
lv1orr4 
4 DES, 1982 

@@@@~~§J§ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi~ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 

DESEMBER 

1982 

OG SEIER 
INNHOLD: 

S IDE 

L[ D[ ~ : Ny g i v for Kl asseka mp e n! 2 

KK - stof f , m~ te r i a l R t i l vint e r k a mpa nj a 3- 16 

P~rti pl >n f or Di s t r i kt e t vå r e n 1 gs 3 17 - 23 

Se , i u l isrnedeb a tten fo r tsetter 211 - 30 

l<vi nnek c1 mp 31 - 32 

r 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



2 

LEDER: 
NY GIV FOR 

KLASSEKAMPEN 
KK-arbeidet i Akershus må forbedres! Det er ingen vei utenan! I løpet 

av 83 skal nivået på abonnenentsmasse og l øssalg heves slik at det tilsam-

rren blir solgt 12.300 aviser pr. mnd. Dette er målsettinga, og den er det 

hØdvendig å nå skal Akershus bære sin del av anstrengelsene for å berge 

avisa. 

Idag er det samla salget 11.500, altså 800 aviser forlite pr. mnd. 

Onregna til en karbinasjon av løssalg og abonnerænter betyr det en løssalgs

Økning på 400 aviser pr. mnd. pluss 20 nye abonnenter, eller en løssalgs

Økning på 200 og 30 nye abonnenter.Dette er ikke urealistisk, vi har en 

reell sjanse til å klare denne målsettinga! Men det vil kreve innsats! 

Det vil kreve at alle avdelinger begynner å praktisere det stående KK

direktivet. (Gjengitt i TP/desamer.) Det vil kreve ideologisk karrp not det 

Økonanistiske avviket i partiet. (Alle bØr lese uttalelsen fra den sentrale 

KK-konferansen/I'F/desarber!) Og det vil kreve at de praktiske probleræne san 

står til hinder for aktivt og anfattende KK-arbeide ryddes av veien! 

Spesielt viktig er fornyingsarbeidet. Svært mye av den inhsatsen vi legger 

ned i KK-arbeidet og resultatene vi oppnår, forsvinner pga. manglende ow
fØlging gjennan fornying! Det er to typer fornyingsarbeide. 1) Vi må opp

aJ;beide rutiner på løpende fornying etter stopplister saner roe.re effektive 

enn det de er idag. Fra det sentrale KK-utvalget blir det lagt mye arbeid i 

å legge forholda til rette for dette. KK/C6 vil gjøre sitt for å fØlge opp 

lokalt. 2) På grunn av det dårlige fornyingsarbeidet san harværtdrevet, 

er det særlig de siste to åra samla seg opp en solid rrengde stoppa abonnenter. 

Grunnen er ikke alltid at folk ikke Ønsker avisa. Flere steder (Bl.a . Oslo) 

er det foretatt systanatisk oppsøking av de stoppa abonnentene. De kan vise 

til en fornyingsprosent på rundt 30%! Dette viser ikke annet enn hva vi 

kunne vente oss. Muligheten for å værve abonnenter blant disse er svært -

mange ganger stø=e enn vecL vanlig cJørsalg 

KK er blant de to høyest prioriterte oppgavene 1. halvår 83. Den tradi

sjonelle vinterkarrpanja løper fra mitten av januar til slutten av februar. 

Vi kcmær tilbake til den i januar-KOS. Her skal vi bare nevne at det største 

løftet rred å nå fylkedsrnålsetningene nå gjøres i vinterkarrpanja. Den nå bli 

det endelige gjennarbruddet for KK-direktivet, for systeæt med fornyings

ansvarlig i avdelingene og for fornyingsarbeidet generelt! Noe annet resul

tat kan vi ikke godta! 

KK-ANSVARLIG/DS 
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* KlASSIKAMPIN 

ABONNEMENTSUTVIKLINGA 
...J 
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450 1'1ÅLSETTINGA FOR ABONNEMENTS~ 
MASSE ER 570 ABONNENTER \ 

t I 1931 ----
4llO I 

430 
f..JENN0'-1SNITT HELE .ARET, l 1982 

■ Akershus ligger under målsettinga oå abonnementsmasse (dvs . det. antallet 
abonnementer vi til en hver tid skal holde) 

■ For de seks første månedene 82 lå vi dårligere enn landsgjenn011Snittet 
i forhold til målsettingen på abonneuentsmasse. Akershus hadde 91% av målsettinga, 
iæns landet san helhet lå på 94%. 

■ Fylket sin målsetting san andel av landsmålsettinga, er 8.6% - Altsi'\. er 
akershus et stort og viktig fylke i KK-sanrnenheng! 

■ Fyket gjør det bra i vervekanpanjer. er vanligvis blant de san har best 
resultat. Arsaka til at vi alikevel blir liggende under landsgjenn011Snittet kan 
bare være at vi gjør et dårlig fornyingsarbeide! 

■ De siste abonnements-talla etter hØstkarnpanja 82 tyder bra . Vi har økt 
abonnementsmassen med 14%, og i forhold til deseITDer 81 har vi økt 16%. 

■ De sis.te abonnementstalla etter høstka,rpanja 82 viser framgang. Vi har Økt 
abonnementsmassen med 14% fra mai, og i forhold til desember i fjor har v i Økt 16%. 
Med denne innsatsen har vi nådd 97% av målsettinga: 

■ Dette innebærer at hvis vi greier fornyingsarbeidet, så har vi reelle 
muligheter til å gå over målsettinga på 570 abonnementer i vinterkampanj a. 
Dette kan bli det historiske gjennanbruddet for abonnementsutviklinga i fylket! 
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LØSSALGET 

■ Akershus har en løssalgsmålsetting på 910 solgte aviser pr. måned. Den 
totale bestillinga pr. måned er 1100 aviser . 

■ For å klare målsettinga (910), er det nødvendig med en salgsprosent på 
82% av bestillinga. (910 er 82% av 1100) 

■ De aller fleste steder ligger håpløst under, eller kan nå målsettinga 
enkelte månder av året. Det er bare et sted, NESODDTANGEN, san idag ligger over 
en salgsprosent på 82 i gjennansnitt. 

■ Med en så lav bestilling san 1100 (i forhold til målsettinga på 910), 
er det nØdvendig med en salgsprosent på 100% i januar, februar, mars, septanber, 
oktober og novanber, - for å kanpensere lavere salg i de øvrige måndene. 

■ Forutsatt 100% salg (i forhold til bestillinga) i de nevnte "gode" måndene, 
må salgsprosenten de "dårlige" måndene ikke ligge under 74%,- skal vi greie 
målsettinga! Idag ligger de aller fleste stedene langt under 74%, sjøl i de 
"gocle" rnåndene! 

■ Fylket sin salgsprosent i de "gode" måndene i 81 var 66%! (I 82 vil den 
bli langt dårligere enn dette) 
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LØSSALGET FORTSATT, 

Skulle vi trekke en konklusjon av situasjonen i løssalget, kan vi ikke 

kame utenan følgende: 

■ Bestillinga i de "gode" måndene må opp 10 - 20% 

■ Den gjenncrnsnitlige salgsprosenten må opp til 75 - 80% 

Uten at begge disse vilkåra oppfylles vil vi aldri greie å nå målsettinga: 

Greier ikke vi å nå målsettinga vår, kan vi ikke forvente at andre fylker skal 

greie målsettinga si, og Klassekarrpen vil ikke få det salget saner nØdvendig for 

å oppretholde avisa i den fonna den har idag! 

Nå er det sikkert mange san spør seg an ikke målsettinga på 910 solgte 

aviser pr. rråned er for høy. Til det er det å si at målsettinga både for løssalg, 

abonnerentsmasse og også for de enkelte kanv;,anjene, er regna ut på nØyaktig sanrne 

grunnlag for alle fylkene. Det skulle derfor ikke være vanskligere for oss enn for 

andre. 

Målsettinga er videre stilt i forhold til det løssalget avisa må ha, og her 

er det lite om overhode noe å gå på. Det sviktende løssalget er derfor en viktig 

del av trusselen rrot avisa. 

Derirrot er det riktig å si at målsettinga er for hØy i forhold til innsatsen 

vår: Eller omvendt, innsatsen er for lav i forhold til målsettinga: Vi kamer derfor 

ikke unna dette: INNSATSEN MÅ OPP! Det finnes ikke noen annen vei å gå: Vi kan 

like jerne innse dette først san sist: Og dette vil måtte f å konsekvenser for alle 

avdelinger og nesten alle partinE<llemrene. 

KOr'MUNE 

BÆRIJM 

ASKER 

NESODDEN 

SKI 

ÅS 

LØRENSKOG 

RÆLINGEN 

SKEDSMO 

SØRUM 

NITTEDAL 

A11:RSHUS 

KK-RESULTAT I FORHOLD TIL RV-STEM'1ER SISTE VALG 

ABN,MASSEIRV-STEJ"MER 

0.33 
0.34 
0.46 
0.44 
0.32 
0.27 
0.39 
0.45 
0.22 
0.72 

0.36 

LØSSALG
BESTILLING/RV-STEf'1MER 

0.54 

0.71 
1.25 

0.83 
0.43 
l.ll 

1.87 . 

0.72 
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[1J KlASSfKAMPIN 

AKERSHUS 
0 

EN DEL VIKTIGE OMRADER 

Vi skal gå igjennan endel anråder i Akershus med hensyn på resultatet av 

Klassekanpm-arbeidet. Det er dette vi undersøker: 

1) r.øssalgsølming fra 81 til 82 

2) LØssalgSØlming i lØpet av 82 

3) AbonnaæntsØkning san følge av vinterkarrpanja 82 

4) Abonnaæntsøkning san følge av hØstkarrpanja 82 

Under 1) og 2) er talla hele tida salg i prosent av bestillinga. Det er 

disse salgsprosentene san samnenlignes. Husk hele tida på at salgsprosenten for 

de måndene saner tatt ut til sanmenligninga, skulle ligget næarest mulig 100%, 

og ikke under 82%. (Se kcmæntarene til kurva over løssalget pr. måned.) 

