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I motsetning til forrige nummer som falt ut pga. stoffmangel, er dette nummeret utstyrt med så vel leder som
rikholdig debatt. Dette er meget positivt - måtte nå
bare ·alt bli besvart, som f.eks. det meget kritiske
innlegget fra Hit.r a AKP om delegater til RV-landsmøtet.
Ellers er det bare å velge og vrake - noe for enhver
penn. Vi bare beklager at pga. hastverk fins det ingen
tegninger til artiklene, det kan forfatterne lett forbedre ved å legge ved en høvelig illustrasjon

Frist
Stoff t i l b ladet leve res Oktober Bokhandel innen
torsdag
klokka 1800. Helst maskinskr e vet.
På forhånd takk.

Fors i debildet: Bre n np unk t sør-Afrika , Winnie

&
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Leder:
Hvor bliver kampen,
kamerater?

Vi star n3 ovenfor innspurten av kampanja for Klassekampen og innspurten til 1. mai. Felles f or begge er at
det g3r noe tregt, det er l ite gnist og tæl a spore.
Virkeligheten der i mot er li vlig nok.
0-oppgjør rammer
kvinnene og offentlig sektor først og fremst, men følges
godt opp med NAFs jernh3nd mot de lokale forhandl i nger.
Transportarbeiderne har tatt den kampen.
"Det Nye Arbeiderpartiet" vokser fram og er n3 i front
ikke bare fora f3 ned Lønna, men ogs3 for et 3pnere
samfunn og privatisering av alt fra industri til barnehager. Aldri har vel DNA vært mer splitta og prega av
mindre entusiasme enn nH.
1. mai er en dag da vi kan ta opp denne hansken og gt 1
nær-kamp med sosialdemokratiet. Har du reist dette i din
forening, blant dine venner, i ditt miljø?
KLASSEKAMPEN er avisa som folk trenger i denne tida for
kunne velge side og trenge gjennom det som skjer! Har
du spurt dine venner pfi din arbeidsplass, p3 gater og
streder om abonnement?

a

Eller har du for mye annet 3 tenke p3, noe annet som mfl
skje akkurat n3? Skal historias dom over de omskiftelige
80-3ra bli: Oe hadde sjansen, men de grep den ei?
PfH
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Kritikk av d e l e gatva l ge t
ti l RV-landsmøte t.
Ti ldelingen av delegater til
RV-landsmøtet bygger p5 representasjonen i kommunestyrer og
f ylkesting i de forskjellige
distriktene. P5 bakgrunn av at
vi
har RV-representanter
i
fy lkestinget, bystyret i Trondheim og kommunestyrene p§ Røros
og Hitra, f ikk Sør-Trøndelag 7
delegater.

over f ør i nger til j ordbruk og
fi s ke~ noe som fører til færre
arbeidsplasser i . disse næringene. Det vil, sammen med det
nye inntektssystemet for kommunene ,
føre til en svekka
kommuneøkonomi, et svekka offentlig tilbud og fraflytting.
Vi f5r dermed et svekka omland
og en svært redusert beredskap.

Fylkesstyret i RV har valgt
delegater: fylkestingsrepresent anten, en fra Røros og fem fra
Trondheim.
Ingen fra Hitra.
-Oette reagerer vi kraftig p5
b5de ut fra nevnte fordelingsnøkkel og fordi vi mener hele
valget er et klart brudd p§
demokratiske spilleregler.

Skal vi la dette skje uten
nevneverdig motstand fordi det
i kke
finnes kommunister
p5
landsbygda til§ reise kampen?
Skal vi basere hele v§r beredskap i en krigssituasjon p5 at
1-erne fra Trondheim skal dra
ut til slekta p5 landet? Jfr.
materialet
til
folkekrigsdiskusjonen.
Eller skal vi ha
kommunister
distrikts-Norge
ogs§?
Hvis
dere mener det
siste, m5 partiet ta vare p5
kdu"r11~ ut afor t;/;:n , et lPr : r1:-r
vi ut. Med den behandlingen vi
f5r av partiet, og partifolk i
RV, opplever vi at AKP ikke er
v§rt parti.

Det er ikke gitt noen melding
om at valget skulle skje. RVgruppene er ikke blitt oppfordret til 5 foresl§ delegater, og
valget var ikke nevnt i innkall inga
til
fylkesstyremøtet.
Delegatvalg til et landsmøte er
en altfor viktig sak til 5 bli
lagt p5 bordet ved møtets be~
gynnelse.
Vi ser p5 utelukkelsen av Hitra
fra delegatbenken som et sympt om p5 partiets manglende politiske forst§else av betydningen
av politisk arbeid p§ landsbygda.
De t er en kjennsgjernin g at
dagen s oms till in gs~o l i tikk vil
f5
enorme konsekvense r
f or
d i strikt s-Norge med r eduse rt e

Som

en konsekvens av

tuelle

saken,

vil

den
vi

ak-

stille

l i stearbeidet til kommunevalget
i bero inntil det har skjedd en
avklaring, det ser jo ikke ut
t il at RV-arbeidet v5rt blir
verdsatt likevel, s5 hvorfor
skal vi bruke krefter p5 det?
Hitra AKP (m-l)
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Debattbl a det F r am
Kamerater - FK
I de siste numre av Fram Kamerater har det vært etterlyst
svar p5 innlegg fra Ledelsens
side. Det har ogs9 vært rettet
skriftlig kritikk av Ledelsens
prioritering ~v bladet og teoretisk debatt. Det har vært
etterlyst lederartikler.

Vi har n9 som strakstiltak vedtatt 9 f ordele ansvaret for de
første numrene mellom oss, en
an~v~rlig som skaLAsikre lederA91,,AA{egg~var Pd innlegg og
Samtidig '"er det et faktum at
svært f9 skriver til bladet og
vi stiller spørsm9l til hvor
mye bladet blir
lest.
Det
trengs
alts9 tiltak
utover
dette. Vi vil derfor ha en
skikkelig debatt senere. Vi er
derfor takknemlig for alle forslag og ideer og for den saks
skyld problemer som folk har i
forhold til bladet.

Vi har diskutert denne kritikken og funnet den helt p9 sin
plass. Sjølsagt m9 en ledelse
prioritere ~en skriftlige debatten, sørge for lederartikler
og prioritere bladet. Grunnen
til at dette ikke er gjort
spesielt det siste hal9ret er
slitasjeproblemer i den gamle
ledelsen og 9rsmøteforberedelser og startproblemer i den nye
ledelsen. Dette gjør det ikke
mindre feil, ogs9 v9re problemer bør jo partiet kjenne
til.

For ledelsen
P9l

s
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Revolusjonen blir
først og fremst
kvinnenes revolus jon!

Jeg har kjøpt statistisk arbok
for 1986. Spennende Lesning!
Det er ikke alle i partiet som
,.syns det, derfor vi L jeg her
f orsøke a oppsummere noen tall
som dreier seg om klasseanalyse
og endringer i klasseforholdene
Konklusjonen min er at et revolusjonært parti som AKP er nødt
til p9 alvora forsta at kvinnekamp er en kamp for kvinners
rett til et liv pa linje med
menn, men kvinnekampen er ogs3
den viktigste bærebjelken for
en
revolusjonær strategi og
taktikk.
Derfor er dette innl egget først og fremst et innlegg som bør Leses av menn for
3 gi oss en forst9else for at

vi ogs3 m~ prioritere kvinnepolitikk.
Hvorfor det? Jo,
fordi det skjer n3 et historisk
vendepunkt: Kvinnene blir den
delen
av · arbeiderklassen~
klassealliansen som vil m9tte
spille den vikti~eroLl;;:;----f
revolusjonen. Det m3 vi mannl ige kommunister forst9, ellers
f9r vi ikke være med pa det
spennende og nye som vil skje i
ara framover.

