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---------~ ~--------LEIAR:
vervekampanja

M§lsettinga i vervekampanja var§ auke medlemstalet
med 10% netto. Pr. 1.11 har vi auka med 6¾ netto
(nyrekrutterte minus utmeldte).
Halvparten av
avdelingane har rekruttert 0. Den andre halvparten
har rekruttert fr§ 1 til 4.
Av dei som no er rekrutterte, er det omlag 30% menn
og 70% kvinner. 1/3 har bakgrunn i NKS, halvparten
fr§ Raud Ungdom og resten, ja det er tidlegare medlemmer av partiet og folk som ikkje har vore med i
nokon ml-organisasjon før.
N§r dette skrivast, veit
søknader om medlemsskap.
til laga for behandling.

*

at det har kommi fleire
Dei blir etterkvart sendt

eg

*

*

Ofte draumer eg om noko eg er glad i - og vil vel.
Min draum, natta etter siste DS-møte der tala over
vart referert, vil eg dele med andre. Eg syns den
var fin og er s8nn:
Det handla om ei ØY langt uti havet. Menneskje svøm
og basker for 8 n§ fast grunn.
Mange varp§ veg
til v§r Øy.
Men havet var uroleg, snart feier den over øya tar med seg nokre i ny uvisse, snart er havet roleg
og dei som har kommi, blir.
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- - - - - - - - - - fMFi4l ~ - - - - - - - - Øya v§r er Lita og flat, uveret gjer stor s kade ,
mange Øyboere tviler p§ om den vil halde i Le ngd~ .
Dei skuer utover det endelause havet for§ f i nne
andre m§L, men det er Langt, tar ikkje sjansen no! Men dei tenkjer sitt - slepp ikkje tanken.
Dei som har voeri Lengst p§ Øya, dei som nett har
kommi, jamvel dei som vart født p§ øya m§ gjere
noko. Dei f§r øyboarane til§ ta eit tak for §
gjere den flate øya til ei høy øy, som ei maurtue
med ein topp p§. Dei henter stein og sand uti havet
- bøtte for bøtte, stein for stein - og Legg det
midt p§ øya s§nn at floa ikkje tek det med ut i det
botnlause havet igjen.
Dette ubøyelege folket klarte det. Øya vart st or
den - havet m§tte gje opp kampen mot øya og tra kk
seg tilbakes§ det vart plass til fleire skipbrudne
p§ øya. Øya vart fin, tre, busker, husvaksopp og
ingen skua Lenger ut mot andre øyer - dei vart og
trivdes.
I.

*

*

*

Det var draumen, verkeleghet noko anna. Men eg er
viss p§ at denne gongen er det mange som vil bli
med i partiet. Avdelingane m§ no sj§ grundig p§
kven dei skal prøve § f§ med. D·en viktigste og
beste metoden no er direkte rekruttering - uta n
s irkel, men at dei som blir med f§r tilbud om
~i rkel i prøveperioden. Lykke til! N§r kan DS vedta
§ sprenge m§Lsettinga - allerede p§ desembermøte t ?
Det kan du avgjere.
ESP
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OKTOBER BOKHA~DEL
Før sommeren gikk vi ut med
ei lyninnsamling til Oktober Bokhandel. Denne lyninnsamlinga var vellykket
og ga 9800 kroner.
Framdeles er Oktober i en
vanskelig økonomisk situasjon.
Mulighetene for §
berge
butikken p§
sikt
ligger enten i flytting til
Prinsensgt 14 og/eller et
politisk klimaskifte.
Mens vi venter p§ dette kan
du og andre venner gjøre to
ting for § øke Oktobers
sjanser.
1.

hva de har, før du
planlegger kjøpet.
2.

Meld deg ut av Bokklubben. Kjøp 7 av de
10 bøkene du ville
f§tt der p§ Oktober.
Det koster deg det
samme,
for Oktober
betyr det alt.