For enkelte anråder er det gitt "karakterp_r" i fonn av+ eller - for fram

og tilbakegang, og O for stagnasjon. Vær klar over at både talla og "karakterene" 

bare viser tendensen på de enkelte stedene. "Karakterene" forteller mest cm 

tendensen den aller siste tida (høsten 82) i forhold til tidligere resultater. 

Talla under 3) og 4) kan ikke sanmenlegges sanmen fordi det i begge tilfellene 

er regna tilbake fra sept 82. Vi tar også forbehold an mindere regnefeil og feil 

i materialet. 

AKERSHUS I- -++ I 
LØSSALG: 

BESTILLING: 1100 PR, r-tID, 

SALGSPROSENT: HELE 1981: 60% 

ABONNEMENTSUTV I KLING: 

NI FØRSTE l'f'ID, AV 82: 5()% 

lJTVIKLINGA FRA 81: 16% ØKNING 
lJTVIKLINGA I 1--ØSTKAMPANJA: 14% ØKNING 
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* KlASSIKAMPIN [Il 

BÆRUM I ---+ I 
Den sviktende bærebjelka i fylket? P.g.a. stØrrelsen er 

Bærum langt på vei avgjørende for Akershus ·san helhet. 

Nedgangen i Bærum er samtidig typisk for nedgangen alllrent. 

Tydligst er dette på løssalget. Men et lyspunkt finnes, og 

det er den aller siste utviklinga! Bærum gjorde det bra i 

hØstkanpanja, og står aleine for 21% av franqangen! (14 abn.) 

LØSSALG: 

BESTILLING! 268 PR, tfil, 

SALGSPROSENT! 
JAN, FEB 

WIRS 81 

76% 

ABONNEMENTSUTV IKLING: 

AU,, SEPT 
81 

36% 

JAN, FEB 

WIRS 8'2 

62% 

AUG, SEPT 
8'2 

35% 

Eneste fylke ræd ~ i abonnerrentsmasse fra 81, ræn 

gjorde et hedelig forsøk på å bringe abn.-tallet opp på 

81-nivå under kanpanja. Er ennå på minus-sida! 

UTVIKLING FRA 81: 6% NEDGANG 
UTVIKLING I HØSTKAMPANJA: 8.6% ØKNING 

W'Jl)VIKA (SO"l IH AV Pm.JM) I- --+ I 
LØSSALG: 

BESTILLING: 140 PR, t,t.11), 

SALGSPROSENT! 
JAN, FEB 

WIRS 81 
84% 

AUG, SEPT 
81 
'-l0% 

JAN, FEB 

WIRS 8'2 
* 

AUG, SEPT 
8'2 

30% 

*Få grunn av slurv ræd betalinga finnes ikke talla på salget , 

ABONNEMENTSUTV IKLING: 
UTVIKLINGA FRA 81: 13% NEDGANG 

UTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 12% ØKNING 
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[!] llASSfWIPfN 

STABEKK (SQ'1 DEL AV PÆRIJM) I - --- I 
LØSSALG: 

BESTILLING: 00 PR, M'ID, 

SALGSPROSENT: 
J/>JIJ, FEB AUG, SEPT JAN, FEB SEPT 

W\RS 81 81 W\RS 82 82 
00% 85% 93% 44%* 

*Stabekk driver til vanlig et bra l,'ssalg. Det dystre bildet skyldes 

rot , men også en helt tydelig neggativ tendens! 

ABONNEMENTSUTV IKLING: 

ASKER 

LØSSALG: 

HER MÅ DET SETTES INN KREFTER, ER DET FORNYINGA SOM SVIKTER? 

UTVIKLINGA FRA 81: TILBAKE 3-4 ABN, (cA, 3m) 
UTVIKLINGA I 1-ØSTKAMPANJA: TIL.BAKE 1 ABN, 

**** 

+ - I 
NEDGANG i hØstkanpm:ia! Men var best i vinterkarnpanja 82 . 

Derfor ali.kevel en pen framgang fra 81 på tross av pottit

ferie i august/septercber. Solberg synes å miste mye av 

det fine resultatet fra vinterkarnpanja 82. Synd! Driver 

dere ikke fornying på Solberg? 

BESTILLING: 160 PR, M'ID, 

SALGSPROSENT: 
J/>JIJ, FEB 

W\RS 81 

56% 
ABONNEMENTSUTV IKLING: 

AUG, SEPT 
81 

41% 

JAN, FEB 
W\RS 82 

65% 

UTVIKLINGA FRA 81: 24% ØKNING 
UTVIKLINGA I 1-ØSTKAl'f'ANJA: 3% NEDGANG 

AUG, SEPT 
82 

24% 
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* llASSIKAMPIN 

OPPEGÅRD --I 
Ved sida av Asker, den eneste kamrunen med tilbake

gang i hØstkampanja! 

LØSSALG: IKKE SALG I OPPEGÅRD? 

ABONNEMENTSUTVIKLING: 

NESODDEN 

LØSSALG: 

U1VIKLINGA FRA 81: 8% TILBAKEGANG 
U1V!Kl!NGA I HØSTKAMPANJA: li% TILBAKEGANG 

**** 

+ +r+i+I 

BESTILLING: 100 PR, M-ID, DET BESTE EKSEMPELET I AKERSHUS PÅ DRIVENDE SALG 

SALGSPROSENT: 
JAN, FEB 

MARS 81 
00% 

ABONNEMENTSUTV IKLING: 

AUG, SEPT 
81 
105% 

JAN, FEB 

W\RS 8'2 

97% 

U1VIKLINGA I fil: 23% (6 ABN,, ET UTMERKA RESULTAT) 
U1VIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 3% ØKNING* 

AUG, SEPT 
8'2 

103% 

*Skyldes denne lave prosenten dårlig fornyingsarbeid etter vinterkampanja 

i 82? Det kan se slik ut: 

**** 
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@) KlASSIKAMPIN 

SKI KOM. I o + I 
LØSSALG: IKKE SALG I SKI? 

ABONNEMENTSUTVIKLING: SOLID ØKNING I H0STKAMPANJA, 

UTVIKLING FRA 81: 0% 
UTVIKLINGA I H0STKAMPANJA: 22% ØKNING (5 ABN,) 

***** 
n I --++I AS-NLH 

LØSSALG: 

BESTILLING: 00 PR, r-tID, 

SALGSPROSENT: 

JAN, FEB AUG, SEPT JAN, FEB AUG-, SEPT 

l'V\RS 81 81 l'V\RS 82 82 

83% 100% 74% '25%* 

*Salget blei tydeligvis ikke cg:,rettholdt hØsten 82. 

De andre resultatene viser grunnlag for solid løssalg. 

ABONNEMENTSUTV IILING: 

IJTvIKLINGA FRA 81: 92% 
UTVIKLINGA I H0STKA1'PANJA: 100% 

ÅS I++++ I 
LØSSALG: 

BESTILLING: 60 PR, r-tID, (SEINERE HEVA TIL 00) 

SALGS PROSENT: 
JAN, FEB 

!"ARS 81 
70% 

ABONNEMENTSUTV I KLING: 

AUG, SEPT 

81 
79% 

JAN, FEB 

l'V\RS 82 
7'@., 

UTVIKLINGA FRA 81: 21% ØKING 

UTVIKLINGA I HØSTKJ\WANJA: 2J.% ØKING 

AUG, SEPT 

82 

85% 
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LØRENSKOG 

LØSSALG: 

BESTILLING: 40 PR, ffiD, 

SALGSPROSENT: 

JAN, FEB 

MI\RS 81 

48% 

I+ o,+11+il 

AI.X3, SEPT 

81 

* 

JAN, FEB 

MARS 8'2 

25% 

AUG 
8'2 

25% 

"Mye tull rred oppgjør og liten regelmessighet i I.ørenskog! 

ABONNEMENTSUTV I KLING: 
LJTVIKLINGA FRA 81: 4% ØKNING (FRA 24 TIL 26 ABN,) 

LJTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 4% ØKNING 

[ill 

I.ørenskog sent. og Skårer drar sterk ned med ca . 50% nedgang 

fra 81! I.ørenskog har ei lita frarrgang i høstkanp,nja, men 

ikke nok til å kanpensere tapet sida 81. Det er Fjellharnær 

og Finstadjordet san aleine drar kæmunen over på pluss.i.da! 

RÆLINGEN 

BLYSTADLIA I (+)O I 

***** 

LØSSALG: BESTILLING: 40 (FRA JAN 8'2) 

SALGSPROSENT: JAN FEB MARS MAI JUNI JULI AUG SEPT 

18% 9)% 93% 38% 30% 25% 18% 9)% 

En gledelig nyhet av året. 90 og 93% i enkelte 

månder
1 

skulle det kanskje vær:e mulig å utvikle 

dette videre? 

ABONNEMENTSUTVI KLING: 
UTVIKLINGA FRA 81: 0% 
LJTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 20% (ET ABN,) 

***** 
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~ KlASSIKAMPIN 

SKEDSMO 

LILLESTRØM I ++++I 
LØSSALG: 

BESTILLING: 60 PR, f"ND, HAR FRA SEPT , ØKT TIL 135 PR, M'ID ,! 
SALGSPROSENT: 

JAN, FEB 

MARS 81 

67% 

AUG, SEPT 

81 

66% 

JAN, FEB 

MARS 82 

68% 

AUG, SEPT 

82 

77% 

Økningen er sterkere enn det san kam-er fram. I sept. 82 

var salgsprosenten 100% ! 