I

La tallene tale for seg ! Talla
r epresenterer ara 1980 og 1985.
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1.
Det blir fæ rre arbeidere
bgde -i ant a ll og i pro s ent av
befol kningen me l lom 16 og 67
3r . Fra 1980 til 1985 er ant allet redusert fra 648.000 til
642.000
- en
reduksjon
p3
6 .000. Befolkningen mellom 16
og 67 3r har i perioden Økt fra
2.926.000 til 3.013.000, s3nn
at arbeiderandelen har g3tt ned
fra 22, 1¼ til 21,37. i pe r ioden.
Det spennende ved denne utviklinga er at den kvinneli ge
arbei de r kl a sse n e r b l i tt s tø rr e
b3 de i and e l og
a nt all . Fra

143.000 til 148.000 - ei økn i ng
p3 5.000. Mens det har blitt
12.000 færre mannlige arbeidere
har det blitt 5.000 flere kvinnelige arbeidere.
2.
Funksjonærskiktet øker betraktelig i sin helhet. I 1980
utgjorde funksjonærskiktet 34,6
o/. av befolknin gen mell om 16 og
67 5r. Og i 1985 37,7½ - ei
øk ning p3 3,1 %. Den st ø r s t e
økninga fi nne r v i
me l l om-
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skiktet og blant høyere funksjonærgrupper. Ogs§ her er det
kvi nnene som st§r f or Økninga spesielt i mellomskiktet - sjø l 1
om den kv innelige "økni nga " er
s§ og si jevnt forde l t p§ de 3
skikta. Men det er mennene som
"øker mest" i det høyere lag av
sm§borgerskapet ! ~ _ ~~

konstant.
Katego rie r
sjøls tendig næringsdrivende
b lir
mindre, men kvinneandelen minker mindre.
Det blir flere
kvinnelige studenter og skoleelever - og ikke minst antall
kvin ne r som hjemmeværende minsker drastisk.

~ i e,~
3.
Hvis vi summerer de som er
gruppert i kategorien arbeidere, lavere funksjonærer og
p§
mel t omniv§,
f unksjonærer
vi ser det at for hver 100 .
man n, var det i 1980 81 kvinner. For 1985 var det for hver
100 . mann 87 kvinner. N§ er det
veldig vanskelig p§ en korrekt
m§te § klart si hvem som er
arbeidere
og sm§borgere
av
disse - men som et "utviklingstrekk" er talla veldig klare i
retni ng av at kvinnene blir
flere i arbeidslivet - og i de
lavere skikta - m.a.o.: Menn
som gruppe sl§ss med ryggen mot
veggen - mens kvinnene er p§
offensiven.

5.
Ut fra dette er det helt
k lart at k•v i nneopprøret i AKP,
at partiets kvinneinnretting,
er helt nødvendig for§ drive
den delen av k lassen som er
framgang b§de i ant a ll og "bevisstgjøring" framover. M. a.o.
det er en illu sjon§ tr u at
menn som blir færre og som
1jønn
og
egen
identitet
'l>orgerl iggjøres", er den delen
av klassen som det m§ Legges
mest vekt p§ i klassekampen.
Dette er en utfordring til oss
kommunister som tilfeldigvis er
menn - vi er nemlig først og
fremst kommunister og dam§ vi
La virkeligheten f§ avgjøre hva
vi skal arbeide med!

~d"'l-i~,-{JJ.

!

PELLE
4.
Denne foreløpige konklusjonen bekreftes av følgende:
Antallet bønder og fiskere reduseres, men kvinneandelen er
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Bøllekursene en utfordring for AKP
OPPSUMMERING AV
BØLLEKURSBEVEGELSEN
SØR-TRØNDELAG.

I

NOEN TANKER OM AKP
OG BØLLEBEVEGELSEN.

. Her i distriktet startet bøllekursbev~gelsen etter at jeg og
~i anna jente fikk bevilget
penger fra DS tila delta p3
det første kurs~t som ble holdt
p~ Dokka i mars 1984. Betingelsen to~ a ta penger til 3
dra, va.r at vi satte
gang
kurs he.r etterp3.

I og med ~t dette ikke var noen
prioritert oppgave,
men
en
"innimellom-alt-det-andre" oppgave, ble det ikke satt igang
kurs før høsten 85. Like etter
fikk vi forespørsel fra Trondheim Lærerlag om et 2-dagers
kurs for kvinnelige tillitsvalgte, noe som bli en stor
suksess. Aberet var at den ene
kurslederen fant ut at hun ikke
hadde lyst til 3 være kursleder. Vi m§tte f inne flere
kursledere. Vi var 3 som ble
med pS kurslederkurs i januar/
februar 86. Ei "falt av lasset"
og vi sto igjen med to kursledere og vi trakk med ei jente
som var interessert. Sammen me d
e i jente i AKPs studieutv alg
dan ne t vi ei k jerne som skulle
dr i ve kur sene .

Vi diskuterte priorite ri ng, og
b le enig om a prioritere mlj enter og KFere.
Dette ble
i ngen suksess,
og vi matte
av ly se to kurs. Derimot fikk vi
en he nvendelse fra LAGIT, og vi
hadde et ~-dagers kurs f or dem
(en mann var ogsa med ••• ).
Etter denne vSren var vi litt
deppa, men vi var fast bestemt
pS a ikke gi opp ml-jentene og
i september klarte vi 5 f3 med
8 AKP-, RU- og NKS-jenter p3
kurs. Spesielt ble RU-jentene
tent, og slik startet bøllebevegelsen i RU her i byen. En
del
RU-jenter deltok p3 et
kurslederkurs sentralt, og sammen med ei av kurslederne vSre
arrangerte de et kurs for ca.
30 jenter i videreg3ende skole .
Vi begynte a f3 inn flere forespørsler, og ved 3rsskiftet sto
vi med forespørsler f ra flere
organisasjoner og mange enkeltj enter. Og vi hadde 3 kursledere, hvorav ei hadde lyst
til S trappe ned, og vi andre
to var ogs3 opptatt en del
helger utenom kursene. Vi matte ha flere kursledere! Etter
iherdig mobilisering hadde vi
et kurslederkurs i januar 1987.
Ni jenter f ra AKP/NKS deltok,
og 7 sa seg villig til 3 lede
minimum ~t kurs i a r. (NordTrøndelag og Nordland ble ogs§
tilbudt
p las se r,
men ingen
møtte. )

,o
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Vi har n9 10 kursledere og
disse følges opp gjennom faste
møter. Vi har søkt om støtte
til
dette
som
vi
kaller
"Studiering om kvinner og sjøltillit" s9 blir det forh9pentligvis penger av det og (god
ide som herved bringes videre).

FØLGENDE KURS ER HOLDT:
Okt
Des
Apr
Sep
Okt
Des
Jan
Feb
Mar

85:
85:
86:
86:
86:
86:
87:
87:
87:

tlpent kurs
Trh. Lærerlag
LAGIT
AKP/RU/NKS
tlpent kurs
Uttr.lag Lærerlag
Kurslederkurs
FR(sosialskolen)
Kvinnefronten

10
27
16
8
12
19
9
11
12

stk

"
"
"
"
"
"
"

---------------------------Tilsammen
124 stk
-------------------------------Vi vil fortsatt prioritere g
jobbe
for
9
f9
flere
kursledere. Metode: F9 AKP/NKS
jenter til 9 melde seg p9 kurs.
Det er mulig at vi satser p9
nytt kurslederkurs til høsten
og at vi da prioriterer NKS for
9 f3 igang bøllebevegelsen der.

