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TARIFF ~OPRGJØRET * i'.ARiF(~QPPGJøRtr * JARIFF~oppGJøREI * TARIFF -OPP, 

LEDER: 
Når dette s~rives er også oppgjøret for de stat- og kommuneansatte 

nærmest sluttført. 

Det som står igjen nå er de forbundsvise forhandlingene som vil be

vege seg innafor den Økonomiske ramme som det sentrale oppgjøret har 

lagt fram. Og dernest står ur-avstemminga for tur da alle skal si 

JA eller NEI til det anbefalte forslaget. 

Både partiet sentralt og på dis,triktsplan har rykka ut og oppfordr 

de fagorganiserte til å stemme nei. Spørsmålet vi nå må stille oss e:i:-

hvordan vi kax best mulig sikrer et størst mulig antall NEI-seemmer 

EN RIKTIG VURDERING AV RESULTATET, 
Det er den første forutsetninga. Det er liten tvil om at NAF/LO-ledelsen 

og Staten har vært svært dyktige ved dette oppgjøret. Målsettinga har vært 

å gi minst mulig, men samtidig må de vokte seg vel for den voksende kamp

viljen.i arbeiderklassen. Dette håper de å oppnå ved å gi relativt mye 

til en del, de lavtlønnede, og så gjøre alt de kan for å sette ulike 

grupper av fagorganiserte opp i mot hverandre. Ved å spille på "solidari

tet med de lavtlønnede" håper de så å få grupper som åpenbart taper på 

oppgjøret til å stemme ja. 

Vår oppgave må bli å vise at 

- de innskrenkningene som er gjort i den lokale forhandlingsretten på 

sikt også vil ramme de som idag er lavtlønnede. 

- menge av de som idag tjener langt under 85% av gjennomsnittet vil 

ikke få lavtlønnstillegg (Fordi det er gjennomsnittet på bedriften og ikke 

hva hver enkelt tjener som er utgangspunktet.) 

- ½ parten av det lavtlønnstillegget som er gitt blir betalt av arbei_derne 

sjøl, også de lavtlønnede. 

For ytterligere vurdering av den anbefalte tariffavtalen viser vi til 

artækkel i dette n:ilfflID.eret av KOS fra Faglig ansvarlig. 

TARIFF-OPPGJØRET ER VIKTIG FOR DE FAGORGANSIERTE, FOR PARTIET OG 
FOR PA_RTI MEDLEMMENE, 
For'de fagorganiserte, og dermed for aHx den altoverveiende delen av 

partimedlemmene er det viktig fordi resultatet betyr mye for kjøpe

krafta de kommende år. Ei annen viktig side ved tariffoppgjøret er at 

det gir store muligheter til å avsløre arbeiderklassens falske venner, 

ikke minst de i LO-toppen og i Regjeringa. Dette er to viktige pxxxu::x 

ting åta med når vi skal vurdere hvor hØyt arbeidet med tariff-oppgjøret 

skal prioriteres. Og nel:opp spørsmålet om hvor mye krefter vi kaster inn 
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vil være med å avgjøre hvor mange nei-stemmer det blir. 

Vi har sett endel tendenser til at tariff-oppgjøret bare blir tatt 

alvorlig i arbeidsplass-laga. Dette mener vi er gæernt. 

Mange kamerater i boliglaga har både muligheter og lyst til å 

drive mobiliseringsarbeid for NEI-flertall, og det er nødvendig at 

vi unnytter disse mulighetene. 

Samtidig innser vi at det for mange boliglag er et problem hvor høyt 

faglig arbeid skal prioriteres. For mange av disse laga er ofte 

~ virkligheten at de blir kasta fra oppgave til oppgave, 8.mars, I.mai, 

tariffoppgjøret, sommerleir, valg, 2I.august osv osv osv. De har hatt 

svært små muligheter til å få noe grep om f.eks. boligpolitikk. 

I tillegg veit vi at mange boliglag er svært spredd både geografisk og 

oppgave-messig, og at det derfro er vanskelig å få de til å fungere 

noe særlig kollektivt. Dette kan være ting som peker i retning av at det 

vil være gæern't i for disse laga å gjøre noe med tariff-oppgjøret. 

Vi mxe mener at alle arbeidsplass-laga skal umiddelbart diskutere 

tariff-oppgjøret,stille seg konkrete oppgaver og kontrollere at disse 

blir satt ut i livet. 

I bolig-laga mener vi styrene må sikre at delblir foretatt undersøkelser 

for å finne ut hvilke behov for diskusjon og hjelp de enkelte kamerat

ene har, og at styrene på grunnlag av en konkret vurdering av stoda 

i laget, hvilke oppgaver dere har nå, hvor mange som har mulighet 

til å drivem mobiliseringsarbeid på jobben osv. stiller konkrete opp

gaver for avdelinga. Eksem#)ler på slike tiltak er : diskusjon og skoler.

ing på tariff-f~xxx~HXH forslaget i hele avd. eller blant endel av kam

eratene, utdeling av KK-flak på bedrifter,· intensivere KK-salget (KK

har mye bra tariffstoff), ha oppslag om tariff-oppgjøret på KK-sUnd, 

~skrive innlegg i lokalpressa, stille konkrete oppgaver for enkelt 

kamerater i forhold til fagforeningstyret eller arbeidskamereter. 