ABONNEMENTSUTV IKLING: 
Øker, og overgår alle tidligere resultater. 

lJTVI KLINGA FRA 81: 9J% 
lJTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 28% 

STRØMMEN I ++I 
LØSSALG : INGEN EGEN BESTILLING, 

ABONNEMENTSUTVIKLING: sanne som Lillest:rØm, an enn i mindre skala. 

lJTVIKLINGA FRA 81: 66% 
lJTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 66% 

SKJETTEN lo +(-+}c+J I 
LØSSALG: 

BESTILLING : E{) PR, 1-'ND, 

SALGSPROSENT: 

Jl>N, FEB 

MARS 81 
68% 

AUG, SEPT 

81 
42% 

JAN, FEB 

t-'ARS 82 
33% 

AUG, SEPT 

82 
55% 
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* KlASSIKAMPIN 

SKETTEN FORTSATT, 

ABONNEMENTSUTVIKLING; Har en liten frangang, men ligger stort sett der 

det alltid har ligget. Er det ikke mulig å Øke på 

Sjetten? 

UTVIKLINGA FRA 81: 4.5% (ET /\BN,) 

UTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 4.5% 

SKEDSMOKORSET I + +I 
LØSSALG: 
BESTILLING: 40 PR, MND, FRA OG MED OKT 82. NOK EN GLEDELIG NYHET AV ÅRET, 

ABONNEME NTSUTV I KLING: 

SØRUM 

UTVIKLINGA FRA 81: 29% ØKING (TO ABN,) 

UTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: 36% ØKING 

***** 

BLAKER ++I 
ABONNEMENTSUTVIKLING: 

UTVIKLINGA FRA 81: FRA 2 TIL 6 ABN, (3oo%)' 
UTVIKLINGA I HØSTKAMPANJA: FRA 3 TIL 6 ABN, 

SØRUMSAND I +al 
ABONNEMENTSUTVIKLING: 

0 

UTVIKLINGA FRA 81: FRA 2 TIL 4 ABN, 

UTVIKLINGA I HØSTKJ\MPANJA: 0% 

***** 
ARNES 

LØSSALG: ET AV DE NYE SALGSOffiÅDENE I FYLKET, BESTILLING: 20 PR. MND, 

SALGSPROSENT: JAN 82 FEB 82 MAI 82 JUNI 82 JULI 82 AUG 82 
50% 50% 75% 50% 25% 50% 

***** 
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!!_aj KlASSf KAMPEN 

NITTEDAL + al 

LØSSALG: 

BESTILLING: Ikke fast, ræn tildels hØyt salg i enkelte månder. (Feks. 

35 i aug, 20 i mai.) Dette må da være grunnlag for fast 

bestilling? 

ABONNEMENTSUTV I KLING: 

Meget bra siden 81, ræn hvor var dere under hØstkarrpanja? 

UTVIKLING FRA 81: 1LJO% (FRA 2-3 TIL 6 ABN,) 

UTVIKLING I HØSTKAMPANJA: 0% 

JESSHEIM I - -+ 0 I 

LØSSALG: 

BESTILLING: 120 PR, r-tID, I MARS 82 (GÅTT NED TIL 40 PR, ffiD, I OKT, 82?) 

SALGSPROSENT: 

JAN, FEB 

WIRS 81 

63% 

ABONNEMENTSUTV IKLING: 

AUG, SEPT 

81 

62% 

JAN, FEB 

MARS 82 

45% 

UTVIKLING FRA 81: 25% (FRA 8 TIL 12 ABN,) 

UTVIKLING I HØSTKAMPANJA: CJ% 

EIDSVOLD 

LØSSALG: IKKE SALG? 

ABONNEMENTSUTVIKLING: 

AUG, SEPT 

82 

32% 

UTVIKLING FRA 81: NED FRA 6 TIL 5 ABN, M:D HURDAL: FRA 7 TIL 10 
UTVIKLING I HØSTKAMPANJA: SAf/ME 
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HEMLIGHITEN BL\K LØSSALGS-SUKSESSEN PA NESODOCN: 

GOD ORGANISERING OG TOLMODIG ARBEID 

KOS HAR INERVJUEI' Er PAR AV DE FASTE KK-SEU:;ERNE PÅ "ODDEN", PETTER ex; TERÆ, CM 
INILKE ERFARINGER DE HAR GJORI' I KK-ARBEIDEr PÅ STEDEr . 

.!SQ§,_: Hvordan kan dere igang med KK
salget her? Arbeidet lå jo nede i mange 
år! 

PEIT'ER: Vi var endel uavhengige san leste 
KK,. og san gjerne ville begynne å selge. 

'IERÆ: Det sprang ut av l.mai -arbeidet,
vi ville gjerne gjøre noe resten av året 
også. 

PEIT'ER: Så bestilte vi en bunke og satte 
igang." Det var høsten 79. Siden er det 
bare noen få lørdager vi ikke har solgt, 
bortsett fra jul og scmrerferier. 

TERÆ: Det har gått litt opp og ned med 
antall personer san har solgt. For tida 
er vi en ganske stor gruppe - ni stykker, 
og det er verd å merke seg at vi hele 
tida har vært mange uorganiserte! Parti
laget ble faktisk dannet på grunnlag av 
KK-gruppa. 

Det er ikke alltid like gøy å 
stå og selge i 20 kuldegrader, nen det 
blir en persolig plikt. Alle kjenner 
hverandre, vi CIIKJ"åS hverandre både til 
hverdag og fest; det gjør at vi føler 
ansvar overfor gruppa. 

KOS: Har dere gjort noe spesielt for å 
trekke til dere nye KK-aktivister? 

PETTER: For noen år siden prøvde vi å 
lageet åpent festrrØte for KK for å trek
ke folk til oss, uten at det ble helt 
vellykka. Vi har hatt bedere resultater 
med at folk har tatt kontakt med oss for 
å være med å selge. 

KOS: Hvordan planlegger og organiserer 
dere salget? 

KOS: Petter du er koordinator, blir det 
mye jcbb på deg? 

PEIT'ER: Nei, når vi først har fått istand 
liste, behøver jeg ikke følge noe særlig 
opp. Alle har ansvar for å huske sin 
salgsdag! Man skal prøve å finne erstat
ning sjøl hvis noe skulle dukke opp,-
nen det er ikke ofte det er forfall. 

KOS: Hvordan organiseres selve salget? 

TERÆ: Rent praktisk, så kemner altså 
avisa poste restanta, og hentes av de 
san skal selge. Vi får 25 aviser i uka, 
og selger san regel alle. Salget foregår 
på det eneste større butikksenteret i 
kcmnunen, i det mest tettbygde anrådet. 
Vi drar også ned til båtene et par ganger 
i løpet av lørdagen,- ordner det slik at 
en av selgerne har bil, og svipper bort · 
en tur. Båtene går en gang i tinen . Noen 
ganger går det unna, mens andre ganger 
selger vi ingenting. I butikksenteret 
er det jevnere salg. 

PEIT'ER: Det er et tolm::x:lighetsarbeid! 
Det kan gå en hel time uten at vi får 
solgt avisa. Vær og hurrør spiller inn. 

Vi begynner san regel halv elve 
an norgenen, og holder på til vi har 
solgt ut eller til klokka ett. Da stenger 
butikkene. 

Vi har klart å Øke salget jamt 
og trutt 

TERÆ: Vi har gode erfaringer med aksje
~ pleid å dele ut et større an
tall, f. eks. før jul (med rØd sløYfe!), 
san vi har spleiset på. Salget har da 
gått opp rett etterpå! 

Vi selger nok endel fordi folk 
er blitt vant til å se oss,- selger på 
stabiliteten. Ellers er det skuffende 
at vi selger så lite til ungdan. De 
fleste kjøpere er mellan 25 og 35 år. 

~ Hvordan er det med abonnementsvering? 

PETTER:· Vi har planleggingsrrøte fjre 
ganger i året,- lager oversikt og setter 
opp liste for to selgere hver lørdag. Vi 
prøver å fordele Øktene nogenlunde likt, 
så det ikke blir for tett mellan hver 
gang. Så skriver vi en kanplett liste, 
og gir kopi til alle. TERÆ: Ikke spør oss an DET! - I starten 

-------------------------FORTS.SIDE ~ -
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.APOO BREV FRA KK-ANSVARLIG I SKEDSMJ 

OG 00..INGEN: 

KJÆRE KOS-LESERE ! 

Her em dagen fikk jeg i henda 
ei oversikt over løssalgs- og abonnerænts
situasjonen for KK i Akershus. Et ypperlig 
dokument ræd situasjonsbilde i detalj for 
hele fylket, - hvert eneste sted i Akers
hus får ros eller ris. 

Jeg blar opp og prøver å finne 
Skjedsrro og Rælingen, men nei! Ikke i 
oversikten over "KK- resultat i forhold 
til RIT- stem-ær" eller i oversikten over 
karmrunenes KK-arbeid i tall og prosenter 
er vi ræd! I den s i ste oversikten er vi 
delt opp sem enkelte s teder, ræd det gir 
ikke noe bilde av kamrunenes arbeid. 

Hvorfor er vi ikke ræd? Det er 
to muligheter: 1) At KK-ansvarlig/DS ikke 
veit hva sem tilhører Skedsrro og Rælingen. 
2) At KK-ansvarlig underslår væ:-e flotte 
resultater fordi Asker og Bærum sitt 
arbeid blir stående i et grelt lys når 
våre resultater kcmær fram. (Tipper KK
ansvarlig karmer fra Asker eller Bærum.) 
Sjøl em jeg i ei svart stund påsto at 
KK-ansvrlig ikke bare var fra Bærum (og 
derfor holdt kjeft em oss!), men også 
hadde fått betaling fra Nesodden for at 
de frerrdeles skulle være best, så trur 
jeg at årsaken ligger i at KK-ansvarlig 
veit lite em østsida av Akershus. 