OM ft DRIVE KURS:
MANNFOLKA Mft HJELPE OSS!

Vi som har dre~et disse kursene
har f9tt mye positivt igjen for
det. For meg har det vært den

~

e==~-- --~-l!!\Dllll!lllill!ll'.II
mest OK politiske oppgaven jeg
har hatt p9 mange 9r. Men jeg
pRst9r: dette er fortsatt ikke
en prioritert oppgave fra AKPs
side.
Fortsatt
er det
en
"innimellom-alt-det-andreoppgave". Nlclr det gjelder det
praktiske
(mat,
leie
av
TV/video,
brev
til
kursdeltakerne osv.) har dette
til n9 vært ordnet av hu jenta
i
studieutvalget.
Vi
har
leid/l9nt videoutstyr fra gang
til gang._ Ganske slitsomt n9r
du ikke er noen video-ekspert.
Dette
blir n9 løst ved at
AKP/SNV i Trondheim kjøper eget
utstyr. HURRA! Det er uholdbart
at hu fra studieutvalget skal
være "teknisk", og lage mat p9
alle de kursene der vi m9 ordne
med
~ette
selv.
pg
kurslederkurset ga vi oppgaven
til ei avdeling som klarte 9
mobilisere EN mann EN dag! Vi
stiller n9 krav til mennene ,
partiet °"'()m--at--de
støtter
bøllekursb~egelsen ~ jentene
i.
partiet
~
.9ill_
en
kjempeinnsats for AKP ved !
lede ~ kursene, ved !.!_ de
stiller ~~"teknisk" .Det r
en vikig jobb for at kurset
skal bli vellykket og for at
kurslederne skal flcl konsentrere
seg om 3 lede kurset. Ellers
ser det n9 ut til 9 bli noe
enklere ved at AKP skal bruke
"VERVE-midler" fra SK slik at
det kan settes av noe tid p9
dagtid til 9 gjøre noe av den
praktiske jobbinga. Dette pga.
at kursene er viktig i forhold
til
verving av kvinner til
partiet (mer om dette senere).
Jeg mener ogs3 at det praktiske
g3r greit er viktig for 9 holde
p9
kurslederne v9re som er
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travle yrkeskvinner, mødre og
opptatt
med andre politiske
oppgaver ved siden av 8 Lede
kurs.

kurs l edere ll fø lge opp de som
gllr pll kur s . Vi kan dele ut
mater i ale om AKP,
men oppføl gi ng kan i kk e være kursLedernes eneansvar.
Derfor mener jeg at RU-mode llen
med at lag ene/avdel i ngene skal
ha ansvar f or kur sene er r i ktig
som hovedlin j e i organiseringa
av bøllekursbevegelsen.

OM ORGANISERING AV KURS OPPFØLGING - VERVING
Bøllekursene er den beste metoden vi i dag har for 8 n8 ut
til m~nge forskjellige kvinner
med vllr politikk. Dette betyr
at vi tr~ffer et nyt t potensiale i forhold til VERVING.
Av RU har jeg lært følgende:
Det er lagene hos dem som er
ansvarlig for 8 drive kursene.
Lagene
diskuterer
innledningene/opplegget for kurset
og
oppfølging
av
kursdeltakerne:
Tilby jentesirkel,
organisere jentene i
jentefronten / jentegrupper p8 skolene.
RU
her ville
sette
verving til RU som hovedm8lsetting for kursene de dreiv
(20% av deltakerne inn i RU).
Dett~ er jeg uenig i. Men jeg
mener at verving m8 ses p8 som
•n særegen oppgave
forhold
til det 8 drive kursene. Jeg
mener
hovedm8lsettingen
med
kursene er jenter / kvinner
slutter opp om v8r linje i
kvinnekampen, at vi stiller oss
i
spissen for kvinne/jenteopprøret og at vi bidrar til 8
spre opprøret. Verving er i
forhold t i l dette en særegen
oppgave etter kursene. RU havnet ogs8 p8 denne linja. Slik
bøllekursene drives av oss i
fal l er verv eperspe ktivet
dag
bort. Det er umulig f o r 1 - 2
W&-

WJfdii& '

et<

I?

~ :zmc:m= = ~ ~
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Dette har vi prøvd ut, og flere
avdelinger er interessert.
Eksempel:
Vi hadde kurs i februar
for jenter pll sosialskolen
(FR).
Det
var AKP
i
sosialsektoren og NKS p8
skolen som tilbød jentene
kurs, i samarbeid med SNV.
Ei AKP-avdeling hadde ansvar for kurset. Mennene
ordnet med det ~raktiske,
og det styrka samarbeidet
mellom
AKP og
NKS
i
forhold
til en konkret
oppgave. Oppfølginga blir
lettere. Bllde AKP og NKS i
sektoren har .n8
denne
kursledere.
Eksempel:
Vi har f8tt forespørsel
fra
ei jentegruppe
pll
sykepleieskolen om ll ha
kurs. Vi gir oppgaven til
AKP pll sykhuset og NKS.
Eksempel :
Vi ønsker 8 ha kurs
ansatte pll sykh uset .

&

for
AKP

-· "' ".. - ....J
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der fHr ansvaret.
kursledre.

Vi

har

Eksempel:
Jenter pH flere industriarbeidsplasser
ønsker
kurs. AKP i industrien fHr
ansvaret.
Vi har kursledere der.
Eksempel:
Lærerlaget ønsker
flere
kurs. AKP-lærere f5r ansvaret, vi har kursledere.

en del kurs passer nødvendigvis
ikke inn i var organisasjonsmønster og det er ikke sikkert
avdelingene klarer a løse kurslederspørsm9let
alene,
men
siden vi har en "sentral" for
kursene
er ikke dette
noe
problem.
Jeg mener dette mH bli vHr
hovedlinje for organiseringa av
bøllebevegelsen.
BØLLEKURSENE
Mft BLI AKPs ansvar og mH inn i
avdelingenes
planer.
Dermed
blir kursene retta mer direkte
inn pH avdelingenes
omland.
Avdelingene mH legge planer for
oppfølging
av kursdeltkerne.
Bøllekurslederne vHre er mest
tent pH kurs for jenter i sitt
eget nærmiljø. Det betyr ogsH
at vi fHr en utmerket anledning
til 3 markere mange flotte AKPjenter f or kursdeltakere som i
utgangspunkt e t kan være skeptiske til OS S-

PH sykhuset mener j eg f.eks.
det vil være bra aha felleskurs for forskjellige yrkesgrupper, ikke bare satse pH
egne kurs for NSF. Kurslederne
vare er enig om en foreløpig
prioritering av kurs:
1. AKP-jenter (rekruttere
kursledere).
2.
NKS. Spre bøllebeveg~lsen til høyskoler og
universitetene.
3.

RV/KF.

4.
Avdelingenes omland,
arbeiderklassen, helse sosial - lærer - førskolelærer.
5.
Enkeltkvinner som
interessert.

er

6.
Organisasjoner
som
ikke er i vHrt "omland".
Dette betyr alts3 at vi prioriterer ned organisasjoner som vi
kan tjene penger pH. Fagforeninger i vart omland prioriteres.