DS vil vurdere muligheten av å arrangere 'bransje konferanser, eller 

konferanser innafor en, begrensa disktrikt. 

Vi vil spesiellt framheve mulighetene for å gå bredt ut i denne saken. 

Motstanden mot tariffoppgjøeet er stor. De kameratene som har mulighet 

til f.eks. gjennom fagforeningstyret sitt åta initiativ til at inn

formasjon blir. spredd og diskusjonen blir reist,de bør gjøre det. Mulig

heten for sarnareeid mellom fagforeninger bØr også vuderes. 

Ved at vi,går i spissen for et kraftig moblisering- og grunmig in

formasjons arbeide så er det mulig å få et NEI-FLERTALL. 

DS/AU 
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Lia._l,åncf ef ~,. _t,yldc_ 
..... dif penger,. 

.s. 

Stem -nei 
FRA FAGLIG Al'JSV~L1TI.1IG I DS: 

Et anbefalt tariffforslag lig,:er n°' 
bordet. Avstemningen for 250. 000 1· 

~e.gore:aniserte kom~-~ter sanns~.'nligvis 
1. slutten av mai. !:.ot·stan,den er stor\ 
og muligheten for et nei-flertall er 
tilstede, dersom det mobiliseres 
grundig. 

En de~lar:j,r1ger 
" , Lavtlønnstillep:r-et/fond-Det er 

na aet_rene at beregningsgrun!1.laget 
fo;; 85;o regelen(lavtlønc'_sfond) og 
90;_0 regelen(lavtlønnstiltegp-) blir 
utifra gj em:iomsni ttslønn n8 bedrifter 
og ik'.ce utifra individuelle timel'1lnn. 
Det betyr i :iralrnis at en son tjener 
under kr.25.12(g-.censen ::or maks. lavt
lø,ll:istille[:g n,i l:r. 3) behøver ikke 
u. fr, noe lavtlon:.'lstilleg&: i det hele 
tatt hvis bedri:'ten lig["er over ler. 
30.1:) i gjen o:nsnitt. Han kan til 
og med cetale lavtløn.~stille~~ til 
en som tjener mer en,1. ham. KK har 
regnet ut at 6.000 arbeidere (2;/2) 
fo.r det maksimale tillecg nå kr. 3 
og at tilsammen får 51.000·1avt
l:zmnstillegr: ( 220. 00 som ikl:e f:cr) • 
Det sar,;.,e beregninpsp;run,1.laget brukes 
for 85~ regele!1.. - · · 
_ Forbundsvise forhandlinger -
.Toen nener at vi ras. vente til re sult
atene fra de forb;;ndsvise forhandlino-er 
før vi ;rnn ta stil:Ling til hel:'letcn. eo 
Dette er e:-i feilaktig nu.te d. teclke of. 
Of; i sL'l konselcvens l:,et~•r flere ja
stem::er. Uar:.sett resui tat ene fra de 
10;:ale til YJas,-:.inccr lrn::i,m9r iklrn de.tte 
til f, f6randre ryå ·iet :fakti..un at det 
sentrale forslacet bet~T løn:,snedslag 
for de a1_::_e fleste OE innskre-:'.1lcnin.r-
av der.;_ lolG~le forr'~andlinFS~ette~. C." 

i1~a::tisk l-:2.n ned.gang i kj;·pekraftn 
tlir e:1.da :o-::0rre i og :ned at forbund 
har 1·etten til i bruke en del av 
det f'enerelle tillegr:· til tekniske 
forbedri:..'le;er. 

8% lønnstillegg? 
Den økonomiske rammen for oppgjøret 
er sammensatt slik: 

Generelt tillegg 3,9 prosent 
btnnsglidnlng 3,0 prosent 
Etterslep etter 1979 0,6 prosent 
Økning i arbeidsgiver-avgiften 0,3 prosent 
Lavtlønnstillegg , 0,Z prosent 
Tilsammen 8,0 prosent 

LO-ledelsen nistår at deres 
økonomisk raiiu::ie nD 12);; har blitt 
innfridd i Of' med at staten har 
gitt støtte som tilsvarer 4cf i 
tillegg til det cf rar.u:ie i ~elve 
forslaget. I'.Ien som det gt.r av 
~a,bellen er. rlet kun 3, 9;~ av det 
O?, som et tillef'g som alle :"'i' r. 
Innberegnet i det 3,'a er en 
lørn--.sglidning som ilc!·:e al le f·' r, 
særlig de lavtlønte. Det mest 
onDsiktsvelC::ende med "·.ele repY1e
stykket er den s:::kal te lavtløncs
nrofil i ~'.retso·.r,g_j ør u-'cg.i ør k"o.:'l 
et utgift for l:AF ni). o,z,,;. 

3jb 1011..:.1.stak i~~.r? 
Foi,:iel t sett er rlet ik:9 

noe lon.1sta): ictr. Alle lrn.n 
kreve hva de vil • ·.,.en ni:. sl u"c '; en 
av c-ret kocuer on'1g;j øret. T-Ivis 
lørr.~sglidni:np: er over 3~~ for hele 
industrien tatt under ett vil det 
bli forhandlet om et l0n:1sta;: :1.este 
:lr. I nraksis fungerer denne 3;; 
som et tak. For u illustrerer 
dette har Jan Balstad, for;·:1a:1.ri.en 
i ~T ern og r::etall, vc:rt in· e :-1;:. 
tari::en on ,, samordr.e et eventuelt 
lolcale tille ff: til ~ ernarbeidere 
fcr ,~. nrøve 6. :comne ·under 3;0, i 
tilfel.'..e det blir ja-flertallet. 