Det har liksem vært i Asker og 
Bærum ting har skjedd i fylket, men det 
er slutt på det nå! Fra nå av kan vi 
være stol te av i\. bo i Skedsrro . Vi har 
det hØyeste antallet bestilte aviser i 
~t lket, og jeg skal vedde på at vi selger 
rrest KK også! 

Til dere i Bærum har vi bare en 
ting å si:Bleikinger! Dere har 268 bes
tilte aviser pr. mnd., og det utgjør 0.54 
aviser pr . R\1-stemre. Vi i Skedsrro (Li lle
s trøm, Skjetten Skedsrrokorset og salg på 
tre bedrifter) har 283 bestilte aviser 
pr. mnd., og det blir 1.87 aviser pr. RIT
stemre! 

Hvis Bærum skal karrne opp i sam
rre antall bestilte aviser sem oss, ja 
da nå de opp i over 1000 aviser pr. mnd.,-

* 

så nå har dere nok noe å henge fingerne i 
tenker jeg! 

Nå skal jeg gi de talla KK- ans
varlig ikke har ræd: 

Skedsrro 

Rælingen 

abn.rrasse/ 
RIT-stemrer 

0.45 

0.39 

løssalgbestilling 
/RIT-stemrer 

1.87 

l.ll 

Forandring i løssalg vår/82 til hØst/82: 

Skedsrro: Øking ræd ll5% (DØrsalg to steder 
bedriftsalg tre steder, starta 
lørdagssalg Skedsrrokorset, Øking 
av løssalg i Lillestrøm.) 

Rælingen:Øking ræd 50%(Salg Flatby annen
hver l ørdag) 

Forandring i abn. rrasse vår/82- hØSt/82: 

Skedsrro: 27% 

Rælingen:24.3% 

Jeg hverken sier eller skriver rrer 
Og husk en ting, KK-ansvarlig,- neste 
gang du gjør en slik brøl er blir du ikke 
tatt ræd silkehansker! 

KK-ansvarlig Skedsno/Rælingen 

TIL KK-ANSVARLIG FOR Sl®SMJ/PÆLINGEN 
Det er greit nok alt det der, men 

se hvor dårlig dere gjør det på DrØbak! 

KK-ansvarlig DS 

PS. KK-ansvarlig/DS er ikke fra Asker 
eller Bærum. Han er fra Buskerrud! 

J{C6-red. 
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PARTIPLAN FDR DISTRIKrSPARTIIT FDR l, HALVAR 1983 

Partiplanen for· 1. halvår 1983 sto i TF oktober. Her følger DS' tillemping av 
planen for vårt distrikt. Denne tillempinga fraviker ikke SK's plan, og gjelder 
derfor som tillegg til og konkretisering av SK's plan. 

1. DISTRIKTET OG DISTRIKTSPARTIET 

DS har ikke gjort noen helhetlig analyse, men vil trekke fram noen viktige 
forhold som gjelder planen som helhet . 

Mange partimedlemmer gjør et iherdig og bra arbeid. Men fortsatt sliter vi 
med at mange medlemmer er mer eller mindre passive. Det er nødvendig å bruke 
både kr i tikk og hjelp for å trekke disse mer aktivt med i partiarbeidet . 

Det er økende interesse for studier og skolering, men det er fare for at 
en del av medlemmene faller utafor studiebevegelsen. Det er fortsatt viktig å 
drive fram den politiske og ideologiske kampen i distriktspartiet. Både i 
samband med studiene (sosialismebevegelsen) og når de politiske linjene ska l 
fastlegges. DS vil l egge vekt på å knytte studier og skolering sammen med det 
l angsiktige arbeidet det er å utvikle en revolusjonær krisepolitikk for fylket . 
En slik politikk må bygge på en vitenskapelig analyse av fylket -- en klasse
analyse og en politisk og økonomisk analyse, og på de erfaringene partiet gjør 
i den daglige klassekampen. 

Distriktspartiet må derfor kaste seg mer ut i klassekampen i fylket enn 
hittil. Vi må også jobbe med å drive fram den politiske kampen mot borger
skapet, avs l øre det som en fiende av arbeiderklassen. 

Dersom vi ikke skjerper og styrker den politiske og ideologiske kampen mot 
sosialdemokratiet, vi l det lett bli DNA som høster de politiske fruktene av 
kampen. Arbeiderklassen i fylket er lite konsentrert, og det er en stor opp
gave å rive arbeidsfolk løs fra de borgerlige partieme. 

Fylket er (iallfall foreløpig) lite ramma av den økonomiske krisa. Men 
dette kan sjølsagt endre seg raskt. Det er ingen store kampen på gang. Desto 
større grunn til å kaste seg ut i de små. --

DS vil peke på alvoret i de latente motsigelsene som ligger i distriktspartiet. 
Vi mener disse først og fremst dreier seg om: 
- Synet på AKP, demokratiet i partiet og partiets rolle, 
- Om kapitalismen er dødsdømt, eller om vi må søke å løse problemene innafor 

rammen av kapitalismen, 
- Problemene med demokratiet under sosialismen og parti.ets rolle. 

2. DS' MALSETTINGER FOR PLANPERIODEN 
For sitt eget arbeid har DS stilt disse målsettingene: Sveise distriktspartiet 
mer sammen, og sjøl bli en mer direkte og konkret ledelse for distriktspartiet. 
Dette vil vi søke å oppnå ved bl.a.: 
- gjøre større bruk av konferanser, seminar, kurs o. l., 
- utvikle mer politikk for fylket, især i samband med valgkampen i 1983, 
- fortsette arbeidet med å løse de interne motsigelsene i distriktspartiet, 

styrke kontakten mellom DS og avdelingene. · 

DS vil også legge vekt på å utvikle metodene for ledelse videre, først og 
fremst ved å: 

- jobbe med utvalgte avdelinger, 
ta opp problemene i lag, områder og hele distriktet mye større grad 
DSAU o DS 
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- sende DS-medlerrvnene mer aktivt ut i avdelingene for å løse problemer og 
hjelpe til med å drive arbeidet framover, 

- drive kaderfostri ng, især av kvinner. 

3. LAGAS MALSETTINGER 
Laga må også stille sine egne målsettinger innafor planen . De må være mest mulig 
realistiske og konkrete, og bygge på ei vurdering av situasjonen lokalt og 
styrkene og svakhetene i laget. De bør være mest mulig målbare, slik at det 

.etterpå blir mulig å oppsummere om måla er nådd - og i tilfelle ikke, hvorfor. 

/f-. DE ENKELTE DELOPPGAVENE 
Vi understreker at prioriteringene SK's plan også gjelder for vårt distrikt. 

a) Studiene av "Kapitalen" 

Vi vil advare mot en tendens til å l øse denne oppgava bare reint teknisk og 
formelt. Oppgava er ik ke å arrangere noen avdelingsmøter der laget diskuterer 
bestemte avsnitt i "Kapitalen". Oppgava er å sørge for at medlemmene studerer 
og sikter mot å lære seg dette stoffet. Lagsdiskusjonene må også ha dette som 
siktemål. 

Det er helt nødvendig at laget peker ut en studieleder snarest (dersom det 
ikke alt er gjort). Studielederen må få tid til grundig forberedelse, med hjelp 
fra styret. Studielederen har bl.a. til oppgave å hjelpe medlemmene med studiene. 
Han/hun må ta rede på hvilke problemer hver enkelt har med å studere, og finne 
metoder for å løse dem. 

DS vil på sin side legge stor vekt på å hj elpe avdelingene i studiene. Vi 
vi l etter evne stil le innledere, hjelpe til med innledninger osv., og jobbe 
med å finne metoder for mer pedagogisk tilrettelegging av stoffet og bedre 
stud iemetoder. 

De avdel in ene som trenger hjelp, skal kontakte DS snarest. Gjør det klart 
i henven e sen v1 e on rete pro em dere ar, og vas ags hjelp dere trenger . 

DS vil ~jennomføre den møteserien på 7 møter på "Kapitalen" som står omtalt 
1 TF. Minst en fra hver avdeling skal delta. Alle som ønsker, kan me lde seg 
på. DS vil ta stil l1ng til hvor mange som kan være med når vi ser interessen. 
Det bl ir møter ca. hver 3. uke. Påmeldingsfrist: l. januar. 

b} Sosialismediskusjonen 

DS vil arrangere et helgeseminar 25. - 27.2 med følgende tema: 
- Sosialismens økonomiske problemer 
- Det sosialistiske demokratiet under proletariatets diktatur 

Seminaret er åpent for alle. Påmelding sendes Ole Petter Jupskås, Bjerkealleen 
25, 1370 Asker, innen 10. februar. Nærmere opplysninger vil bli sendt ut seinere. 

DS vil fortsette sosialismediskusjonen i KOS. Vi pålegger alle styrer å sørge 
for at viktige motsigelser el l er synspunkter kommer fram i innlegg . 

Endelig oppfordrer vil laga og UDS-ene til å arrangere diskusjonsmøter og/ 
eller seminarer (gjerne åpne) om sosia lismen lokalt. 

Partiet ·skal jobbe for at Samorgene i Asker oa Bærum arrani;ierer møte om alt.Prn;i
tivet til Willoch, Gravdahl og Wangs samfunn av idag: "Sosialismen - død tanke 
eller mulighet i framtida?" 
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Marxistisk Forum i Bærum og Marxistisk kveldsskole på Jessheim annonseres i KK 
og er til enhver tid teoretiske/politiske diskusjonsfora som bør nyttes av 
hele distriktspartiet. 

c) KK-arbeidet 
Det står reformistiske og økonomistiske strømninger i distriktspartiet som er 
en vikti g årsak til svikten i KK -arbeidet. Et oppgjør med di sse strømningene er 
ei forutsetning for å kunne nå og hold e målsettingene for salg og abbonnements
tall. A korrigere dette avviket i KK-arbeidet er en del av kampen mot dette 
avviket i hele partiet. 