HOVEDINNLEDNINGA
POLITISKE LINJA

-

DEN

Jeg har fHtt opplyst at det
jobbes med H forbedre/oppdatere
hovedinnlednin ga. Det er bra.
PH kur s l ederkur set vHrt ble det
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diskusjon om hovedinnledninga.
Alle var enig om at den kan
gjøres bedre (starten for programatisk~ hva ~kal vektlegges ,
den m§ t i lpasses de enkelte
kursene).
Jeg mener følgende:
Hovedinnledninga er den som fir
fram AK~s kvinnepol i tikk pl en
del omrlder. Hva s om skal vek tlegges er derfor et pal i tisk
spørsmll. J eg mener i nnholdet i
den ml være mest · mul i g Likt
. alle
kursene.
Derfor
er
spørs·ml Let om hva den tar opp
et spørsmll om POLITISK LINJE,
6i ikke et spørsmll om hva den
enkelte kursleder til enhver
tid mener bør tas opp.
Vire kursledere ble tent pl I
fl være med I diskutere innholdet i hovedinnledninga. Skal
vi l egge vekt p§ I oppfordre
kvinner til S bli sjefer i
offentlig sektor (jfr. valg av

oppgaver pl kursene), kvinnene
i kvinneyrkerne, KIMs rolle,
kvinnefrigjøring under kapitalismen/begrensninger, sosialismen/kommunismen.
Jeg mener dette er
viktige
sp ørsmll og at AKP som parti ml
engasjere seg mer i arbeidet
med I utforme hoved i nnledninga.
Den kan f .eks. sendes ut som
fri vi LL ig .,. Lagsdiskusjon.
eg
tror
det
ville
bli
godt
mottatt,
og
at det
vi l l e
mobi l isere flere t il I delta i
bøllebevegelsen. Mennene vil l e
og ha godt av det.
Dette er altsl neon foreløpige
tanker - kast dere frampl
bøllebevegelsen. Ettersom jeg
har fltt opplyst, jobbes det ni
med I Lage kurs for arbeidere.
Sj efsbøl La.
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Om AKPs teoret iske
problemer
DE
SIST E FK
HAR
□E l
VÆRl
FLER E I NNL EGG
OM
AKPs
l' fWf:J LE MER. INNHOLDET
F R AT At F' FHAMU[LL f; ER I NNE I fJ 1--FU S I: .
bOM HAR VART SIDEN 1S.7'J .AT UEl~N E KRI S A ilAfl S IT T UT SPR IN G I
AT
FOLK
MISTER TROA Pa V'ARE MULIGHET ER OG STIL LER SP ØRS MaL
VED VAR TEORI.

DETTE ER JO SJØ LSAGr RETT . DET ER
I KKE
VANS
KELI G a SE
AT
,h
DETTE
STEMMER MED MAN GE AV DE P ROBL EMER VI HA R . MEN HVORDAN
DI SS E PROBLEMENE SKAL LØS ES ne OM VI ER I FER D MED
•
LØSE
OEM,DEROM
S TAR
DET
STRI D.D EN NE
STPTOEN
HAR S T'ATT
I
J< LI' cs i:- KAMPEN S SPALTER MELL OM K •c- RS T I
E:'. ... ;f N OG B,iØRGlJL V
Bf~ . . ~.: N.KJERSTI
ANKL AGER
BR;.,, , c N FOR OVERH ODET IU: E a HA
OPPDAGET OET TEORETISKE NYBR OTT S ARBEID ET S OM HAH
SKJEDD
OG
ER I FERD MEDA SKJE PA KVJNNETEORI.ET TE RP A KO MME R DET MANGE
; LE S ERINN LEGG SOM KRITISERER KJER S TIS DEB A TT STI L OG AT
HUN
. FUL LSTENDIG
OV ER S ER DE REELLE TEORETISKE PROBLEME NE BP
NEN
REI S ER.
JEG SYNS KJERSTI ER I SIN FULLE RETT.AKP ER VEL

DET FØRSTE
KOM MUNI STP ARTI I HI STORI A SO M FORSØKER A Gl KVINNENE EN
PLASS I SO LEN, NJJ. SO M EN SID EORDNA KRAFT VED SIDEN AV DET
TRA DISJONELLE KJERNEPROLETARIAT5T.DET FØRSTE KO MMUNI ST PARTI
I HISTOR IA SO M FORSØKER ATA FEMJNI S MFN PA ALVOR,PRØVER . A
LAGE EN REVOLUSJ ONÆR FEM lN ISME ISTEDET FOR BARE A AVGRENSE
.. N VAR
IK KE
SEG MOT BORGERLIG FEMINI S ME.ANGREPET FRA BR
RETTET
INN PK NOEN SPØRSMKL,DET VAR EN KRITIKK AV ~ELE VKRT
TEORETIS KE ARBEID.

DETTE OG INNLEGGA I ~K AVSLØRER OGSK TO SYN PA
HVORDAN
VI
GRIPE
FATT
~OR
A SAMLE PARTIET
PK
EN
TEORETISK
" SKAL
PLATTFO~M.ETTER AT
VI
VED
FORRIGE LANDS MØTE
FIKK
ET
PRIN SI PP-PROGRAM SO M SA IA LLFALL EN DEL OM HVORDAN VI TENK ER
oss ET NY TT SA~F UNN, s a HAR PARTIET NK PR IORIT ERT DEN
NORSKE
VIRKELIGHETEN OG
DEN
VIRKE LIGE
VERDEN . DETT E GJELDER IKKE
"B ARE KVINNE" MEI\J HELE AI\JALYSEN AV HVA S LAGS S AMFUI\JN . VI . ER
PA
VET
MOT.TI LSAM MEN
KALL ER
VT _ DETT E
DEN
STORF
l'.. APITAL I S MEDISKUSJONEN. VI ER I FE RD_ MED 'A UTVTKL .E ET
PART I .
Cl ER TEORIENE ER B '(["; D P K VI RKEL I GI IE TEN . GRE I ER VI DF .T , C.J kl R DE T
MEC MINDRE OM VI HAR ET UKLART SY N PB
~ IN A,P K klKONOMIEN
I
bU V.J[ T ELL Ef-! MA NGLER ET DET AL.J f Al f'R O Cfif1M Pli HVO HOA N FO L1'.
bK AL TA MAKT~ SJØL.
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Noen teoretiske saker
Dette er kun et forsøk p3 3
finne de helt konkrete spørsm3l
det er ulike standpunkt til. Et
forsøk p3 3 bruke teori p3
virkeligheten. Jeg tror denne
veien aga kan være fruktbar,
eller hva?
I arbeidsprogrammet stBr det
igjen to saker som er totalt
overlatt til ettertiden:

5. Det er uenighet p9 synet p9
kvinnelig& sjefer,
p9
hvor
viktig det er 9 f9 kvinner
mannsyrker.
6. Det er uenighet pa synet pa
Rød
Ungdoms
skolepolitikk.
Dette er for meg litt uktart.

1. EnergispørsmBlet
2. SkattespørsmBlet
1.
Energipunktet sier at vi
gBr inn for en nedtrapping av
energibruk i Norge mot ar 2000.
Om dette st9r det uenighet. Hva
er s9 galt med 9 bruke energi,
skal faren for 9 fB Økt varme
p9 jorda føre oss inn pB ei
slik linje. Skal solidariteten,
at ikke alle innbyggere
pH
jorda kan bruke like mye som i
Norge, føre oss inn pH ei slik
linje?
Det er derfor
ogs9
uenighet om pris p9 kraft og p9
utbygging av gasskraft.
2.
Skatt. Det er uenighet om
vi er for eller mot skatt og om
vi er for eller mot bruttoskatt.
3.
Det
er
uenighet
utbyggingstakten p9 olje,
eller mot oljeboring nord
62 grader.