VIK'rIGE :,10'J'SIG:C:LcH:t 
Det at de lzvlonte ikke f, r 

ss. m?e som de tror Ot'( at jern-· 
arl:eidere ik·e er ::-,il Liom,rer 
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( de har nii den sa'.,ue reallønn som de had _· e i 1. 
kvartal 1976) er vilctie;e arcument3r. r,:en det 

er skadel il'; {,, bep-rense diskusjonen til intern 
krane;ling i LO or:, ik'.:e rette pelcefingeren til 
den store ulven, l:AF, Kraby, da h2.n overtok 
:!AF, sa at han s 1culle ta knekken p~• j arn
arbeid.ere 9g ha,,,1'1 er langt :,:ii'c vei til t. klare 
dette. ;u"F, staten, og LO-ladelsen er i ferd 
med åta fra de fae:organiserte et av deres 
viktigste vJ:?Jen mot infle.sjonen. 112.r vi ser i 
tillef:c at skr;rtet om et lavtlørJ.11so;;i,:igj or utgj or 
et utgift for l!AF pz• .o, 2;~ sam";;i:lig som de fleste 
gilr ned i kjø~Jekre.ft, er det ganslrn klart hvem 
har tjent :,:iD. dette o-pngjøret. Det er l:un Kraby 
,-- har fordel av at onrimerksomheten blir retta 
~ mot snittelse i 10: 

Vi mt.. gij. i Sl')i~.sen for :·:__ forene se· nange 
som mulig ved :'.. :,:ielrn pr hovedfienden o,r, ved 
i':. vise at de lavtlønte tjener pC:. bc:ci_e kort
siktig oc lancsi::tic 2, stemme nei. 

ei krone til en jørnarbeider betyr 
automatisk løn,1.stir egp til de lavt
l~nte. 85~t regelen sikrer dette. 
Pa lengre sil:t er ik'.:e de lavtlønte 
tjent med at det settes lokk D~ 

lønna til ei r:runpe arbeidere som 
har cåt ~i i s-r::,issen for· viktie;e krav 
for hele bevegelsen. Det mf vmre en 
o~Jpgave for de lavtlønte [;. 1-::jemne seg 
fram til retten til lokale forhandlinger 
og ik'.:e det motsatte. 

?rinsi niel t er det u:C10rt at krs.v som 
enkel te erurner ha:0 klart å tilee;ne 
seg gj eru.1.0:n mange Urs kaE1:_1 blir fra
tatt dem fra ledelsen i deres hoved
organisasjon. 

De alle flest, inkluciert de lavtlønte, 
lrnrILner til LL gl'., ned i kj apelcrafta. Det 
er kun tobarns familier med ei in,.tekt 
under 60.000 kroner som '.-rn;nmer Dositivt 
ut. 

HVA :::iKJER HVIS DET BLB ili':I-FI,3:t'l'ALL 

Det er ,,,cmge som er recl.C:e- for stor streik 
eller/oc; at 2.lt ga.r tapt hvis det blir nei
flertall. Tidligere erfaring viser at det 
er kun 1-lAF som ta Der nL dette. I 1966 ble 
elet nei-flerte.11 og res ul ta tet l::.le voldgift. 
Voldt:iftsdor.r:en bedret det O':)'JrL1.nelige for
slag p,\ noen nunkter. Det ville V<:.cre Dolitisk 
selvmord for ref;jerinca ~, g:._ inn med voldgift 
etter et nei-flertall oc sL redm:ere tillee:,ene. 

.FAKTA OM 
OPP
GJØRET 

D Generelt tillegg for alle på 
1, 19 . fra 1, !'Prtl, ~tidig 
trekkel 19 øre fra ~le li! lavt
tøllllSfon\l,e-&. De enkelte for
bunda kan fo,handle om i 
bruk'e deler av det generelle 
tUieggel til f.eks. teknisk re
visjon av av~ene. 

;= LavtlønnøWlegg fra 50 øre 
til 3 kroner fra 1. april til dem 
som arbeider i bedrifter med 
et lønnsgjennomsnitt på un
der 90% av gjennomsnittet 
for kvinner og menn i Indu
strien, eller 30,19, i tredje 
kvartal 19'19, 

D Garantiordning på 85%, 
De bedrifter som har et gjen
~omønitt pr. andre kvartal 
1980 på under 85% av gjen
nomsnittet for kvinner og 

· menn i Industrien, skal juste
res opp til 85%, eller ca. 30, 1'1 
den 1 .. oktober. 

D Lavtlønnstillegg og 85%· 
garantien Sk.&:l finansieres av 
et la vtlønnstond. Alle ansatte 
bidrar til fondet med 19 øre tJ. 
men. NAF bidrar med en Ilke 
stor andel, men bidragene vil 
bli fordelt uJamnl mellom be
driftene. Mest å betale for 
lavtlønnsbedriftene. 

D Dersom lønnsligdninga i 
1980 blir på mer enn 3%, skal 
det forhandles om tak på 
tønnsglidnlnga for 1981. In
gen kan forhand.le lokalt mer 
enn en gl\llg iav~leåret. 