I Trondheim møter vi mediarevolusjonen med tale gjennom Radio RV og
skrift
gjennom Oktober. Dette er
en av v§re sterkeste sider.
Uten bøker, uten teori, dør
vi.

Alle julegaver
som
kan kjøpes p§ Oktober
kjøpes p§ Oktober. G§
innom Oktober og se

PENGER ER IKKE ALT
HER I LIVET
Jeg har n§ vært kasserer i
dette distriktet i
noen
m§neder.
Følelsene
er
blanda.
B§de innsamlinga til Oktober,
overoppfyllinga
p§
nesten 50% til RVs valgkamp

og
305 bidragsytere til
Radio RV (m§let er 400), er
fantastisk.
Spesielt
er
dette et gjennombrudd
i
bredden p§ v§rt økonomiarbeid.
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VAL60PPSVl1 ,,..
I Sør-Trøndelag fikk RV 2461 fylkesstemmer og tilsammen
2359 kommunestemmer. Vi mangla 115 stemmer i fylket for å
ta det siste utgjevningsmandatet og dermed 2 plasser i fylkestinget! Vi mangla 19 stemmer i Klæbu for å bli representert
der. Vi mangla 6 stemmer på Hitra [or å få 2 representanter.
Vi hadde en pen framgang p_å Røros fra 105 stemmer til 126,
og s_ikra mandatet. I % av avgitte stemmer fikk vi 2,0% i
fylkes~alget, 2,8% i Trondheim (Vi ~angla 300 stemmer på å
bli 3), 5,8% av stem~ene på Hitra og 4,1% på Røros. I valgkretsen Rosenborg fikk vi 8,0% av stemmene(Hver 12.person
er RV-er der).
Det ble stilt liste i 7 kommuner. I disse kommunene fikk RV
tilsammen 2,7% av alle ·avgitte stemmer. Vi gjorde dårlige
valg på Ørland og Orkanger i forhold til sist. Arsaken ligg
i at det ble drevet lite valgkamp på eget program. En ny
RV-kommune i år var Selbu, vi mista - i sis.te liten Malvik,
Meldal og Rissa. I tilegg jobba vi med Melhus og Holtålen,
men gav opp disse tidlig.
Vi fikk over 10 stemmer i 15 ko~muner, 8 kommuner u~der 5,
mens i 2 kommuner fikk vi henholdsvis 5 og 8 stemmer.
Vi fikk færre stemmer ved kommunevalget enn ved fylkesvalget
i Trondheim, Ørlandet, Orkanger og Selbu . .Dette skyldes
bylista i Trondheim, Kulturlista på Ørlandet, felleslista
SV - NKP - noen RV-ere - i Selbu og · svak kommunevalgkamp
på "O~kanger og at Mads dro noen ekstra som fylkestingsrepr.
i hjemkommunen sin.
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Alt i _alt mener jeg vi gjorde et godt valg. Uten bylista,
kulturlista på Ørlandet, feileslista i Selbu, oppløsning
av partiavd. på Orkanger ville vi sannsynligvis gå kraftig
fram i fylket: 3 kans,kje 4 mandater i Trondheim, 2 fylkestingsrepresentanter og st~mmemessig framgang på de andre
plassene, som ville gi oss mandatsjanser om 4 år flere
plasser.