Det er i praksis uenighet
om v9rt syn p9 det Bpnere samfunn,
pa
frikommuner,
pa
privatisering.

4.

om
for
for

7. Det er uenighet om 6 timers
dag for skiftarbeidere. Mange
mener at det her gjelder mest a
fB ned antall skift, og spesielt antall helger, mer enn
lengden p9 arbeidsdagen. Her
har en jo ingen normalarbeidsdag pr. definisjon.
8. Det st9r framdeles uenighet
p9 om norske arbeidsfolk tjener
p9 utbyttinga av den 3. verden.
9.
Det er uenighet om hva som
ligger i begrepet: Det fins ei
mannsrolle.
10.
Det er uenighet om forholdet
sykepleiere - hjelpepleiere;
førskolelærere
assistenter:
fagarbeidere
hjelpearbeidere; fagbeskyttelse
- interessene til de ubeskytta;
kvalitet - arbeiderinteresser.
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I til legg har v i v§r interne
krangel om uav hengighet f or RU
og RV, opp s plittinga av partiet
og en del slikt. Men jeg har
valgt g gripe fatt i handlingsprogramsakene
som
ia llefall
st3r i det virkelige Li v utenfor AKP og se om det er mulig~
fi nne noen tr3d i denne f loken.

2. Velge de l angsiktige
interessene
framf or
de
kortsiktige n3r det
er
konflikt.
3 . Passe p3
ha vner
ned

at en ikk e
p!cl
samme
-'·
1uu
1,

&.

~

l-.
..... ,., --....
1,...,..,.,.,
, ,.._

uten at d~ har en
god grunn til det.

svæ rt

4.

Ta
hver sak
he lt
konkr:,!f t, b ruk prinsipper
som r ett l edning, ikke som
fasit.

Hva er revolusjonær politikk?
J eg foresl3r følgende:
1 . Ta utgangspunkt i flertal lets interesser.

HOVEOSPøRSMSL : HVEM TJENER P~ OE ULIKE STANDPUNKT?

t fra
ei
ølgende:

slik

vurdering

vil

jeg

hovne

ned

p8

omt rent l

V~RE linjer for kvinnkampen m8 vmre innrettet p8 flertallet ov
vinnene . Flertallet er i kvinneyrker,er ikke sjefer.Flertallet
ammes
hardt
av
frikommuner.Spent
sa mfunn r,
oi n
livssyklu~

v.J..J..

o.1.le

;...v.1.1111c.;.~

-.,.,J!J

c.::

tjt:nt

Desl

med

6

ti.111c1 · :.:.

normalarbeidsdag . Etter
min
mening mS vi aldri opptre slik at
det S gjøre det best muli2e utav
tine
s c~r
i
mct&tri~
til
disse
grunnprinsippene.Derfor mener jeg det er galt å delta i
utvalg for S finne ut hvordan vi s kal gjøre de t best mulige ul
av
frikommune.Det er galt å bli sjef,kvinne eller mann.Det er
ikke galt å begynne i mannsyrker,mange k vinner jobber
der
og
det
gir
kvinner mer valg og bedre lønn,men de t kan aldri bli
flertallets vei.Derfor kan dette være
rett
for
personer , men
fe il for kvinnebevegelsen og feil for 80 % av vøre kvinner.
Mer
problematisk
er skiftar be idere og fagskillene . Flertallet
•e r bes t tjent med 6-t imer s dag,er
skif tar beiderne
det?
Hvis
ikke,må
d e un deror dne s flertalle t s interr esse r?For det førsle
t yd er mye på at svært mdnge av o ss bl ir skiftarbeide re om
de t
går
slik
ut r_ederne
og makta vil . I dag har vi tre hovedtyper
; skift, t oskift,tresk i ft s om sta n ser i helga og
skift
som
g!r •
~-~ kontinuerlig.I
he lsevesen e t
er
det
ei
s ann
blanding
av ~

~

(};r5::+sSi

,;;ø~X'FI!"'i ~~

~

··-

a;,; ..._.....;._~•.-_
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~
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1 , , rskjellige ordninger.oftest bl ir de rene ordninger
fylt
ut
" " 'j
fulk
so m
bare gå,· helg e ller barE< ri.:itt.I tillE:gg ei· det
I tll overlapping.Etter mj11 melli11g 81' det u1t1ulig
,'l
gjoce
noe
"8•.J
dette før arbeid s idsfo1 · f,0 1·te lse n gjui· det mu l ig å innforEc
j:ks lra skift på treskift
0g
helkontinu8rlig,da
er
jeg
fo 1
(, lime r
i
uka
og 8 i helga.Jeg mener delle er be st tilpasset
fl ertallet i alle livs situasjon er .
det
gjelder
mot setninga
mellom
hjelpepleiere
~ ykepleiere,hvem
t j e ne r
p il d e f o r ,; f-. j e I ~.,i g e s t a n d p u , , I\ t ?
.Jeg
men8 r
den
pul itil-d,e n
so,n
tjenei
f ler tallet
her
er :
d.Gjl re det mi ns t mulig lønns o mt å brul\e
uf aglærte,dvs . åke lånna.Bryte n e d fagskillene ved å gjllre det
mu li~
å
oppnå formell kompetanse ved kortere kurs,kjempe mot
, !le
vilkårlige
ansettelsesforhold
og
legge
ansvaret
på
Jl'b eidgiveren
for
opplærin
når
folk
er
ansatt .Dagens
s p littelse er arbeidsgivernes viktigst våpen.
Nllr det gjelder strøm,industripolitikk og
energi.Hvem
tjener
på
at
vi
i
dag
går
inn
for
høye
kraftpriser og senket
e nergiforbruk i Norg~? Staten tjener på det,
det
passer
som
hånd
i
hanske
for
omstillingspolitikken.LI - landene
får
i r, d u strien , de
subsidierer
den
og
får
,niljøproblemene.Arbeidsfolk
mister jobben sin her,distriktene
legges ned,strømmen blir dyr og Norge blir et land med
større
interresse av imperialismen .
Et annet avgjørende spørsmål for for oss som har tenkt oss noe
å bygge på ved sosialismen,bør vi ha en industripolitil\k eller
næringspolitikk
som
går
lengre
enn
å
forsvare
for
arbeidsplassenes
sky ld,eller
bør
vi
ha
e i
sjø l stendig
v ur dering
av
at
næringa
bør
bygg e
på
vAre
naturlig ~
byg ,J
1·_,,.·~su 1· ser, på .beredskap, på trad is joner D..&_ kunn s kap so m er
•~.E.J _d« tte landet.Jeg menec det s iste.