O øametrygdeQ øker med 75_ 
kroner pr. barn I måneden 
fra 1, mal, 

D Skattetrekket reduseres 
med 0,2% i 1980 i forhold. til i 
1919 •. 

O Fradragsretten for fagfo
renlngskont4ngent økes fra 
1400 tll 1800 kroner I Met, 
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HVA MED STATSOPPGJØRET? 

Har det:e skrives er stats- og 
kom;rmneoppgjøret nå i havn. Det 
ser ut til at de flest stats- og 
~rnmmune ansatte vil g{!c ned i kjøpe-
kraft fra ifjor. Samtidig blir det 
større lønnstillegg for en del grupner 
en·c, det som er tilfelle i industrien •. 
Derfor vil forslaget ha svært forskjellig 
innvirkning på de ulike grup~ene og 
gjør det mye vanskelige å gjennom-
føre hva jeg mener er et rettferdig 
krav om å stemme nei til lønnsned-
slag. Utifra argumenter om solidar-
itet med de lavtlønte er forslaget 
anbefalt av de flest gruppene(ledels~). 
Igjen er det svært viktig å studere 
forslaget grundig slik at du kan legge 
fram kon_'i,;:rete tall. En idefer å bruke 
regnestykket som står i del VI s. 186 
fra AKPs ,F·aglig Arbeid. Dette må 
nok tilpasses for stats- og kommune
ansatte. Få arbeidskamerater til å 
regne ut sjølv hvordan det blir med 
kjøpekrafta etter oppgjøret. 

HVA Tulb. GJØRES. 

Studer tariffforslaget grundig. 
Krev medlemsmøte på tarifffor
slaget. Hvis ikke dette er mulig 
kan man utarbeide et skriv i sam
arbeid med tillitsmannen eller 
andre. Grundige diskusjoner med 
arbeidskamerater er enormt viktige. 
Alle faglige avdelinger må dis
kutere forslaget på et avdelings
møte, pluss et opplegF, for å 
sikre nei-stem.~er. Opplegget 
til et slikt møte står et annet 
sted i dette nummeret. ~- I O) 
bolig avdelinger/UDS/faglig 
ansvarlige må sikre at tillits
menn som ikke tilhører faglig 
avdelinger får hjelp og vei
ledning i forbindelse med tariff
op~gjøret. Dette kan gjøres bl. 
annet gjennom å arrangere et møte 
for alle som har behov for dette. 
l\1an kan bruke det sa.nune møte-
op· legcet som står i dette m.u:l!I1er
et. (;;s. /O) 

Arslonn l 9 ~ 9 SG 00': 