Hva var bra! Hva var dårlig!
Relativt bra aktivitet . Ikke dårligere enn før. Programmet
for Trondheim var glimrende, det samme var Klæbyprograminet.
Hitra og Røros leide seg plass i lokalavisene - med kjempeartikkler som ble spredd til alle velgerne. Skjul - en flykning- innspillet i Trondheim var bra, likedan Rowdieskjøret til Kari. Fylkesprogrammet var i elendig forfatning!
Det sentrale matriale var bra! Bra spredning i Trondheim.
· KK ble brukt mye i valgkampen - bra! Økonomiansvarlig gjorde
en kjempejobb! Bra medieopptred~n. ti~tejobbinga va~ bra,
men tull å miste Meldal og Malvik, . burde _også ha klart Rissa.
For Trondheim var =dit flere leserinnlegg enn før. Vi trur
at massearbeidet var for dårlig. Kulturen mangla. Fikk ikke
dreis på det gratis omsorgsarbeidet. Pressekonferansen på
ordførervalget i Trondheim ble en fiasko. Tilgjengeligheten
til RV-matriale var for dårlig. In.gen invandrere på valglistene - ingen særegen invandrerpropaganda . Ingen ungdomsparole. For få uavhengige mec i arbeidet, iallefall i Trondheim - framgang her på Røros , Hitra og Klæbu. Radio RV hpr
aldri før funka så bra! ~
••
Den negative oppramsinga bu.;de komme t først i avsnittet over,
men jeg står fast på at va) ..5ar-bei ,iet__ d_e nne gang var bedre enn
" c:
'
.
sist.
Å
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Denne artikkelen må ikke betraktes som en endelig oppsummering av valget - vi har ikke fått tid tll å gå gj ennom alle
rapportene ennå, men vi kommer tilbake seinere. Undertegnende
som jobba mye med valglistene er veldig optimistisk i forhold
til vervekampanja i partiet, spesiellt når det gjelder
distriktet. Der er det mange der som_ kan bli medlemmer av
partiet - men det kommer an på oss om vi klarer å organisere
de.
t i l alle pa r timedlemmene som jobba med valget - tusen takk!
Til de som holdt seg i bakgrunnen: Det kommer flere valg!
Espen

ANTALL

BTEMME;R

FORBKJELL:XGE

SOM

TRENGS

.K OMMUNER

v:x

I

DE

IKKE

HAR MANDAT· (basert på 87-resultatet l

må ø k e f r a

Tydal
Afjord
Orkdal
Meldal

Osen

4 stemmer til
3
(2 6 ) 3 8
14
2

2 stemm~r til
må øke f r a ·
(46) 3 2
20

Rennebu
Klabu
Melhu!i

3

· Bjugn

lt3

Oppdal

ma ø k e fra

Agdenes
Snillfjord

3 stemmer til

3
0
12
( 11) 19

Roan
Frøya
Ørland

ma øke ·fra
Skaun
Hol t•l en.·c ., - ,,.;·
Midtre Gau l dal
Malvik

·;,l; ' •_

Selbu

. .,.. ·--.

må "'.9°ke ·f ra

·. Ri !iSa

14 stemmer til
11

69 stemmer
73
136
80
129
60 stemmer
32
32
64

92
95 &temmer
73

8

88

31
(13) 17

144
88

11 s t emmer til
5

Hemne

3 8 stemmer.
86
110
98
38

86 stemmer
77

Talla i
er antallet . !iom stemte på kommunalvalglistene i
vedkommende kommune, de andre talla er fylkesval gl i !it ene.

'
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EN~

AV 6 GRUPPERAPPOO.TER VISER FØLGENDE:

Kattem, Rosenborg, Midtbyen, RVU, Flatå_s en, Risvollan.

A

54 personer var med på "noe" i diss_e gruppene. Av disse var 13
"super"-aktivister.

B

Det ble avholdt 19 stands av disse gruppene i valgkampen.

C

Det ble 75 husbesøk. God respons.

D

Det ble i disse gruppene utdelt 10.550 løpeseddler i husstandene.
(Ca 200 pr. aktivist i gjennansnitt)

E

Det ble bl.disse gruppene avholdt 22 rn;;ter. Gj. snitt 3 ,5 møte
pr. gruppe.

F

54 personer var innan disse møtene.

G

Gruppelederne mener at 50 personer de veit av ikke var tilstede
på møtene, men burde vært aktivister.