Sk at t ei· ikke ekstrautb y tting ,m en det er el snedig sy s tem
t ·o rtu
lønn sforhand linger . Der
staten
kdn
dra
i nn
og gi ette,
lønnsfor handlingene.J e g er for at arbeid sfu l " sl\al betale ~
i
, t,.a tt.
Men
det viktigste er et f-.lai·t 11ei ti l bruttoskalt,11oe
su m vil gjøre det umuli g for
neste
generasjons
arbeidere
å
dag e n s
bolig standard
og
for
dagen s
enslige.De
som
u µµn å
~ tøtter brutlosl\att syns det er OK at arbei ds foll\ ra mmes
b are
1ikfolf-. fAr mindre i ·entefradrag.
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De t t a u se p ar ti.e t ,
Ukeslutt p9 jobben:
Skal du gjøre i helga da?
"Kast deg framp9 kurs".
Ha-ha, det du trenger er et
s kikkelig
"Demp deg ned
kurs".
(Takk

for komplimentet ••• )

Hva kan det skyldes at kvinnfolk som har relativt lett for
9 hevde sine synspunkter P~
jobben, har mere trøbbel med
det i partisammenheng?
Det
første jeg oppdaga p3 bøllekurs
var nemlig at dette var en
generell erfaring og ikke noe
spesielt for meg.
Skyldes det
at AKP-gutta i flokk er "fl inkere"
til 9 bruke
h~rst ·~ •
teknikker (usynliggjør i ng, latt erliggjøring etc.) enn v9re
mannlige arbei cfs kamerater? Hvis
dette er tilfelle, tror jeg at
det bare er en del av forklaringa. For ogs5 mange mannfolk vil hevde, at det er lettere 3 ta ordet i sammenhenger
utafor partiet enn
innafor.
Ergo m3 · det finnes flere forklaringer om "tausheten". Problemet er at jeg da lett ender
opp med vage uttrykk som: noe
med stilen og
organi s eringa
v9r.
Men hva med prestasjonsangst?

l
,

~

AKP
er et pa rt i med mange
g l øgg e og ku nn ska ps ri ke f ol k
som e r f Li nke t i l 5 ordlegge
seg og a r gumente re fo r standpunktene s1 ne. Du s kal derfo r

være te mme l ig varm i t r øya fø r
du tørr § kaste deg ut i diskusj onene. Redse l en for negative
r ea ks j oner i form av stempling
som
f .eks.
r ev i sjonist
og
l ibra l ist var kans k je større
før. Men mange e r redde for 3
rn " k jør" p3 argument ene sine,
eller er r ett og stett r edd for
9 dumme seg ut. Hva med den
skrift l ige tausheten. FK har i
det siste vært s3 t ynn at jeg
har vært oppriktig redd for at
bladet skulle dø ut. Diagnosen
e r ikke spisevegring. FK vil
gjerne ha parti-mat. Den er
altetende og spyr det i kke ut
igjen. Redaktøren tar stoffet
opp
i
seg med
glede
og
refuserer det aldri (?).
Hvorfor sender vi ikke partimat til FK?
Prestasjonsangst
igjen? Kanskje det. Jeg har
hørt partikamerater si at de
med letthet kan skrive leserinnlegg i lokalavisa, men kvier
s eg for 3 sende noe t il KK og
i nternbladet.
Herlighet s 9 mye godt stoff vi
g9 r glipp av!
Bøllekursa er
det beste midlet v i har i dag
til g bryte bgde den muntlige
og
skriftlige
tausheten
i
partiet, men hva da med de
t ause mennene?
Kvinneopprøret i partiet har
lært oss: det blir ingen revolusjon uten at vi har mannfolka
med oss.
Derf or
hil s er vi mann fo l ka s
"Kast - deg - ha kp 5"
ku r s
ve l ko mmen!
.
K'ne

U

~
- •~ ---_,...~
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Opprør!
Vi har som mSl § skape et samf un n der alle har lik e mutigheter til 9 utv ikle sine evner
og anlegg,
i ntel l ektuelt og
fø lelse s messig. I partiet har
vi s om m3l _ 3 aktivisere alle.
Utvikl e kommun ister til sjølste ndige ledere so m har solide
røt ter i f olkedypet . Vi mener
foruts etninga for militær motst andskamp mot en inntrenger er
mobili s eri ng av hele folket.
Kort sagt:
Massene er de vir kelige heltene. Framtida tilhører folket.
Hva er virkeligheten i v§r egen
organisasjon
i
dag?
Den
organisasjonen som har bestemt
seg for 3 gi f r amtida til de
undertrykte?
Vi har en skarp og klar politikk, utf orma av forholdsvis fS
fo lk (egentlig), som vi i liten
grad evner 9 spre i fol ket .
Ikke fordi folk stSr fjernt fra
vSre
standpunkter - tvert i
mot. Men fordi vi ikke har
tillit. Fordi vi sjøl stiller
oss pS sidelinja, uten 9 lytte
til hva folket mener og føler.
Hvilke uhyrlige p~stander! Partiet leder polstreiken som forsvarer de svakes rettigheter
rundt om i hel Norge. Vi kjemper for 3 styri(e KK. Vi har et
utbredt massearbeid. Vi satser
f or 9 øke kunnskapene og styrke
studiene
egne rekk er .
Vi

forsøker 9 rekru ttere. R komme
inn i ko mmunestyrer og pS sto r ting.- - - - Og
mens graset
g ror , dø r kua: De akt iv e sli ter
seg ut. De passive s løves, og
utvi k ler motset ninge r til organisasjon og politikk .
Gamle
medlemmer -•-sk l i r ut. Nye trives
i kke. Mennesket oppe i det hele
er ikke mer verdt enn i et
hvilket som hels t anna parti,
eller byrSkratisk o rga nisasjon.
Psykologiske mekanismer styrer
samværet og akt iv iteten . Behov
for§ hevde seg, re dse l for §
kje mpe for sitt syn, men i
stedet
aller
pliktskyldigst
lir e av seg innle dninger, og
motvillig møte opp p§ møter,
øns ke om§ f§ oppmer ksomhet, f §
diskut er e sine egne problemer,
bli elsket og brydd se g om,
tyter ut som misnøye, sur kr itikk, overlegenhet, apati osv.
I stede t for§ løs e opp i motsetni nger og problemer , vokser
de over hodet pH oss. Som ellers i samfunnet er det vanskelig 3 skille "motsetninger i
folket fra motsetninger mellom
folket og fienden". I stedet
for 9 være ideologiske ledere
og sosiale bindeledd som forener
flest
mulig
krefter,
krangler vi om bagateller, til
forveksling Lik politikere og
børsmeglere. (Jfr. p§standene
om at alle mannfolk er potensielle
voldtektsforbrytere.
Kanskje ikke det beste eksemplet, fordi det Lett kan avspore
diskusjonen.)
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Kvinneopprøret har gitt en ny
g iv.
Ny valgte
kvinneledere
snakker om grunnplanet, om kollektiv stil, om sa mhold. Uten
dette kvinneopprøret vil l e j eg
ha sett svært svart p§ f ramtida. Likevel t ror jeg ikke det
gir
noen garanti for
forandring. Vi menn m3 begynne a
gjøre noe mer enn a sta p8
pornostand. Vi rna begynne a
forsta var egen rolle, vare
egne holdninger. var mate a
tenke pa. Lede p3. Omgas hverandre pa. Ensomme mennesker er
ingen ting, bare i kontakt med
andre vet vi hvem vi er.
Og
det er denne kontakten vi er sa
livende redde for, nar vi gjemmer oss bak tilvante talemater,
omfattende analyser,
rastløs
aktivitet
og
undertrykker
drømmer om nærhet og varme.
Vi er Lært opp tila kamuflere
disse behova. Maten a fa oppmerksomhet pa, har i oppveksten
vært a være flink, snill, føyelig, slem, tøff, pliktoppfyllende, vinne, beseire andre i kke minst
kvinnfolk,
være
tøffe, • spøkefull. Alt, bare
ikke seg sjøl uten maske. Ikke
sinna. Ikke grate. Ikke vise
følelser. Vi ble som barn Lurt
inn i et mønster av et kjærlighetsløst samfunn, av foreldre
som hadde de samme stengslene
som vi har i dag.

