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"Perioden med stagnasjon i klassekampen har kcmnet på sæme tid
san AKP har slitt med store indre ideologiske og organisatoriske problem. . Den betydlige ~dgangen i medlemstall, og
svekkelsen av klassesanmensetninga i partiet er et klart varsel
an at partiet enda ikke er kcmnet over nedgangsperioden.Likevel mener vi partiet det siste halvåret har _nådd viktige resul tater san peker i retning av at vi nå kan gå inn i en
periode med ny framgang for ML-beyege!_sen . Vi vil særlig
understreke overoppfyllinga av KK-målsettinga på 1401 og de
store framgangene i kvinnearbeidet san særlig gode resultater.
En betingelse for at stagnasjonen i partiet snus til framgang
er at vi har ei riktig analyse av årsakene til problemene
partiet er oppe i. Her må både de indre og ytre forholda
stweres. Av viktige faktorer vil vi trekke fram:
- at partiet i for 1iten grad har evna å knytte seg til de
virkelige massebevegelsene . Kvinnebevegelsen er det beste eks.
på en slik bevegelse, men vi vil også nevne miljøbevegelsen,
den anti~imperialistiske ~yegelsen, bevegelsen for en fri
og uavhengig fagbevegelse og kampen mot rasismen.
- den teoretiske skoleringa er for dårlig.
~ uløste organisatoriske og politiske spørsmål.
(!
- svakheter i metode for ledelse(eks. mannsdaninefre metoder)

"Utviklinga av økt kvinnebevissthet er ei stor progressiv kraft
i sænfunnet . Det vil i tida framover stå store kamper an
hvilken retning denne bevegelsen vil ta. AKP har delvis klart
· å knytte dette til sitt prakd.ske og teoretiske arbeid og
knyttet det til våre strategi:ke mål .Men både innad og utad
er dette ikke nok prioritert i distriktet i dag. F.eks har
bøllekursa og kvinnefronten vært alt for dårlig prioritert .
Men AKP må ta kvinnekampens utfordring og endre sine prioriteringer.
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Det nye kvinneopprøret har synliggjort hvor grunnleggende kvinneundertrykkinga er for hele vår kultur. Dette er en utfordring
til marxiSiæn og vårt teoretiske grunnlag.San kcmnunistisk
parti har vi spesielt ansvar for å utvikle den teoretiske
kampen rundt kvinnebevegelsen og knytte den til marxiSiæn.
A jobbe med kvinnekrav og øke kvinnebevisstheten er idag
partiets viktigste oppgave. Den kvinnelige delen av arbeiderklassen san spesielt finnes i offentlig sektor, får en betydning på linje med den tradisjonelle industriarbeiderklassen. Men kvinnekrava og kvinnebevisstheten øker enheten
mellan den kvinnelige arbeiderklassen og kvinner i småborgerskapet - og sanmen utgjør de denne progressive krafta."

"Kvinnene i arbeiderklassen og småborgerskapet fører en
sterk kamp not kvinneundertrykking og for S:Eregne kvinnekrav. Partiets viktigste oppgave i dag er å jobbe med
krav og _å øke kvinnebevisstheten. Dette må gi konkret
utslag i form av opprioritering av (Partiet•· arbeid i
kvinnefronten."

"AKP(ml) må styrkes i antall ved verving. Vervingen må nå
bredt ut og være_ spesiellt innretta not kvinner og ungdan.
Den planlagte vervekampanjen må være godt politisk og organisatorisk forberedt for å kunne beholde, utvikle og dra
nytte av nye kanerater. Dette må lederkonferansene spesielt
behandle.

Unge mennesker er lettere å ~vege enn eldre, og ungdansorganisasjonenes vervingsarbeid vil derfor være av stor
betydning for hele bevegelsens framtid"
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"For at nye medlea'iller skal bli i partiet og for at strømæn
ut av partief skal stanses, er det nødvendig at arbeidet
med å styrke gnmnorganisasjonene fortsatt gies høy prioritet. Halvårlige lederkonferanser må avholdes med reel
innflytelse og myndighet. I denne sanmenhengen må partiskolen spille en viktigere rolle.
Det må . arbeides med å forbedre arbeidsstilen i partiet.
Vi må legge større -vekt på å gi hverandre ros og støtte.Vi
må bygge opp hverandre, ikke rive ned pågangsirot og sjø1tilitt."
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"Arbeidet med avisa Klassekampi:!n må fortsatt styrkes. Det må ._._.
utarbeides en handling~plan for hvordan .dette arbeidet skal
drives,-mål og metoder for arbeidet . Ansvarlig for KK må
sitte i DS.
Vi må forberede oss på hvordan vi skal møte fortsatte
engrep på det økonaniske ~laget for avisa"
(,

"DAM vil understreke valgkampe!ns betydning for å nå måla
våre. Den politiske _kampanjen vil bet_y mye for partiets
innflytelse i de viktigste oppinionsbevegelsene( ! ) i landet / · -og for vervemulighetene våre."
"En viktig forutsetning for å nå måla våre er at vi følger
opp arbeidet med å utvikle analysa vår av tida vi er i "Den Store Kapitalismediskusjonen". Dette har betydning
både for styrk inga av partiet og øke kampkrafta til de
b:vegelsene vi skal knytte oss til."
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Naninasjonsprosessen og gruppediskusjonene på DÅM viser at
det er stor stemning for et kvinneopprør i forbiooelse med
valg av ny ledelse for distriktet.
DÅM slutter seg til de tre prinsippene san har stått i

debatten:
1. Kvinnene skal være i flertall i det nye DS
2. Kvinnene må inn i flokk.
3. Kvinnene skal ha flertall i ledelsen på alle nivå i DS."
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62% av det nye distriktsstyret er kvinner-38% menn.
51% hører med til arbeiderklassen, 32% har jobber
innen .småborgerlige yrker og 17% kan vi plassere i
høyere lag av småborgerskapet.
1/ 3 av DS består av kamerater under 30 år og 1/5
er over 36 år. Gjennomsnittsalderen på det nyvalgte
DS er 32,8 år.
En undersøkelse blandt delegatene på årsmøtet viser
at gjennomsnittsalderen på dette årsmøtet var ett år
yngre enn gjennomsnittsalderen for 2 år siden.
1985-33 år, 1987-32 år. Men fortsatt var et flertall
av delegatene menn: 56%.
Når dette skrives er konstitueringen av det nye DS
ikke sluttført. Vi vil koome tilbake til hvem som
blir valgt til de forskjellige oppgavene,talsfolk
osv. i neste rutine - og den nye ledelsa vil bli i
løpet av februar presentert i KK/RRV.
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