Vi må derfor på nytt re ise kampen mot linja med å delegere vekk ansvaret for 
KK til en KK - ansvarlig , og linja med å se på KK-arbeidet som en reint teknisk 
oppgave. 

Kampen for å opprettholde KK er en kamp for å hold e på det mest effekti ve 
redskapet vårt for å nå ut med våre politiske linjer, for den politiske og 
ideologiske kampen mot sosialdemokratiet og borgerskapet, og for å reise og 
støtte kampen mot krisa og krigsfaren og for sosialismen og revolusjonen. 

Fylket gjør det jamt over bra i kampanjene, og KK -arbeidet er i framgang. 
Likevel l igger vi fortsatt under målsettingene både for l øssa lg og abbonnements
tall. I løpet av kampanjeperioden 15.1 - 25.2 ska l begge disse målsettingene 
være nådd for distriktet. Fra da av må alle lag holde målsettingene på ukentlig 
salg og abbonnementstall i sitt område. De laga som mener de ikke k-larer dette, 
skal snarest ta saka opp med KK-ansvarlig i OS for å få hJelp, evt. reviderte 
målsettinger. Ingen lag kan på egen hånd revidere målsettingene sine . 

V1 må 1nnskJerpe at målsettingene ikke er fJerne mål å strebe mot, men tall 
som må holdes for at KK skal kunne overleve. 

Dette krever et systemati sk fornyingsarbeid etter stopplister og på andre måter . 
Det er styre ts ansvar å sørge for at fornyingsarbeidet startes opp og opprett
holdes. 

Dette innebærer også at et lag som har ei målsetting på f.eks. 20 ex/uke, 
i løpet av 1983 må selge (minst) 20 x 52 = 1040 aviser. Sa lg under målsettinga 
i ei uke må kompenseres med salg over målsettinga i andre uker. 

Styret er ansvarlig for at KK-ansvarlig fører oversiktlig statistikk over 
salg og abbonnementstall som gjør det mulig å følge utviklinga og holde over
sikt. Styret må kontrollere dette med jamne mel lomrom . 

Fornyingsarbeidet ska l ha hovedprioritet hele våren 83, og skal oppsummeres 
særskilt. Også i vinterkampanja ska l fornyingsarbeidet prioriteres, og ordninga 
med fornyingsansvarlige skal være etablert og utprøvd i løpet av kampanja. 

Den nye ordninga med t ettere samarbeid mellom KK-ansvarlig i DS og i UDS-ene 
og me.llom KK-ansvarlig i UDS og KK-ansvarlig i avdelingene, ska l prøves ut. 

KK-ansvarlig i DS tar sik te på å etablere ukentlig telefonkontakt under 
vinterkampanja for å følge kampanja tettest mulig. 

I tillegg vil enkelte avdelinger på pålegg om å starte opp arbeidet med salg/ 
verving på bestemte arbeidsplasser. Slikt pålegg blir gitt i et eget skriv som 
er en del av pl anen. Dette er en del av arbeidet med å styrke innrettinga på 
arbeiderklassen. 

Til slutt vi l vi understreke den store betydninga KK-arbeidet har for lagets 
øvrige arbeid. Både ved at en knytter til seg nye folk gjennom KK-arbeidet, og 
ved at sympa ti sører kan trekkes med i konkret arbeid. Og ikke minst ved den 
politiske betydninga det har for klassekampen at KK blir spr edd fast til flere . 
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d) Innrettinga på arbeiderklassen 
DS vil sjøl i langt sterkere grad enn før diskutere spørsmål knytta til arbeider
klassen, bl.a. sysselsetting og ledighet og hvordan krisa rammer fylket . Vi 
vi l også prøve å gi bedre hjelp til de kameratene som står oppe i faglige 
kamper. 

KK-arbeid på eller utafor bedrifter og innrettinga av valgkampen på arbeider
klassen blir viktig for å styrke hele partiets innretting på klassen. I denne 
planperioden blir vi nødt til å nøye oss med å styrke innrettinga på arbeider
klassen i hovedsak gjennom innrettinga av arbeidet med de andre oppgavene i 
planen, fordi det ikke blir rom for særlig mer. 

Før diskusjonene i høst er oppsummert, er det vanskelig å legge mer kon
krete planer . Men det er alt nå klart at det fortsatt står politiske og ideo
logiske motsigelser i partiet på spørsmål knytta til dette . Og partiet er 
fortsatt ikke organisatorisk styrka overfor arbeiderklassen . 

Laga må reise kampen mot linja om at medlemmene som jobber politisk på arbeids
plassene og i fagforeningene får seile sin egen sjø etter sin egen kurs. Det 
er lagets ansvar som kollektiv å stake opp kursen for disse medlerrmene. Bare 
på denne måten kan vi ha håp om å kunne reise kampen mot reformismen og økono
mismen i arbeidet på arbeidsplassene og fagforeningene . 

e) RV og valgkampen 
Vi setter som målsetting å stille liste til fylkestinget og disse kommunene: 
Asker, Bærum, Skedsmo, Ullensaker, Rælingen, Lørenskog, As og Nesodden, og å 
få inn en representant i fylkestinget, i Bærum og i Asker. I de andre kommunene 
er målsettinga å øke antall stemmer i forhold til tidligere valg. I alle disse 
kommunene må RV organiseres slik at det tjener disse målsettingene . Det er viktig 
å få med mange uorganiserte. 

Målsettingene for sammensettinga av listene er: 50% kvinner, mange fra 
arbeiderklassen, og frerrmedarbeidere og ungdommer på alle listene. 

Vi vil understreke at partiet skal lede RV og valgkampen. Dette kan ikke over
lates til noen kamerater som jobber med RV . 

I løpet av vinteren må partiet diskutere de viktigste sakene RV skal kjøre fram 
i valgkampen lokalt. Nomineringene må gjøres ferdige innen 1 .3 og valgkampen 
må være forberedt - (RV-grupper oppretta og i gjenge) før sommeren . 

RV skal ha årsmøte i fylket 30.l, med diskusjon av program og nominasjon 
til fylkestingslista . Alle kommuner må sikre at det sendes representanter dit. 

Se ellers planene for valgkampen fra SK og fra RV sentralt og RV i fylket. 
DS vil følge opp valgarbeidet både gjennom RV og ved at valgkampen tas opp 

på konferanser og møter med folk fra avdelingene. 

f) Beredskapsdiskusjonen 
Ingen merknader til det som står SK's plan . 

g) Kvinnekampen 

Linja for 8. mars og ledelsen av 8.marsarbeidet blir gitt i eget direktiv. 

Januar: Ko·nferanse om 8. mars. 8.mars-ansvarlige i UDSene og avdelingen skal 
møte . Målsettinga er å aktivisere og skolere flest mulig for oppgava. 
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Februar: Jobbe med 8. mars i samsvar med direktiv . Kvinneutvalget i DS skal 
innkalles til fraksjonsmøter på 8. mars. 
Mars-april : 8.mars-arbeidet skal oppsummeres til Kvinneutvalget i DS (og SK). 
Laga må dessuten "ta grep om" l .mai-arbeidet i kvinnebevegelsen. 

Mai: Kvinneutvalget i DS vil gjennomføre undersøkelsesmøter i samarbeid med 
Kvinneutvalget i SK om kvinneundertrykkinga i partiet. 
I mars/april skal det arrangeres åpne møter i Asker og Bærum (felles), Lille
støm og As i regi av partiet, Marxistisk forum el. likn. og med innleder fra 
SK ' s KU . Tema: Hvorfor er det så vanskelig å rokke ved arbeidsdelinga i sam
funnet under kapitalismen. 

Kvinneutvalget i DS har som mål å gjøre seg mer gjeldende i kvinnekampen i 
distriktet, bl .a·. ved å fostre kvinnekaderen gjennom å knytte enkelte nærmere 
til seg, evt . ved utvida møter i KU og/eller flere konferanser. 

h) ~ 

Hoved li nj a i fy l ket vil være Fag li g l .maifron t (evt. under et annet navn). 
Sjøl om det er riktig å sl åss for breiere tog i regi av f.eks. Samorg flere 
steder , er det bare i Asker det er realistisk å få til Samorg-arrangement. 
Derfor må alle, også Asker, jobbe ut fra at det kan/vil bli brudd, og at det 
blir nødvendig å arrangere FFF-tog. 

DS stiller som målsetting at vi arrangerer tog de samme stedene som ifjor. 
Vi mener det er viktig med partifester om kvelden. Minimum er å arrangere 

slike fester i Asker, Bærum og Skedsmo. 

i) Anti-imperialistisk arbeid 

Det anti-imperialistiske arbeidet har blitt styrka i distriktet de siste åra. 
Men fortsatt driver vi dette arbeidet for dårlig. Det blir et spontant preg 
over mye, og DS har dårlig grep om ledelsen av dette arbeidet. Framfor alt er 
vi for trege til å reagere på saker som Israels invasjon i Libanon. 

Distriktet skal prioritere støttearbeid for Polen og Afghanistan. Dette 
bør drives flere steder. På andre saker vil vi oppnå · ei arbeidsdeling mellom 
laga, slik at distriktet som helhet driver et allsidig anti-imperialistisk 
arbeid samtidig som medlemmene på hvert sted får konsentrere seg om en eller 
noen få områder. 