"'---41--Jø.M,N 
SNllleharl~lt'Fl-

~~~~k~med ]~ 

~~.!:;t~ hark► 12QO 
cttepømedtobamharlp1r1. 

=i~-l---ll~...tta us 
~~n lffl-..., •r _.. l70Ø 

Arslonn 1979 60 000 

~1t1-u.11r.a.-
1:u11p har I p11tod_, 1ffl-

:!: :!~ ~rt 11,-.e11rsna 3'ZØQ ~=-·~--~;.... .. 1110 
ll:ktsparn>adtobanit,arlp1r1-. :=.::.;;::tt ....n --1IIO 
!,:::'~ffl-J~:_~~~MJO 

Å•slonn 1979 70000 

nmei-4l .;.zda1ø-. ss,u 
E1111Upharlper1oden1117,._ 
IMO f.Ut reduaert kj9pekr&fta 
medkr __ _ 

Iperlodent1178-lll80er....tuk 
~nkr 
l';kteparme<llob&mharlper1• 
oden lffl-UN f.Ut r.du1en 
kjepekr..rtame<l_kr 
lpel1odenlffl-lNOern,d11k: 
-ione11kr 

39!!!! 
W!!l 
Z300 
llO!I 

Årslønn 1979 80000 

Ttmt,l.._,_41.....,,1akr,N,M 

1:naUge har I perk>den 1978-
HIO d.tt .,..._n kj..,ekratt& 
~Jr,.. . - -- -
l perlo<kn lffl-lMO er retluk• _ .. 

Årslønn 1979 90 000 

nme1 ...... dl ~--•d• kr. n,H 
l:nsllge lul.r 1 perlodl'n 111111-

4911!1 
2800 

ZH!II 
1611!1 

= ::u .-.d-11 kJIIJ>f'kl"afta 8050 
!.:,:~~n 11119-19/iO er r-,-dQk S7(1Ø 
EkteparmPdt"b"rr>IJar,pl'rl 

=;.,k1:::~~9::;1l rl'fltlMl'r1 5800 
~;:~~~n 111<9-11'1'•• ~, r,>dnk 4050 
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KVINNE KAMP: 

KJØNNSKVOTERING 
Vi har fått bekrefta at 
partiet består 50-50 % 
kvinner - menn.Flere ser at 
det finnes mange kvinner i 
,----,.ledelse som jobber med 

a.1.ment p.arbeid,ikke "bare" 
kvinnearbeid.Hvorfor ikke 
50% kvinner heyer& op~1 

Skal vi gå inn for 
kjennskvotering i partiet? 
IDEOLOGISK UNDERTRYKKING 

Vi er undertrykkt 
ideologisk og politisk i 
samfunnet,så også i partiet. 
Dette håper vi alle har 
insett nå.Vi er lite innstilt 
på å sloss fpr å bli nominert, 
vi har et svakere sjelbilledet 
vi har lett for å undervurdere 
våre sterke sider.Vi er ofte 
mer praktisk -politisk orientert 
mens vi ligger savakerean når de 
det gjelder å få lest ting 8(bla. 
~· ·.ser. )Teoretisk nivå blir heyt 

vurdert ved nomineringer. 
SAMARBEID I PRAKSIS 

I tillegg kommer ~tvi 
jobber for lite sammen om ting, 
dvs. at vi får for dårlig grep 
om hverandres sterkr, ,, 6 ,;,.1c:,){r• 

1''.ar,:_:;r, jn"t, ::' L,r r;,,~ vfi,~.

7 :~: ~v~: :~~ ~~1~::E::: ~~::a:e ~os! 
2/8<r-5ier, at kviunearbeid blir 
vurdert som"snevert", ja da :s: 

skjenner vi at vi ikke har noe å 

stille opp, med mot gutta. 

:SAMVI TTI GRET 
Jenter tar oppgaver veldig alvorlig 
,fordi vi veit fra samfunnsmessig 
:erfaring (jobb/utdanning) at vi må 
l o • 

lgjere ting .Qfill.l:.e enn menn,fora bli 
!vurdert likt.Dårlig samvittighet 
isom virker lammende,er resultatet 
inår vi ikke strekker til ifht våreegne 
! 

;målsettinger. 
!KJONNSKVOTERING 
\Hvis vi skal utvikle hele p 

I
s 

'.kvinnepolitikk,og utvikle kvinnersom 
'ledere generel1.t,tror vi kjenns
kvotering i ledende organ ervegenå 
gå. %-andelen får vi diskutereseinere~ 
likeledes hvordan det skal kom~e til 
u•;trykk feks. i vedtektene. 

iC9.re sier at 3.~t v:-i . .-r n)11d."'l.eI'G r'-°1 

.j .. ~r1 . .,'-jT' ,:_:il J3, :-1 .. '.: J8 .i.~(·:a f1.1t 11t. pl 

;,.:-1. M➔ 'l :n:l.J.8 vL hatt vedtekts- I 
festet kvinne-%, måtte valgkomiteen 

ha tatt bedre grep om denne del av 
;oppgaven sin. El 7.e:-s 1-~r K3.r(?. p1. linj,.➔ 

~!VL.l 'JSS, for -rett et t;~r k"C''?'"✓ f~T' !1a.:1 

Il')~i.n~rt 1 >~v~-1 l~~ + 1 :!Et..lll fT";'..j_ 

~1v2:. ... :i. 4'::J.,;li.a_:;. 
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8 
._ __ Q~IS~TR.__l~KT=,.....::s:S:A-..IÅ ....... RSIIIIE.:.M~Ø~-T.__E...L-T ____ I __ Kf._· -~ 

. -- . . . . -
aette inlegget burde ha kommet for 
lenge sideilljl dett& er beklagelig, men 
kommer al±så. nå istedenfor sin svar pc..._ 
Fefero. t i KOB .i:.'rc nM. 
Først og fremst: Fikk ikke vært med pa 
fraksjonsmøtet før AM • .deskjed nadde 
ikke fram i tide og det er ekstra be
k1".gelig da det viste seg at jeg var 
uenig med det jeg g-å.r ut fra var p-jent
enes sJ-::1 pc:, en delvikti5e sk.ker. Jeg 
oppf;, tL. p-fraksjonens sJ., som sa og si 
identisk med DS sitt syn. 
Så til proolemstillinga. 
Beretninga slår fast en ben;;,de proulemer 
KF i distriktet har stridd med siste 
periode. Jeg 6cir ikke n=rmere inn pa 
problemene net, men slar bare fast st 
dette er store problemer v.i. alle ::,ør ta 
alvorlig ~g.ga smmen om å tette OfP• 
Een fo .. at dett, kan bli gjort pa en 
skikkelig og grundig måte er det viktig 
at vi finuer ut av ars,.keme til at disse 
problemene_oppstår, og det ~ar ..t1er :1enig
netene pa ;J'l stod. 

DS og p-jentene mente at darlig organi