H

Det ble verva 8 KK-.abonente;r på stands eller på dørbes<Z,i< ." Mle
gmppene solgteKK på stands.
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T.I LHØRER SYKE PL EI ERNE

ARBEIDERKLASSEN?
Dette spørsm§let har flere
ganger vært diskutert i mlrørsla s§ lenge undertegnede har vært medlem. Jeg
har alltid ment at sykepleierne ikke tilhører arbeiderklassen. Standpunktet
har begynt§ vakler, bare
s§ det er sagt, men fortsatt
st§r jeg fast
p§
dette. Grunnene til at jeg
mener sykepleierne tilhører
sm§borgerskapet
er
kort
skissert følgende:

Utdanninga er lang 3-§rig utdanning p§
høgskoleniv§ som bygger p§ examen artium.
En
relativt liten,
men viktig del av utdanninga best§r i §
lære 3 lede andre,
først
og
fremst
hjelpepleiere.
Sykepleierne
er
i
jobben sin satt til§
➔

""tamtidig svikter kontingenten. Bare 2 av 3 medlemmer
har betalt kontingent for
2. termin 87, 1 1/2 m§ned
etter forfall. Bare 2 av 3
Lag har levert
rapportskjema.

Jeg ber ikke oms§ mye, jeg
ber om § innarbeide en god
vane:

Uansett hva vi ellers kan
finne p§, kontingenten er
grunnlaget. Lokalt er det
85%,
sentralt 90%. Uten
jevnt arbeid her, er alle
utbyggingsplaner luftslott.
I tillegg vil mye tid g§
med til § f§ inn disse
pengene og mindre tid til§
se framover, med Prinsensgt
14, Oktober, støttering og
utbygging. For ikke§ snakke om pengemangelen.

1.

Innbetaling
møte.

p§ hvert

2. ·

Oppsøk de som møter
sjelden eller glemmer
penger ofte.

Hva er galt med§ ligge p§
forskudd. Det koster stort
sett det samme for hver
enkelt, men betyr utrolig
mye for part i et.

DS-kasserer.

s
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~

lede hjelpepleiere og
ufaglærte. Dette er
noe avhengig av hvor
en jobber.

~--------.

Mulighetene
til
§
klatre oppover i systemet er gode. Det er
lett for en van lig
sykepleier med
noe
praksis § f§ overordna
stillinger,
sjøl om dette først
og
fremst
skyldes
mangel p§ folk med
administrativ
tilleggsutdanning.
Sykepleiere har tradisjonelt lite felles
klassebevissthet
og
holdninger
med dem
som pr. i dag defineres som arbeiderklassen i helsevesenet. Det eksisterer
store
motsigelser
mellom hjelpepleiere
og sykepleiere - jeg
vil p§st§ at disse
motsigelsene
er
større enn dem som
kan eksistere mellom
grupperinger innenfor
samme klasse.
Hver for seg holder ikke
disse argumentene som absol utte
kriterier for
at
s ykepleierne tilhører sm§borgerskapet, men summert
gj ør de at jeg fortsatt
s t§ r p§ stanpunktet mitt. I
t il leg g kan nevnes at p§ et

ekstraordinært
landsmøte
som Norsk Sykepleierforbun d
( NSF) skal ha i desember,
vil det mest sannsynlig bli
vedtatt at NSF skal søke
medlemsskap i Akademikernes
Fellesorganisasjon (AF). Og
AF er visstnok interessert.
Det er i hvert fall ingen
tvil
om hvor de fleste
sykepleierne mener de hører
hjemme.

