
J Innkalling til studiekonferanse om "Kapitalen" 9 - ll mars. 

Konferansen skal forberede studiene i partiet høsten 1984. 

Hvert distriktsstyre sender en representant. Dersom det er mulig, 

bØr dere sende et offentlig medlem. Dette er av hensyn til finansiering 

av k_?:i2:feransen, som delvis skjer gjennom Studieforbundet "Ny Verden". 

~- · Opplegget for studiene i partiet kommer til å fØlge møte 6 og 

7 i det 7-møters studieopplegget som står gjengitt i studieboka 

"Om å lese Kapitalen.':' . Dette studieoppl.egget er gjengitt nedenfor. 

Konferansen vil gjennomgå det stoffet som diss e studiemøtene legger 

opp. Det er viktig at dere er forberedt gjennom sjølstudier. Store 

deler av det stoffet som skal leses, står imidlertid i de to siste · 

bindene av Oktober-utgava, som ikke er kommet ennå. Bind 3 ventes å 

komme i mars, bind 4 i mai. For å få forberedt dere, er dere derfor 

nødt til å bruke andre Kapitalen-utgaver enn Oktobers. De som ikke 

sjØl har Kapitalen i en eller annen utgave, må sørge for å få lånt 

den. 

Hvis det blir tid, vil vi også ta opp marxistisk kriseteori på 

konferansen. Her er det forskjellige syn i partiet. Anbefalt, men 

ikke obligatorisk studiemateriale til konferansen er: 

MØte 2 og 3 i Marxistisk studiebok, trinn l 

MØte l i Marxistisk studiebok, trinn 2 

"Kapitalen i krise" - hefte utgitt av AKP (m-1) 1983 

Konferansen vil være avsluttet søndag 11/3 kl . 15 . 00 

6. møte 

Mens de fem første møtene i denne møterekka tar sikte på å drøfte det 
allmenne grunnlaget for den kapitalistiske produksjonen, så går de to 
siste møtene ut på å studere de særegne lovene for sjølve produksjons
prosessen, produksjonen av merverdi og akkumulasjonen. Dette gir oss 

grunnlaget for å forstå hvorfor kapitalismen kommer i krise og hvorfor 

denne produksjonsmåten er dømt til å gå under. 
a) På hvilken måte framtrer arbeidets dobbeltkarakter (som abstrakt 

og konkret arbeid) i den kapitalistiske produksjonsprosessen? 
b) Hva er konstant og variabel kapital? Kan maskiner skape verdi? 

Kan en helautomatisk maskin skape verdi? 
c) Hva er relativ merverdi, og hvilken betydning har produksjonen av 

relativ merverd i under kapitalismen? 
d) Hvordan oppstår ekstramerverdien? Hvordan forvandles ekstra

merverdien til relativ merverdi? 
Les: Kapitalen, kapittel 5, 6 og 10. 
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7. møte 

Framstillinga av kapitalens akkumulasjonsprosess utgjør en sammen
fatning og et høydepunkt i Kapitalens første bok. (Kapittel 21, 22 og 
23). Dette gjelder særlig kapittel 23: Den kapitalistiske akkumulasjo
nens allmenne lov . 

a) Hva menes med kapitalens akkumulasjon? 
b) Hva er kapitalens organiske sammensetning? 
c) Hvordan skapes den industrielle reservearmeen? 
d) I den kapitalistiske akkumulasjonen kommer motsigelsen mellom 

samfunnets produktivkrefter og produksjonsfohrold, motsigelsen 
---~- -· ~~·· · ____ .. ...... ... ___ _ 

mellom produksjonens samfunnsmessige og private karakter voldsomt 

til utt~yk k. , 
På den enesida utvikler kapitalakkumulasjonen produktivkreftene i 

en veldig fart,- _den tvinger fram en samfunnsmessig a rbeidsdeling i 
verdensmålestokk, deri. utvikler evnen ti l å produsere en svimlende 

mengde nyttige goder for menneskene. 
På den andre sida kan kapitalen bare gj0rc dette <>a mtid ig som den 

øker den organiske sammensetninga og dermed tvi nger profittraten 
stadig nedover,idet den kaster en st~dig større menneskemengde ut i ar
beidsløshet, idet den skaper en stadig st ørre produktmengde som det 
ikke er grunnlag for å få avsatt. I disse mo t,.:mingene blir den indre 
motsigelsen mellom varens bruksverdi og 1\:;;;s verdi kjørt fram ti l sin .,. 
spiss. Hvordan kommer disse motsigelsen '->; ; utt rykk i den økonomiske 
krisa i dag? 

Les: Kapitalen, kapittel 23, del 1-4, bJ ,; l icl 24, del 7. 

____ ,., _________ , __ 
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