sering er grunnen til at KF ligger sa 
øangt :1ade OG st stew~ingc.. er sa. laoer 
blant medlemmene i fron,en ~ ,_,· gruppa. 
jeg er med i diskuterte beretnin;a L,r 
Ji og s:;-ntes denne konklusjonen bade er 
lettvirm og feil, Vel er darlig org·aniy 
serL,g et problem og det er viktig at 
dett~ tas alvorlig o;; rettes opp. 1·.en 
novedårsaken mener vi nødvendigvis og 
først og c·remst må være politikken til 
KF. KF har alltid prioritert den øko
nomiske sida av kvinneundertrykkinga, 
og ~jort m~'e ora p,~ dette pmrå.det. 
men dette h2.r g~tt pa bekostning av 
avdre6§:fuitm6 viktige sider som f.eks. 
den idol<i>giske kvirL1eundertr."fkk.nga, 
Alle jenter føler denne formen for 
undertr;.-kking på kroppen daglig, og 
har-derfor behov for å diskuter& dettei 
KF,bl~ mere be·.;isst , pg urvikle pplitikke 
pa det.te arr.rådet. Lort sagt, KF;s 
politikk er mangelfull derfor nar fronten 
li te å tilby de fleste jenter - endo., 

'.Vi som dro fra 6TU.ppa vilr p;_;_ rJ-: var 
forplikta til·a komme fram ~eu disse 
uenighete.,e, og jeg synes det vE.r riktig 

· å stå pG dette synet sjøl om jeg opp-

t_ daga at partikamerater sto for det r..ot
aatte syn, Opprøtende er det imidlertidie 
at den diskusjoner1 vi teiste ble forslk1 
dyssa ned ved p fctreslå at denne diskusj
onen skulle ven telltil Lh som er først 
i april, detts blei det o,.ffll!rd:-a til 
vis.de i L:.nledning2. før gruppediskuskon 
og i Lri,ledni..ga til plenumsdiskusjonen,,., 
Før AM send te grupp~-- V3.r og .. ;8, in.:. et bre~ 

til .JS meU. s nspU!~ktenen våre på Oeretni 
nga, so::, Si.... i si blei neglisjert i i:1~:i.

led~,L1ga fra !lS- kv.n :!levnt i en oisetn
i::-1g. ~l.t partikameratr pa cier111e ma.~ ,L 
;;ikk i spissen fpr a. d~ sse ,.ed diskusjon 
en mener jeg er kritikkverdig, Dette er 
den .,;s.mle stilen (som jeg trodde vi ,1acid, 
g, ort Dl"'P :nedi+?) der v::.. disk,1terer for 
at alle skal uli enig i det som på for
hånd erbestemt som uet. rette s·.net. 1Jet 
blir også med all t: delignet vist i sp. 
målet 2 til gruppedisk,, som er formuler 
sånn: 11 ~r det siktig som L1nledninga og 
berætmonga sier at KF _-,kershus som 
helhet må ~obbe meu org-c1_-~isering f'ra.move1 
a) Hvorfor?" 

I referat~ t i i.OD star det at i.D lecielse 
f;.ar g~tt i sp:3sen i'or a reise disb.,sjom 
on om ideoligisk kvi,H.eu:,dertr/kkinc i 
K.F: ~-:ulig at dette er ikti;, meL dette 
er et dårlig forsøk på el rettferdig-gjøre 
seg sjøl urfra den mi tei. de hc~1dla pi 
1J-., hvor de dvert oi : .. ot ptø11de å __ iudre 
diskusjonen. 

l'¼år det .gj~lcie~ dpm. om "flat 11 otganis._ 
ing sann vart Sj'TI sr~t referert, vil jeg 
presisere at vi r:,e.Lr dei· e .. kelte gruppe 
må or5a~1isere sseg siin:i de_!.itl_me.~er er 
oest, enteil veu at slle medlemme._e nar 
ce les ansvar for gru1;pa, (fibat) org, 
eller meu gruppestyre, sånn det stin- i 
refer;__,_.tetkc..n de~ OpJ!fat .. es so .. o vi 
11ærmest oppfrElrer toø "flat "(Drg. noe 
vi~~ sjølsagtikke gjør. 

A;m'-- fra 11.løfta/Gjerdrum 
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.nfolka (og en del kvinner) 
til å forstå at Kvinnefront
og kvinnearbeid i det hele,er 
fullverdig og viktig sådant, 
partiarbeid. 
KVINNEARBEIDETS PLASS 

Hvor hoyt skal kvinne
arbeid prioriteres? Enn kampen 
mot :.Cvinneundertrykkinga i par -
tiet? Enormt mye som må luftes 
og vurderes, synes så mye mang
ler.Hva er egentlig partiets 
kvinnepolitikk? Det rosa ut
kastet er jo helt skrallt. 
Ser av TF/Mars at GH har :Laga 
noe bra. Vi har vært mange om 
å kritisere det rosa.· 

fi• • f I :ec 
-7-VINNEKONFERANSE 

fler i distriktet skal 
vi ha en konferanse om spors
målet.Den var ment å skulle av 
holdes for sommeren,men·må ut
settes.Jeg har hatt permisjon 
ei tid og ingen andre har kunn
et jobbe med saken. &dre da å 
forberede skikkelig.Kanskje 
vi kan gå i spissen på lands
basis ? Får_ bruke forsom.'!lereIL 
til å forberede den. Kom med 
tips.Skal vi som planlagt 

konsentrere om kvinneunder
trykkinga i partiet og kon
krete tiltak mot denne og 

ideologisk kvinneundertrykking 
generelt?Eller kanskje: Hvilken 
plass bor kvinnearbeidet ha i 
partiet? 

Appropo ideologisk kvinneunder 
trykking.Har som sagt hatt per
misjon,men ikke samvittigheta,den 
dårlige sådan.Det skulle vært 
gjort,og det og det og det •••• , 
studier og tiltak meg her og der. 
Hvorlenge kan jeg egentlig ha 
permisjon i en slik situasjon? 
Ville en mant1hatt alle disse kvalene 

OM Å KJORE UT LINJER 
Du Kåre i KOs 3/80 påstår 