Siden dette skulle være et
innlegg for at sykepleierne
fortsatt skal defineres til
sm§borgerskapet, skal jeg
ikke si s§ mye om hvorfor
mitt standpunkt vakler noe
i forhold til tidligere.
Jeg vil allikevel nevne at
jeg tror sykepleierne p§
sikt vil komme til§ m§tte
omdefineres. Tendensen er
klar, sykepleierne i dag er
mer proletar enn for en
generasjon siden. Dessuten
krever mer og mer av vanlig
arbeid lang opplæring. Den
tradisjonelle
arbeideren
forsvinner gradvis,
mens
funksjonærene øker sin andel av arbeiderklassen. Men
klassene
forandres
ikke
over natta. Det er klart at
arbeiderklassen er i forandring, men all i kevel er
i kke tida inne til§ si at
sykepleierne er en del av
den.
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~-------KLASSEANALYSE
~

Referat frå ein diskusjon
på lagsleiarkonferansen
Diskusjonen vart fyst og
fremst ein diskusjon
om
sjukepleiarane, Lærararie og
førskolelærarane høyrer med
til arbeidarklassen.
Ein
delegat reiste eit forslag
hu ville ha prøvevotering
p§. orslaget var s§nn:
"Storparten av sjukepleiarane høyrer til
arbeidarklassen."
Prøvevoteringa ga 7 for,
mot og 3 avholdande.

7

Ein meinte at §rsaka til at
det i det heile vart reist
som eit tema i partiet at
sm§borgarlege Lag
høyrer
til arbeidarklassen, er at
klassesammensetninga i partiet g§r i favær av sm§borgarskapet. Den same kameraten meinte at det ikkje
har skjedd grunnleggjande
endringer i tilhøvet mellom
desse yrkesgruppene og deira
samfunnsmessige
tilhørighet - og at heile diskusjonen til no har ein
tendens til §
vektlegge
desse gruppene p§ bekostning av store nye grupper
innan arbeidarklassen.

Motdebattanten meinte
at
det har skjedd nye ting med
desse gruppene. Lavtlønna,
rutineprega arbeid, Liten
r§derett
over eigen arbeidssitua~jon,
dobbeltarbeidande
kvinner
(ein
analyse som m§ f§ sin rettmessige plass i ny marxistisk erkjennelse). Hu framheva
førskolelærarande i
Oslo som døme p§ at desse
gruppene er i ferd med §
utvikle klassebevissthet.
desse
Diskusjonen
etter
innlegga dreide seg om for
eller mot.
lærarar og sosionomar
tilhører ikkje arbeidarklassen bl.a. fordi
dei er ideologiformidlarar.
forskjellen mellom sykepleiarar og hjelpepleiarar
er
ikkje
større enn forskjellen
mellom fagarbeidar og
hjelpearbeidar.
desse gruppene reproduserer arbeidskraft,
og st§r derfor ikkje i
➔
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Ad. svar på innlegg
•
forrige FK

,

Leder har ikke mottatt FK
via partiets "normale" kanaler - og har derfor ikke
Lest FK - og kan derfor
ikke svare p§ innlegg.
ESP
TILHØRER
SYKEPLEIERNE
ARBEIDERKLASSEN?
Til slutt vil jeg banne
Litt i kirka og si at jeg
synes n§ ikke det er s§
forb ••• viktig heller hvor
sykepleierne
plasserers.
Det som er viktig § sl§
fast er at sykepleierne i
dag st§r i klar motsetning
til staten og dens helseeit
direkte forhold
til kapitalistklassen.
Andre i diskusjonen
var
opptatt av § fri seg fr§
eit qogmatisk forhold til
Lenins klassekriterier. i
m§ ha ei sjølstendig kokret
analyse av dagens situasjon.

politikk,
og
at
sykepleierne
ogs§ som
sm§borgere har "objektiv interesse av ,§ same i na seg med
arbeiderklassen"
som det
st§r i prinsipp-programmet.
Mai

konferansen
gjennomført
diskusjoner
p§
temaet.
DS/AU ynskjer rapportar fr§
desse diskusjonane. Eg reknar med at dette blir ein
stor diskusjon i partiet
fram mot neste Landsmøte
der nytt prinsipp-program
skal behandlast eller reviderast.

Resultatet av debatten vart
alts§ uavgjort 7-7. Nokre
avdelingar har etter LeiarNettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

