,u1:.ffeiu0111 en halvt bedøm-nrlt 
pUiuruien av en sendq. 

l>et' slmmrt'Y. 
Mår· 09,f ... wldlre
........ ØIIII ..... ,., 
,- !'.WMlil!lpnf ..tø iliiuliiler 
ot-:llillwat·fd 
•-lllieJo. 
Wt tull 
åv rClluts lyse framtid! 

Sfvteve:t av K"jeM.t.l tlrl.C-6-&an ,l 1g78. La 
det &..td -6om en -lw.ip,i,M,6jon ,i attbel.de:t 
med Nye. K.la.6-6 ekampen av 19 86 . 

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



. I\> 
[)lttotier 

y~ ilDAlll:R bokhandel DWI\I:. 
Kongens gt. 29, tlf .S-22555 . ; 

,. er verc\ å k.l •pc- --
.STYDl[R 

POLITiSIG (f>K.ONOM i l(AYiTAU5Mf:N 
-Jon lvoY El~d /tiarGt t& t1 inlt-ttt ..... KK. 90,-

. o A 1 1.(111 ARfÆIDSYRObN'iM ,AKP N ....... '"' .2JJ1-

. . -STAT_ISTISK AR130K- rqs(p_ •... KR.'iO,-
AlJ3EIPSUf>Sf-S BV5S ~ 
- 'Rceer Johan>'l t.se~. _ ... _ .. Kl{.40/ 

PAJC\G-i 5 - Kh~lid tf V~Sttil'l ...... Krit .12.8, 
OAbBOK- FRÅ KON bE.N5 FÅV 
- Jtn5 +ta~ LO\tV\ ol. . . . . . _ . . . . . . . . . M .ILi qi 
RObER, bl/U - 8,pfln +r'l(;\VOrdS holm ... "'R-'58i 
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