Vi er klar over at planen ikke gir rom for å styrke dette arbeidet slik det 
er ønskelig. Vi mener det er ønskelig å styrke Afghanistankomiteene i Asker og 
på Jessheim . Så lenge det ikke er oppretta Afgh.komite i Bærum, går vi inn for 
at aktivistene der knyttes til komiteen i Asker. Det ser ut til å være best 
grunnlag for SNP i Lillestrøm og i Bærum. Vi går inn for at Afghanistankomiteen 
i Asker og SNP i Lillestrøm fungerer aktivt. 

For å nå målsettinga om prioritering, arbeidsdeling og bredde pålegger vi laga 
og UDS-ene følgende: Dere skal sette opp ei prioritering av det anti-imperia
lis tiske arbeidet i deres område ( l . , 2. og 3. prioritet) ut fra disse må 1-
setti ngene og de mulighetene som foreligger lokalt, og rapportere dette til DS 
når planen er behandla. 

j) Partijubileet 
DS går inn for at det arrangeres 10-årsfest for Romerike Skedsmo og for 
Asker&Bærum i Bærum. 
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k) Ungdomsarbeidet 
Dette er ikke særskilt nevnt i SK's plan. En del lag er i ferd med å opprette 
fast kontakt med RU-laga. Det er viktig å sikre at dette blir en stab il og 
tilfredsstillende kontakt. 

Ds oppfordrer alle partimedlelllller som kjenner ungdom som kan være interessert 
i å få . kontakt med RU til å melde fra om dette. På noen utvalgte steder vil vi 
satse på å gi RU hjelp til å bygge opp lag ved å starte studiesirkler og dele 
ut løpesedler . 

Hovedfeilen i urig2omsarbeidet som distrikt~[l~!:.!i_et må korriger_e, _e_!'. ___ at vi 
har sett å RU som et roblem o en b rde, o ikke som en ressurs for artiet 
og rørsa. Der RU fins, er det viktig å trekke dem med på seminarer og an~ 
interne arrangement de har nytte av såsant det er forsvarlig ut fra sikkerheten. 
Det samme gjelder sjølsagt eksternt arbeid soml .mai, kvinnearbeid m.m. 

5. DEN LOKALE TILLEMPINGA AV PLANEN 
I likhet med SK er vi kl ar over at pl anen er stram og kan bli vanskelig å 
gjennomføre. Her er noen retningslinjer for tillempinga: 

Vi er mot at planen gjennomføres som "pliktløp". Hensikten med å gjennomføre 
de enkelte oppgavene er å oppnå resultater. F.eks. er det ingen hensikt for et 
lag å gjennomføre en omfattende d1skusJon om l .mai dersom det ikke er grunnlag 
lokalt for å drive noe l .maiarbeid. Dette må avgjøres i plandiskusjonen. 

Arbeidsdeling: DS er for å gjennomføre ei arbeidsdeling på enkelte eksterne 
oppgaver mellom laga i UDS-områdene . Rallllla for denne arbeidsdelinga er at pl anen 
som helhet følges av UDS-området som helhet . Et opplegg for s l ik arbeidsdeling 
skal i tilfelle utarbeides av UDS, og godkjennes av DS. Dette må det rapporteres 
om/søkes om snarest etter at planen er behandla av UDS. 

Dersom noen avdelinger mener at de ikke kan følge prioriteringene og målsettingne 
i planen, må de søke DS om tillatelse til å fravike. Søknaden må inneholde for
slag til alternative prioriteringer el ler målsettinger, og sendes snarest etter 
at planen er behand la . 

Uforutsette hendinger: Dersom det skjer uforutsette ting i laga, kan det bli 
påkrevd å fravike planen for kortere tid. Det kan sjølsagt også skje ytre 
hendinger som krever endringer. I begge tilfeller er det styrets ansvar å fatte 
vedtak, bl.a. om hva som i tilfelle må prioriteres lavere. 

DS vil jobbe for å være raskt ute med retningslinje r i tilfel l e slike ytre 
hendinger. Men uansett vil det ta tid for signal er eller direktiv når fram. 
Styret må .derfor være innstilt på og organisert s l ik at avdelinga kan reagere 
raskt dersom det blir påkrevd. Følg også med i de politiske signalene fra SKAU 
som kolllller i KK. 

6. METODENE FOR LEDELSE I AVDELINGENE/UDS-ENE 
Vi vil til slutt peke på noen viktige forutsetninger for å kunne gjennomføre 
planen: 
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i~ ~ --r c: ~ Jt~ ~2:~~~;r~ ~:J~---:; ~- -~ : 1~ N f ~ 1 ~ ~,➔ 3 J 
a) Skikkelig planle~ging. Styr..et._må._s_e_t:r~p_p__.__e.n_mø_tepJan_L god tid (med 
fastlagte møtedager. Ansvaret for forberedelse, innkalling og lokale må også 
være fordelt i god tid. Innkallinga (med forberedelsesmateriale, problemstil-
l i nger og hel st også forslag · 1ti.1 !.vedtalc)'.:111A..:s elldes "at så..;tj,d,lj'g ,•a..t med:leJ1J1Jene_ .•,sfr. · . 

får reelle muligheter til å f~!'.~~~'r.1s ·,s ~g"'.g5u~1~~\-, _ff!' ~-' ":'-c'i•", ,;, -:~; , 1 ,::;·:.,v;v·, :;.:,t=r:c 
b) Bedre organ i sa tori sk ~rep ,.,,J1i n~.,,P} a9~r 0 0,g,,Y,e,dt<\,k . er..1 ti 1 , 1 t~~.n. nytt 7icrder,~9m_,.,r. _ ,,, 
de ikke blir satt ut i livet : - I11g'en',s1ak'·er ·ferdig "/:lisld.ltert før dl!t"er ·veclta'tt"" "·· 
hvem som skal gjøre hva, når det skal gjøres og hvordan oppgava skal løses. 

c) St rets opp ave er å være;:.en ,-il:ede11Se }or hele; la eit:::o Ja ets,.,arbeicl i •>i ~ke 
bare or ere e og e e agsmøtene--:.,2 , ·•·2 .· ,. '.:,_;_ ::·: 0 ,,,?,i-.,•:-·~ ,. 