~ - - - - - - -. .

følelsesmessig
p3 menneskene
rundt oss. Vi ønsker 3 uttrykke
det vi fø ler, men holder helst
tilbake de naturli ge i mpulsene
ti l a gi kjærlighet eller utt rykke sinne og aggresjon. Det
daglige arbeidet - møtene, studiene,
pra ktiske gjøremal
l egger ~fslag pa all tid. Og
arbeidet med a oppna kontakt
med, og innsikti i andres liv
blir helt forsømt.
I stedet fora lytte til hverandre, g5r vi i forsvar. I
stedet fora hjelpe hverandre,
bærer vi hver var tunge bør
osv. osv.
Det er en forstokka struktur i
partiet som ma brytes
ned •. ,
enkel
oppgave.
Bare
Ingen
opprør og ·diskusjoner kan ta
bevegelse i strukturen. Det er
var forbanna plikt - alle som
ser at noe burde vært gjort
annerledes, at noen burde kritiseres - a si fra. Synge ut.
Komme med forslag. Kreve innflytelse. Makt. Det fortjener
ogsa de som i dag drar l asset,
med nesen sa vidt over vannskorpa. De fortjener a f§ kritikk, og bli satt p5 plass. Vi
fortjener alle g bli tatt bedre
vare p§.
En av de viktigste
oppgavene vi har, er 3 utdanne
opprørere.
Johan

Mennes kene drlves hele tida av
sine følelser.
Vi
reage rer

ppe, Wi5!ii!J&SJILfE ••

"*'"*'*
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Vi må ta vare på og utvikle
alle i partiet; både borgere,
småborge re, intellektuelle og
arbeidere.
Men arbeiderne må få særfordeler
Form Rlet med dette innlegget er
argumentere f or at vim§ ta
bed re vare pfi individene
partiet. Hjelpe den enkelte til
§ bli et helt menn es ke, tit§
utvikle seg politisk og følelse smessig, utvikle seg i forho ld til andre . Bli pari tkader
som fungerer sjølstendig
og
kn ytter kontakter i folket.

Det første er ei bes krivelse av
sit uasjone,i;i . Det andre er et
forslag til hva v i skal gjøre.
Et bra forslag. Men jeg er r edd
for at a lle forslag vil renne
ut i sanden hvis vi ikke blir
flinkere til§ lytte t il folk,
st øtte hverandre p§ den enkeltes egne premisser, bry oss mer
om
hverandre som mennes ker.
Hvilke problemer er det jeg
mener vi ikke bry r oss om?

§

Utgangspunktet er at vi i dag
har en topptung organisasjon
hvor noen f§ utvikler seg, har
kunnskapene og drar lasset. Nye
medlemmer, særlig a r beidsfolk,
har vanskelig for§ finne seg
til rette. For mang e meld er seg
ut. Vi gror ikke stadig nye
røtter i folket i den grad vi
kunne gjort . Noen mener vi har
en værem§te, en stil, et spr§k,
og holdninger som gjør at folk
skyr oss, eller at vi holder
folk p§ avstand.
Bflde de som
er aktuelle som medlemmer, og
andre.
Per O. mener i FK desember at dette er et blindspor. De "uvanlige" arbeiderne
i partiet bør bli mer som de
sm3borgerlige
intellektuelle,
tilegne seg kunnskaper som gjør
at de kan ta makta i partiet,
og p§ den m3ten berede grunnen
for arbeiderne,
de nye, de
friske.

Nye medlemmer: Noen har kanskje
ingentin g i part iet § gjøre. De
kveles, og bur de f§tt utvikle
seg som sympati sører p§
et
eller anna nivfl. Noen misliker
miljøet, ser f3 resultater, og
fø ler ikke at de f§r utretta
noe som helst. Kollisjon mellom
partiets mfll og sine egne personlige m3l - de blir tvunget
til§ velge. Og det er jo part iets linje at en skal velge,
det er det som er§ være kommunist, velge partiet og revolusjonen. en for noen blir det§
fornekte seg sjøl, , stoppe den
personlige utviklinga.

ll
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Gamle med l emmer: Li ta tid til
le s ing . Lite lesely st. Ul øste
probl emer og fru s tr asjoner
forhold ti l bevege lsen og eg a
f or t id. Fø ler s eg ma teslø se ,
t viler p§ seg sj ø l og egne
evner . Ta r mot ga ng som e n bekreftelse p§ egen uduglig het~
Grunnlaget for oppr ø r og søking
etter
makt
smuldrer
vekk.
Fysisk og psyk i sk s litasje reduserer kapasiteten generelt.
3-erne:
Usikre pa sin egen
posisjon i bevegelsen, særlig
m.h.p.
framtida.
Usikre p§
hvordan forholde seg til omgivelsene. Sikkerheta og tolkinga av den, som kan være
høyst forskjellig i ulike deler
av partiet. Reduserte muligheter til politisk skolering, og - til personlig utvikling.
Omgangen med andre mennes ker
hemmes,
b§de i familien og
ellers. Usikre p§ hvordan a l t
dette vil sla ut med ara.
(1-ere og 2-ere vet jeg
eller ingenting om.)

lite

Dette var et lite knippe med
ting som den enkelte sjelden
eller aldri f3r hjelp til g
fordøye. Ikke nok med det: Men
forsøk pa a ta opp slike problemer blir ofte avfeid. Navlebeskuing. Følelser og dritt.
I ndividualisme.
Hakke
tid.
osv.osv. Det er her holdningsendringene m3 komme. Vi rna bry
oss. Vi rna ta oss tid. Ellers
t ar vi livet av oss sjøl. Det
er sanne problemer som gjør at
politikken blir utforma av de
fa, a t sg f B mB dra la ss et, at
mas s earbe i det g ir magre r es ult ater. Avdeli pg ene klare i kk e g
sk ape s jø lstend ~ge kommuni s t e r
pil Løpende b:l nd. Vi treng er
ikk e ma ss einnme l dinge r i par ti et . Vi t r eng e r et ka de r ~a r ti

~

-=-;m;æ::.,,,...,,~-IEll!?!laa
med sterke,
kommun i st e r
s j ølstendig,
fo l kedypet.

aktive og he l e
som kan arbei de
og voks e i nn

Pe r O. fo r esl5 r t i ltak f or g
sty r ke a r be idernes pos i s j on i
partiet.
For a t dette skal
l ykk es, mB vi nødvendigvis s amtidig:
l ytt e
partiet.

t il de

svake

- d~ pmuntre til ærlige og
oppr ik ti ge meningsytringer
- styr ke
samholdet
og
fel l esføl e lsen i avdelingene.
- Oppfordre til initiativ
og sj ø lstendig tenking.
legge forholda til rette for studier og s kolering, f remme intellektuell
nysgjerrighet,
allsidig
leselyst og gi rom for
diskusjoner om det meste.
- tilbud om terapi i r eg.i
av partiet, n3r avdelingene føler at de har problemer med il gi den hjelp
og støtte de burde gi.
Hvordan dette skal gjøres, er
det ingen andre enn avdelingene
sjøl som kan svare p§. Men vi
kan alle være med p§ 9 fil det i
gang, gjennom g ta ansvaret for
v§r egen utvikling.
Uansett
hvilke oppgaver vi jobber med,
vil dette være viktig. Vi mil
bry oss om mennes kene, f or det
er der ressursene l i gger!
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Ny l ederstil
Hvordan skal vi Lede? Hva er en
leders
oppgaver?
Dette
er
spørsm9L av sentral betydning
for
3 oppn3 resultater for
partiet,
men
Likevel
et
spørsm9l som ikke blir godt nok
tatt hensyn til i dag.
I dag har vi, og tidligere har
vi hat~, som mfll 9 velge den
politisk sterkeste
kameraten
til slike oppgaver,
og med
politisk sterke kamerater har
vi satt som viktigst at en har
vært stødig pfi politiske Linjer, godt skolert og drivende
9 fremme partiets politikk.
Mens vi har brukt krefter p9
bekjempelse av sekterisme, har
vi brukt partimedlemmene som
"mekaniske" individer som skulle utføre oppgavene slik enda
høyere niv9 har gitt direktiver
om. Politisk liv har dreid seg
om "politiske handlinger" og
noen teoretiske diskusjoner p9
saker.