at kvinne-ansvarlig/kvinne-fraksjon 
bare har "kjort ut linjer" for 8.mars 
og ÅMiKF. Vi har inkalt div. folk til 
div. moter for å diskutere og legge 
linjer &ammen,ikke kjore ut i hue, 
overkjore folk med linjer. Vi som har 
deltatt har lært '!lye. Problemet er 
at alt for få har stillt. Hvor er pro 
ppen? Etterhvert har vi og fått ut 
mer skriftlig. Til ~.Mars kom det for 
lite,akk du perm•isjon~ 

,t"Or-t.sct"\""E"_'· 
-~ .... cL..11 
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KRITIKK AV BERETNINGA 
Det er ~vær" mye mismot og frustrasjon 

i partiet nå. Mange med meg har en stygg 
følelse av at vi har kommet feil ut å kjøre 
og mange tviler svæ,·t på hva vi egentlig 
skal med partiet, hvor vil vi hm? Bette 
onnlegget er nok prega av disse tendensenem 
pg m;e er sikkert uklartm men jeg syns uet 
(kanskje nettopp)detfor er viktig å få 
det fram •. J1f# skriver dette som en kritil:k 
av beretnings-utkastetm, fordi jeg oppfatte1 
at disk .. skonen om hva vi har g.jort må være 
utgangsåunktet for J finne ut hvo! vi vil 
hen, og om ei er på rett vei. Heg vil 
derfor gå. inn pa norn hovedpunkter jeg 
syns er feil i beretninga. 

Krise i marxismen. 
Beretninga påstpr at det er krise i mer~
ismelljlfordm vi ikke har klart å bruke marx
til å analysere problemene vi står overlor 
i dag, men har vært for dogmatiske og for 
opptatt av historia. Jeg mener denne på
standen er feil, og avdekker et svært 
dogmatisk syn på marxismen. Jeg oååfatter 
at mariismsn aldri har utgitt seg for å 
gi svar på konkrete problrmstillinger i 
framtida,men tvert i mot vært et redskap 
U&ÆMÆ&M&&M&M&f,&MAA&&t&&M&~ 

~-~~~~- ~o for å finne ut av problemer. Til alle 
tider har marxistene vært nødt til å an
vemde marxisme for å løse proolemer som 
står i tida. F.eks. var det dette Mao 
gjårde da han utvikla teorier om folkekrig 
før frigjøringa, da han utvikla kritikk 
av Sovjet-økonomien i 50-60 åra, og da 
han utvikla 3,verden-teorien. Bersom vi 
brukte beretningas definisjon på krise 
i marxismen, vil vi derfor finne ut at 
det har vært konstant krise i marxismen 
siden den oppstod. Jeg vil påstå at det 
ikke er noen.krise i mstcidmrn, mm sy 
det derimot er en krisd i vår oppfaming 
av marxismen. Og denne krisa har noe med 
et dogmatisk forhold til marxisken, som 
.på sett og vis kan finne sin paralell i 
de tidlige kinesiske kommunistenes praksis, 
som Mao var så iherdig i de tidlige 
Smm Mao var så i herdig med å kritisere 
for dogmatisme. (Jeg tenkd på Wang ;t>,lg, 
Li Lisan o.a.) 

Beretninga analyserer ikke motsigelset i 
partiet. 
Istederi•for å benytte seg av l1aos metode 
ved å finne motsigelser, pg vurderehva 
som er mindiie viktige motsigelser, prater 
beretninga kun om positive og negative 
erfaromger, pg pm krise på en del områder. 

i:i1

s::d::e::t:::::i:~å:::j::::::s::'. 1 
sejterisme, og dogma.,.tisme, olir dette ikke 
sammenfatta og beretninga tar ikkestandpunkt 
til hvor motsigelsene går. I en del år 
gjennomførte partiet· kamprn mot "h0yre 
aviket" og beretnonga oppsunnerer ikke 
denne, sjøl om dette kanskje har væet 
den viktigste linje-kampen i partiet 
ovefhodet. Svært mange av de feila vi 
ser nå, har sitt utspring i denne kamp
anjen. Jeg vil kun nevne den "gigant
omanien" som har prega partiets plan
leggeing, rn solid nedvurdering av 
faglig-arbeid, i det hele tatt en 
gjen nomgripemde subjektiv o pfatning 
av jva partoet er i stand til å få 
utretta. Ikke bare unng'J.r ber<lltninga 
åta standpunkt til dæsse sakene, ruen 
f.eks. i oppsummeringa av plamem -~~ til 
78 sies det at oppgavene på planen 
var riktig stilt, me., feil gjennom-
ført og fulgt opp. Etter min men ing 
var kanskje dett den planen som var 
mest prega av subjektivisme og en ukuælig 
tro på at bate partiet stilte oppgaven, 
fikk vi gjen..,ombrudd, sjøl om de objektiv· 
vilkåra slett ikke var til stede. Uten , 
at beretnonga tar klare standpunkter til 
dette, har vi null garanti for at dette 
ikke skjer i framtida. 

""'-~ u~,: .;.i~ 
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Beretninga tar ikke opp prob.lmner med 
partiets politikk for sosialismen. 
Reg oppfatter at partiet viktigste 
hiitoriske oppgave er å gjennomføre 
sosialismma,ja, at det eL· faktisk denne 
oppgaven som forklarer hvorfor vi trenge± 
et - kommunistisk parti. 
fi, 6ere har glans-bildene om Albania og 
Kina holdt som ref.eranser »år det gjelder 
hva vi egentlig sloss for. I dag har 
vi 1 ært en del, og glansbildene holder 