d) Kont ro 11 og rettleiing av rul(d] 'e_pj\t-ine: ! Detti ~~ ~i-~ ~J~~M~-- O~P,Q.iVe f51 t _ itxf~ t ·: ', . ~: 
Det må gJøres Jamnlig, og kan .'f'. :,elts: skJ~ ye_d_ at de· s·om ' hqr bTgt ,p~l'!fit e!'; ': _ -~ · ,. 

~~~~~:~• innkalles til et s?re~øte, ellr at,. ~~~.styr f?~: ~:~'11 !~r koptakUJ~r,o.~ ::,-, 

e) Alle medl emner må ha klare, ot fastlagte oppgaver. Laget må praktiser,e · ,:·, ,,-;. '· 
arbeidsdeling . Alle medle11111er:.m ha· mest ,mullg ··kl'are _' og fa:stlagte :oppga.ver•"-r-- r': , ;,, 
Spesielt viktig er dette over.for de:.medlerrrnene.:som ti-Lnå .har vært mer- ,eller. < -r_, 
mindre passive. Laget har et •.kollektivt ~nsvar ,for :å sette planen ut- L livet,,, · 
alle medle11111er har et personli-~ ansvar f?r deb sårrme. :,,.·:•:, •J . '.1 :.:::,, <:b ,-.,::.· 

, ,- ?. ,. ·r i:--- r--. J ' ·.• •· ··, , ,,1 • ·-,. , 

f) Medl emnene må følge masse] j nja,., ~t)itte1 innebairer, bl .a,. -~-mobili~~re 11ot;gJXpi- ,: ,,:-~ 
serte til _å _være med å dra las"set:_;P.~tte ' k~ev_ei:- ,:lit:t,': in11sats; men·

1
gj/,,det .'!TI,ange~ · .,, 

dobbelte igJen . Styret må ko~~ro_l}~!'e og j hJel_R~·:,.: · ,. _ .. ,' .• , ,.. :•· ---•. 

Vi ser det som spesielt viktig· å't ·i'agt t ~om Ro1}Ji<~i i l ~i~r; ~~ --fiøje~t .,pfi,6~< i:' _\ ,:• 
riterte oppgavene: KKarbeide:t,~?g_. ;, ~~~J ta l en"-i{~d~~ne: ~,p~s} uJ ifo v~!~Mf\lpep:; ,ii} 10• ~-~ 

Som et ~iste punkt vil vi. tre~.ff !ran! 'beli~vef"for å ·tosft~ "fl ere icadre1 pt ··, ·' ., (·;~'" · 
mellomnivået, dvs. styrenivå. ~~ag~_t ~b'~r ~isk~tere.,s.~g,JreynL ti,! be~t~ tf?, ~!l<!r:I'! · .. · 
som skal fos tres. Spes i e 1t må;· vi t ~gg~ v~kt p1'J. fos ti:,e .flere _kvi_nl')er ._~Q,ett~ 
gjelder både i det eksterne og ·det7 l1terrye ar'beide·t. FØl'g retnlng$1i~jene ";l,:.v\.:. _- --~--~·. 
artikkelen til K.E. i TF jun!t_- , , .~- · '" , .. ,; :;:/ st.

'·' ·· ~ 

, ·-Gl:. 

--OVER FRA SIDE 

Saboterte vi abonnanen+-==~..:--~ ,,, . .,...:.,2 ! 
V

. ......,.__ ,,._,_ =•=•~":,!- '-"-'l"V-'-'>St. 
1. J........,.. -'-""e ned det,- f'Ølte •at vi -sio 1 

beina under løssalget! _, 
:.i · 

Petter: Vi har tatt det n,n 1.· '0;.,;;,~ -~- ~ -
--rr- ·-:1- ~ •na, 

- har prøvd . et par ganger å ha _pj:ØJJ:'j., . 
staoo der VJ. satser iær på ~ - V,i• 
~r også follc san kjØper reg;,,i,.,,,,;;.i -~ 
neiå _mange det er all right å ~ -~-t" 

kJøpe • 

.KOS: Tilslutt,- hvordan holder dere 
notivasjooen qpe? 

_}_ 

C i . ·_ :. 

TERJE: · 1Det ·er. vJ,ktig for, noti vasjbnert ', " '-< 
at. vi ,et to scm: selger,; samtidi · har iilk. ,_. 

S..~i~i·t: 
-t"s(Jfl'?·I ,;_;:,:::; .~~· ... ,:-.~:·1r ·,·~::-;:·1,\ :,-_,:-1 ~,•::_r··,r0,Vi-i 

·.._·-:'.:l.If8. 

f;r)2C:,2<.., .•f~~ ,;:,~la;)-· LJ ., •-~ 

... =-:r:: :--,~-,0::.,,· ... ~~-~~, :~-i:b.,~>~-;1:~;~r:··::::-.1 ;~~_..! 
J,.1 i!:!- i::,r.s·~, · '.~, .... -~· .. ~" ·h . ·.r.::~ n9;-;;..r:.J.):E7.U.L 
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LENIN, KALLE OG SOSIALISTISK BEVISSTHET 

HVILKE MULIGHJITER HAR EGENTLIG ARBEIDERKLASSEN TIL Å UTI/IKLE 8æIALISTISK BE\'ISSI'Hfil'? 

SPØR INNLEDER I EN KCM1ENI'AR TIL KALLE. DF:NJ'JE ARI'IKKELEN BLE LE\IERl' KOS I AUGUST, MEN 

VAR DEN GANG FORLANG TIL Å TAES INN. DEN ER NÅ KORTA NED. 

Et viktig spørsmål i sosialisme-
diskusjonen er utviklinga av "sosialistisk 
bevissthet~ Kalle sier forutsetninga for 
revolusjonen er at arbeiderklassen har 
."endra sine subjektive oppfaæin<Jer i smn
svar med sine objektive klasseinteresser". 
Sjøl tror jeg at bare en liten del av 
arbeiderklassen vil ha utvikla en så ut
strakt grad av sosialistisk bevissthet. 
Og de vil, får vi håpe, forlengst være 
medlerrrær av partiet. Forøvrig vil bevis
stheten dele seg på svære mange nivåer, 
og være påvirka av all den forvi=inga 
san vil herske i en slik situasjon. 

For å undersøke dette spørsrnålte 
videre, vil jeg ta utgangspunkt i Lenin/ 
"Hva må. gjØr!=S": Sosialistisk bevissthet 
springer ikke opp av fabrikkgulvet, den 
må. tilføres utenfra . I seg sjøl kan arb
eideren bare utvikle "fagforeningsbevisst
het". 

Hvis dette er riktig, hvorfor er 
det slik? Evner ikke arbeideren å forstå 
sosialisræn på egen hånd? 

For å få ideer an sosialisrre, 
utvikle sosialistisk bevissthet i Lenins 
betydning, er det først nØdvendig å for
stå kapitalisræn Økonanisk og politisk. 
Det er nØdvendig å forstå rrotsigelsene 
og utviklinga til kapitalisræn.Det er 
nØdvendig å kjenne historia, forstå det 
riktige forholdet ll'ellan klassene, statens 
klassekarakter osv. Kort sagt: Den marx
istiske teorien. 

Marxisræn er en vitenskaplig Dp?
surrræring av erfaringer langt ut over 
hva en klasse eller en generasjon kan 
skaffe seg. Marxisræn kan propaganderes 
gjennan aviser og studiesirkler, l1'en det 
skulle vitenskaplig arbeid til for å ut
vikle den. Arbeiderens begrensning i å 
utvikle sosialistisk bevisthet ut fra 
egne erfaringer er objektiv! 

HVA ER FAGFORENING.5BEVISSTHEI' IDAG? 
HVORDAN ER ARBEIDERKIASSENS VERDEN
BIIDE? 

Et viktig spørsmål for oss san 
skal propagandere denne teorien i arl:>e-
iderklassen er: Hvordan ser verden ut 

for en arbeider san ikke er sosialist; 
san ikke har sosialistisk bevissthet? 
Jeg tror vi vil ha Iey"e igjen for å grave 
litt her. Med fare for å trå feil skal 
jeg gjøre et forsøk . 

Det førstesanslår l1'eg er at 
arbeideren san ikke ser kapitalisræn san 
en avgrensa epoke i historia san skal 
følges av sosialisræn, han ser kapital
isræn san noe san skal "vare ved". Han 
tenker ikke: "Etter kapitalisræn korrrner •.. " 
- for det er ikke noe "etter" kapitalis
rren! Kapitalisræn er "tingenes tilstand". 
Han har ikke grunnlag for noen annen 
teori så lenge han ikke er gjort kjent 
med og har forstått den sosialistiske 
teorien. 

Det er vanskelig for en kannunist 
saner vant til å tenke: Feudalisrre, kap
italisrre, sosialisrre, kannunisrre, og 
sette seg inn i hvordan verden fortoner 
seg ut fra et slikt synspunkt:"Kapital
isll'en er tingenes tilstand" • 

Min egen erfaring (subjektiv?) 
er at arbeideren san ikke er sosialist, 
ser ikke på klassene san uforsonlige. 
De står i rrotsetning til hverandre, 
javel, l1'en de er også gjensidig avhengig 
av hverandre. Borgerskapet er avhengig av 
arbeiderklassen, og det er et våpen i den 
faglige kanpen. Arbeiderklassen er avhen
gig av borgerskapet, og det setter grenser 
for den faglige karrpen og sikrer "ansvar
lighet. 

Så lenge kapitalisrren er "tingenes 
tilstand", så lenge vil o:;så arbeideren 
forsvare borgerskapets rett til utbytting. 
Dette er ett av de vilkår~den faglige 
karrpen er underlagt så lenge sosialismen 
ikke blir propagandert og forstått san 
arbeiderklassens vei å gå! 

FORTS.SIDE~ I 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



SOSISIALISME-DEBATT ITTJ 

I DRAKAMPEN CT>I IDEDLCGIEN I ARBEIDER
KI.J\SSEN srrLLER OORGERSKAPEI' STERKERE 
ENN PARI'IEI' IDAG. 

Arbeiderklassen har felles er
faringer i aå bli utbytta og t:mdertrykt 
av borgerskapet, og har organisert seg 
faglig i kampen rrot denne undertrykkinga. 
Det gir en viss rrotstandsdyktighet rrot 
bergelig demagogi og ideologi. Og det 
gir en inngrodd mistillit til borger
skapet i den faglige kampen. 

Samtidig er arbeiderklassens 
"subjektive oppfattninger" idag mer i 
slekt med den borgerlige ideologien enn 
med marxismen. Den borgerlige ideologien 
QmJir arbeiderklassen 24 timer i døgnet. 
Den har enonæ ressurser. På tusen og en 
måte, og med stor iherdighet, hamrer den 
inn: "Kapitalisrren er tingenes tilstand" . 

Iræns kjemper kamn.mistene for 
oppslutning an en svært vanskelig teori . 
(I den grad vj_ gjør det.) Vi vil idag ha 
oppslutning an den sosialistiske revolu
sjonen, den sosialistiske oppbygginga/ 
korrmunisræn. Arbeideren oppfatter dette 
ikke bare san utidig, det inngår ikke 
i verdensbil det hans , står heller i rrot
setning til det! Og , san an dette ikke 
er nok , partiet ber også an godkjennelse 
til ålede arbeiderklassen i denne fram
tidige revolusjonære situasjonen! Dette 
er noen av de vilkåra. partiet sin propa
ganda for sosialisræn er underlagt idag. 

DEr MATERIELLE GRUNNIAGEr FOR OORGER
SKAPEI' SIN IDEDIDSISKE INNFLYTErSE . 

I 30- åra var store deler av 
arbeiderklassen revolusjonær: . Mange lot 
seg også lede av kannunistpartiene. Det 
hadde samænheng med krisa i kapitalisræn 
og revolusjonen i Russland. Den sosi al
istiske ideologien hadde høykonjunktur. 

Dette varte ikke ved. Sosialismen 
sin innflytelse ble svekka i og med at 
kapitalisræn rehabiliterte seg. Sjøl 
ikke verdenskrigen kunne rokke ved det. 

Er det noen samrenheng her? Jeg 
tror det! Jeg tror at så lenge arbeider
kl assen har t iltro til kapitalisræn, vil 
borgerskapet ha ideologisk makt i arbeider
klassen. Og, arbeiderklassen vil ha til
tro til kapitalisræri sålenge kapitalisræri 
er sterk , ræri er villig tilårevurdere 
derJ1e tiltroen når kapitalisræn svekkes. 
Det har samænheng med vilkåra for den 
sosialistiske bevisstheten, og med at 