Medlemmenes private liv
har
lederne ikke brydd seg om uten
at det har vært tendenser som
har g9tt ut over aktiviteten.
Lederne har heller ikke hatt
tid til 3 bry seg om dette
fordi de hadde som politisk
hovedoppgave 9 fremme partiets
polit i kk p9 et eller
annet
f elt . Deres "hovedoppgaver va r
orde t s r e tt e
i kke l edelse
f ors ta nd.

Derfor mener jeg at mye av frafallet fra partiet har sin firsak. Mange vil replisere at det
har dreid seg om
politiske
linjer nflr folk har forlatt
oss , og det er helt korrekt.
Men hvordan kunne disse linjene
og ideene f9 blomstre og utvikle S!;IQ fritt helt til det
oppsto et uløselig problem for
medlemmet?
Jeg mener at lederens vikt;gste ·
oppgave er 3 lede, ikke faglig
politikk eller RV. Med dette
mener jeg~ være politisk kommisær og agitator innenfor sin
avdeling,
administrator,
"sjelesørger",
sosialt midtpunkt osv.
Fordi om · vi er
mennesker som velger 3 jobbe
for samme sak, trenger vi ikke
3 være en homogen masse uten
andre tanker og interesser enn
de som er partiets sentrale.
Vi er ikke bare soldater med
disiplin, vi er hverdagens mennesker med arbeid, økonomiske
problemer, spesielle interesser, kameratflokken, og ikke
minst familien.
Mesteparten av tida vflr blir vi
pflvirket av alt annet enn politikk, og det er dermed det
politiske grunnlaget og følelsen av tilhørighet, godkjennelse osv. som blir korrektivet
for vflre beslutninger og handli nger .

Fortsettes neste side
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fo rtsettelser. c o• •
Ny lederstil
Lederens oppgaver bør være g
vite hva folk tenker, hva de
ønsker, hva de strever med, i
det hele tatt kjenne sine medlemmer som psykologen kjenner
sine pasienter. Uten slik kunnskap vil det være vanskelig g
bygge skikkelig motivasjon hos

medlemmene og dermed ogs~ sikre
re sultater. Eller for i kke ~
snakke om kontinuitet i medlemsmassen.

Jørgen

Om AKPs teoretiske problemer
I TILLEGG TROR JEG DETTE ETTERHVERT VIL BLI
DEN
TEORETISKE
DEBATTEN
DER
KVINNER,ARBEIQERE,FOLK
SOM KANSKJE HAR STATT
LITT PA SIDELINJA I DEN GAMLE DEBATTEN KAN DELTA.HER KAN
DE
SE
OM
TEORIENE
STEMMER
MED DERES EGEN VIRKELIGHET,DE KAN
OPPDAGE SAMMENHENGENE.DETTE BLIR IGJEN E T GRUNNLAG
FOR
DE
DEBATTENE
SOM ETTERLYSES.MEN AKKURRA T NA MANGLER VI MEST PA
VIRKELIGHETEN OG HVORDAN DEN FAKTISK
ENDRER
SEG.I
DAG
ER
VARE AVDELINGSMØTER FOR LITE OPPTATT AV DET FOLK STREVER MED

MELLOM MØTENE .
PAL 20/3-8?

Noen teor~tiske saker
På
skolepolitikk
er jeg ikke helt med .F lere spørsm81 er oppe
1.Er djt fol~ lærer i da2 nytti~ kunnskap eller
er
hovedsid~
motsatt.
2.Er enhetsskolen riktig som prinsipp?
3 . Er val~friheten riktig?
4.Skal interressekampen politiseres eller må en skille
mellom
interressekarnp og annen politikk?
Det
si ste her er det tyd elig at jeg vet
mer får formulere uenigheten klarere?

li te orn,så de

som vet

Ut a v alt dette vi.l jeg trel--ke at det fins uenighet om s t a t ~
rulle
det
fins u e nighet o m vi ska l tilpass e oss sys t emet Djl,
210re det best mulige ut av det . Jeg tror vi har mye å vinne på
- å
lage
t eori
ut
fra
s lil--e
k onkrete
sal--er . Men hvilke o~
hvor dan s kal v i få denne politikken
ut
til
deb att
og
i k ke
'ov er l att t i l n oen utva l g?
~ P )(c
\JC.tt.

·e
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Jul i april
er selvfølgelig en spøk. Det
som ikke er en spøk, er at skal
vi trøndere f5 til julemesser
for KK i by og p9 land i
desember 1987, bør vi begynne 9
planlegge dette i dag. N9r KK i
november/desember
bugner
av
julemessereportasjer fra fjern
og nær, har Trøndelag glimret
med sitt fravær. Hvorfor? Aner
simpelthen ikke~
Men i KKs
jubileums9r sl9r vi til, ikke
sant?

!

Vel, da kan du allerede n9 ta
en titt i skapet. Den buksa du
kjøpte p9 salg i høst vil du
aldri klare 9 slanke deg inn i.
Innse dette og legg den i eska
merka "julemesse".
Hva med
LP'n
som gammelkjæresten la
igjen?
Ganske fin plate, men
personlig. hæler du den ikke
lenger.
I samme eska med en.
Og du som har stumpa røyken og
alltid m9 ha noe i hendene.
Hva med ei strikkelue eller ti
t il julemessa?
Apropos strikking. Ei av de
flittige damene i laget mitt
hviska til . meg p9 siste møte at
hun i flere 9r har strikka og
sendt produktene til KK-messa i
Oslo.

Det er til 5 bli rørt av.
Avdelinga mi sørafor brukte 9
samles en kveld p9 seinhøsten
for 9 ~ige og prise saker vi
ønska 9 gi/selge.
Som rein
selskapsklubb
kan jeg
godt
tenke meg andre alternativer
enn partiet. Akkurat p9 det
punktet r jeg enig med Tron
Øgrim!
Men disse julemessekveldene
var faktisk veldig
trivelige
- med
gløgg,
skravling og jobbing. Uten at
det gikk p9 sikkerheta løs,
inviterte vi b9de sm9tt
og
stort fra omlandet v9rt. Yngste
deltakr var 5 9r og hadde mange
Cu-)brukbare ideer. Poenget er
at laget ditt bør plotte inn en
slik
kveld/helgadag
n9r
høstplanen skal lages.
Vi klager stadig, med mer eller
mindre
· god
grunn,
over
innkallinger og beskjeder som
kommer n9r toget er g9tt. Men
kom ikke har og si det samme om
julemessa 1987!
PS:
Julemessene i 1986
innbragte p9
landsbasis
kr. 100 .000,-.
Kine
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