ikke overjode 0 Folitikken vår for 
sosialisme er sjablonmessig og programmatis 
og er pr. idag lite egna ti- a skape 
entusiasme for sosialismen både utafor 
og~ tartiet. Hvis vi ikke klarer å 
utvikle en pol ti~k som kan forklare 
hvorfor sosialismen er overlegen kaoi
talismen i l\orge, er det svært vanskelig å 
skape noe særlig entusiasme for partiets 

·grunnleggende oppgave. Det hjelper da 
avært li te 11ar parti-foc·mannenforklarer 
at under sosialismen er det ikke sikkert 
at vi kan sikre masse-turisme og fri 
utreise p.g.a. problemer med handels
b.lansen og behovet for ekspertise i 
landet. Jeg skjøi.ner at dette er 
problemer som sosialismen vil stå overfor 
om det fl . 
men når dette blir innholdet i diskusJonen 
om hvorfor det e. så riktig å gjennomføre 

sosi~l~sme, ja da må vi begynne å skjønne 
at vi ha:i: skikkelig problemer :.1ed å for-
kl ~. behover for sosialismen i lforge. 
De om står som ert ideologisk krise i 
beretninga er derfor svært ufullstendig, 
og jeg :i:Dpr det skal bli vanskelig å 
fa partimedlemmer til å slite vettet av 
seg for så luftige idder. , 
Jeg tror at den manglende diskusjonen 
om sosialisme på norsk, kan forklare 
hvorfor arbeidet vårt i fagforeni,igene 

•er så sørgelig lavt prioritert. Jeg 
mener f;,glig lederen i partiet har mye 
·terr i sin kritikk av feil i partiets 
forhibld til· få.gforeningenejoboing. 

Er beretninga. for negativ. 
I beretninga hevdes ~et at gjerlnomgåelsen 
av LM•perioden har fått en for negativ 
framstilling. Jeg vil påstå at den 
tvert i mot er for positiv. Det er 
alvorlige problemer i partiet na, meange 
lurer på hvor dette bærer hen,uten at 
pa:i:tiet kan .;i svar.Beretninga gå:i: ikke 
ordentlig inn på dette, tar ikke stand
punkt til motsigelsene i partiet, mangler 
analyse av hvor vi står hvor visk, 1. 
Skal beretnmnga bli et oppgjør med de 
jruse.tendensene somm står i partiet, 

:må ikke beretning-a tildekke problemene, 
slik jeg synes den gjør. 

i,bert. 

VI MÅ &skrive mer til bla'a, 
lese det som skrives, kjempe sammen 
for å finne feil og rette dem. Parti-e 
som helhet har dårlig grev om kvinne
arbeid.Dette må endres ,ellers vil 
mange falle fra til"reint kvinnearbeid~ 
i:Cff)cswi d'ffti'l#fl'x,WlrUø t.x bare drive· 
dagskamp og ikke kjempe for sosialisme 
og grunnlag for endelig kvinnefrigjorin1 

KVINNEANSVARLIG 
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VEDTEKT'SDEBATT 
Vi har diskutert forslaget til 

vedtektsendringer i laget, og 
vil gjerne presentere våre 
endringsforslag. Når det gjeld
er §2 er det forslag om å endre 
5. ledd slik at sentralstyret 
skal ta opp enkelj medlemmer 
direkte. Vi mener at dette må 
distriktsstyret kunne gjøre, da 
det vil ha bedre forutsetninger 
for å følge kandidaten på nært 
hold. Vi, foreslår derfor følgende 
formulering: §2,5.ledd; Der det 
ikke finns grunnorganisasjon av 
partiet, skal søknad om medlems
skap rettes til Distriktsstyret, 
som avgjør om søkeren kan tas 
opp som kandidatmedlem. Etter 
prøvetida er over avgjør distri
ktsstyret om kandidatmedlem skal 
tas opp som vanlig medlem. 
Det er avogtil et problem med 
kontakten mellom DS og grunnorg. 
vi foreslaår derfor et tillegg 
til §12; DS plikter å ha nær til
knytning til lokallaga, og ~lik
ter å stille folk til styremøter 
når laga ønsker det. 

All6. 005t;Ot: : 
Når det. gjelder oppretting av 

underdistrikt stiller vi oss sk
eptiske til det og vil derfor 
at §13 skal lyde: Der sentral
styret finner tungtveiende grun
ner til det kan sentralstyret 
beslutte at det skal.opprettes 

1egne UDS innenfor DS. 

DS og distriktsmøte er over
ordnet ledelsen i UDS i samsvar 
med de almenne reglene for demo
kratisk sentralisme i partiet. 
UDS skal først og fremst ha en 
koordinerende funksjon og være-, 
så lite som mulig. UDS skal •. 

helst ikke ha fulle retigheter 
med hensyn til årsmøte og styret 

ffiGEIO~oPPG. 

Vi kan tenke oss en bedre pres
isering av arbeidsoppgavene 
innenfor styret i lokallaget og 
foreslår'et nytt 3.ledd til §14: 
Styret skal ha følgende ~nsvars

fordeling. hoved 
Formannen har ansvaret for lag-

ets drift. 
sekretærem skal ha ansvar for 
protokoll, rapporter, rutiner 
og oppfølging av vedtak. 
Kassereren skal ha ansvar for 
kontigenten og drive partiøko
nomisk arbeid. 
Eksisterende 3.ledd blir nytt 

4.ledd o.s.v. 
Dette var de endringer vi kan 
tenke oss og som en ser går de 

mest på organisatoriske spørs

mål 
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