arbeiderklassen er avhengig av borger
skapet under kapitalisræri. 

Så lenge kapitalisræn faktisk 
fungerer , så lenge den i arbeiderkl assen 
sine øYne r epresenterer noe av det rrest 
framskredende (l evestandard, teknol ogi , 
kultur osv.) , og sålenge den tilsynelat
ende har utviklingsmuligheter,- så lenge 
vil den borgerlige ideologien også ha 
stor innflytelse i arbeiderklassen.~ 
italisræns funksjonsdyktighet er e t 
obJektivt, materielt grunnl ag for borger
skapet sin ideologiske innf lytelse i 

arbeiderklassen. 

FORSØK PÅ NOEN KOOKLUSJOOER. 

Hvis dette i hovedsak er riktig, 
kan partiet ikke vente noen storrænde 
oppslutning an den sosialistiskestrate
gien før arbeiderklassens tiltro til kap
italisræn har mista grunnl aget sitt . Sam
tidig må vi ikke fors\tml'e nrulighetene 
san finnes til å slå enkelte sprekker i 
denne tiltroen gjennan den faglige kampen, 
gjennan å forklare hvorfor l ønnsnedslag, 
hvorfor penniteringer, oppsigelser, kon
kurser osv. Kort sagt; hvorfor kri sa. 

Den alllrene fostringa av arbeider
klassen vil føre til at enkel te nænær seg 
partiet.Jeg tror at det viktigste resul
tatet av partiets arbeide i arbeiderklas
sen i lang tid vil ligge i åta vare på 
disse enkel tpersonene og rekrutere dem 
til partiet. Vi forS\tml'er oss alvor lig 
hvis vi ikke legger spesiel t stor vekt 
på dette . Det er en av de viktigste kon
klusjonene jeg trelc.ker. 

Jeg har tidligere sagt at ut
viklinga av produksjonsmidl ene* øker de 
kroniske markedspr obleirene under kapital
isræn, Øker den kroniske arbeidsl øsheten 
og utbyttinga i produksjonen. At over
produksjonskrisene vil kame stadig 
tett ere og være stadig vanskligere å 
kame ut av. At arbeiderklassen sin rrot
stand vil Øke. At dette er kapitalisræn 
sin ut:mgåelige utvikling. J eg holder det 
ikke for utelukka at kapitalisræn, i og 
med datarevol usjonen, er i ferd med å 
akselerere denne utviklinga i stort 
terrpo . (Det er dette Kall e peker nese av 
i siste Kos . ) 

Lenin sa nå vinteren 1917 at han 
ikke trodde revol~ionen ville kame i 
hans tid! I oktober-slutta arbeiderene 
og bØndene seg til revol usj onen, 111/e på 
grunnlag av paroler san "Jord, f .,:ed, 
brød". Jeg ser ingen avgjørenede argu
ræriter for at revol usjonen vil utvikl e 
seg annerledes i vestlige kapitalistiske 
land. Altså uten at sosialistisk bevisst-

--- ------ ---------'----------- FORTS . SIDE [iQj -
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SOSIALISME-DEBATT 

K/lPITll.LISffiJS L!DlXIll GHET 

ROLF SVARER INNLEDER 

KAPITALISMENS UDUGELIGHET --------------------------
Ikke fordi jeg ønsker å sette 

noen sperre . mot~ problem

stillinger, men jeg syns det 

er behov for å oppswnmere noe 

av det som har vært framme i 

diskus jonen til nå - for å gå 

litt djupere nedi~ av de 

spørsmåla det trengs videre av

klaring på. 

Jeg prøver meg med noen påstander, 

for å få rydda unna noen saker (?) 

og få stilt andre noe skarpere: 

For det første: 

Vi er enige om at kapitalismen 

av i dag - i det imperialistiske 

stadiet- er reaksjonær. 

Imperialismen er stadiet med råt

nende kapitalisme og sosialistiske 

revolusjoner (fritt etter LeninX 

Sjøl om vi gir den "karakter" 

bare utifra dens evne til å ut

vikle produktivkreftene (som Inn

leder i starten konsentrerte om), 

må v i trekke denne slutninga. 

Riktignok utv ikles teknologi og 

produksjonsmidler og mennesket 

som produktivki;-aft. Men, de~ rase

res også! Både produksjonsmidler 

og arbeidskraft utnyttes i mindre 

og mindre grad fullt ut. Dessuten~ 

når v i skal vuraere om dette sys 

temet er historisk p rogressivt 

eller reaksjonært , så gir de t men

ing bare hvis v i måler det opp i 

mot det som ville vært a lternativet _: 

sosialismen. En sosialistisk pla1-
Økonomi ville idag tatt bedre varf 

på produktivkreftene og v idereutvik

linga av dem (samtidig som det også 

ville tatt bort nødvendigheten 

av å løse Økonomiske kriser og 

kamp om markeder gjennom verden

skriger! ) 

Overfor Vest-Europa blir 

riktignok dette idag "bare" 

teoretiske påstander ,fordi vi 

ennå ikke har praksis å vise 

til her (ingen sosialistiske 

land ). Det eneste vi kan vise 

til ,utifra praksis, er uduge

ligheten til kapitalismen. 

Slik må det bli helt til den 

første revolusjonen er gjennom

ført , såklart! 

Men, det teoretiske alternativet 

er ikke noe uvesentlig våpen 

i denne sammenhengen! Når det 

blir sosialisme i vår del av . 

verden, .- så skjer jo det som en 

politisk maktovertakelse for 

arbeiderklassen (gj. revolusjonen) 

og denne maktovertakelsen bygger 

på at det t eoretiske alternativet 

(som sosialismen inntil da repre

sentrer for Vest-Europa) blir 

"backa opp" av det arbeidende 

fol ke t . Derfor er det så avgjør

ende for kommunistene å utvikle 

den teoretiske og politiske 

kampen , ved siden av den Økonom-
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iske. 

Grunnen til at jeg drister meg 

til å påstå at v i i hovedsak er 

enige om dette ,er fordi jeg ikke 

har sett at Innleder har fulgt 

opp sin provokatoriske "åpnings

påstand" om progressiv• iinpertå;., · 

lisme i de seinere nummra. 

Men, hvis vi fortsatt er uenige, 

ei dette et yesentli_g :OJ?~rsmå,l 

å gå v idere me d. Du bØr ialle~ 

fall avklare hva som er ditt 

standpunkt nå • 

For det andre: 

Vi er enige om at utviklinga 

av produktivkreftene undermin

erer kapitalismen ,at den får 

det vanskeligere og vanskeligere 

med å fungere både som Økonom

isk og politisk system etterhvert 

som produktivkreftene utvikles. 

Dette oppfatter jeg det som 

det er brei enighet om - også 

blant de som har hatt mye åta 

Innleder for ( ? ) Innleder har 

her gjort endel for å få satt 

søkelyset på og få konkretisert 

dette. Han/hun har , etter min 

og andres oppfatning, gjort en

del "overtramp" (ensidighet og 

endel forhasta slutninger/ utled

ninger), men det må for all del 

ikke få oss til ikke åta opp 

utfordringa! Å trenge djupere 

inn i disse sakene er av stor 

betydning, ikke minst for å 

unngå at vi havner uti refor

misme (eller på den andre sida: 

sjablong "v enstre") i den kampen 

vi nå må føre mot den voksende 

krisa i papitalismen. 

Vi er enige om at utviklinga av 

produktivkreftene - på det nivå

e#e er kommet idag - undermin

erer kapitalismen, men vi har 

ikke godt nok grepet på hvordan 

og hvorfor. 

Det leder meg over på det jeg 

egentlig tenkte å skrive om, 

gjennom åta opp noen av de 

spørsmåla Innleder reiste i 

forrige nummer. 

KiØEekrafta_og_Erod.kr:nl~i~~ 

Du spør om misforholdet mellom 

kjøpekrafta og verdimassen til 

varene som skal kjøpes vil Øke 

når produktivkreftene utvikler 

seg. 

Det vil det -her er vi enige. 

Forbedra prod.midler og mer 

kvalifisert arbeidskraft fører 

til a.t større varemengde blir 

produsert uten Økt arbeidskraft 

(samf.messig nødv. arbeidstid) 

bak. 

Dette virker i retning av å 

senke den reeelle verdien av 

varene, pr. enhet. Det vil vir

~n på verdien av arbeidskraf

ta, den vil også minske (da re

produksjonsmidlene får mindre 

verdi). Konsekvensene blir altså 

en Økning av forskjellen mellom 

verdien av samla varemasse som 

produseres og verdien av arbeids

krafta (m.a.o. en Økning av ~er

verdien i sjølve prod. frossen). 
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Nå kan det innvendes at endel av 

dette"mellomlegget" (merverdien~ 

går til kjøpekraft i uproduktive 

sektorer, men som fØlge av loven 

om maksimalprofitt, så vil for

skjellen mellom varemassens verdi 

og kjØpekraftn uvilkårlig Øke . 

Automasjonen skjerper altså 

utbyttinga ,gir større merverdi. 

Men samtidig så skjerper den 

også overproduksjonen 

Dessuten, så vil profittraten 

minske (tiltross for at profitt

mengden Økes ) pga Øknimga av 

den konstante ka,p:ltalen. større 

og større verdier blir bundet til 

produksjonsutstyr -som skal pro

dusere varer som det ikke vil være 

kjØpekraft til. Dette er et sinn

svakt opplegg- som også vil gjøre 

det vanskeligere og vanskeligere 

å fungere som kapitalist! Det pek

er egentlig på at vareproduksjonen 

(prod. for salg ,med fortjeneste, 

på et marked , er uhensiktsmessig 

på det stadiet som produktivkreft

ene nå har nådd. 

(At flere gifantselskap ,som en 

tidligere skulle tro var "solide" 

kapitalister , nå vakler, er ut

slag av denne utviklinga) 

Arbeidsl~sheten 
Videre reiser du spørsmål rundt 

sammenhengen mellom utvikling av 

. produktivkreftene og Økninga av 

arbeidsløsheten. 

Jeg er ikke sikker på hva du mener, 

når du sier at "Økt arbeidsløshet 

(fører) til økt utbytting av arbeid-

I 
I • 

erne i produksjonen". 

Dersom du mener at det er det første 

som fører til(er årsak til) det and

re, så mener jeg du stiller det feil 

Både Økt arbeidsløshet og Økt utbyt

ting av arbeiderne i produksjonen er 

noe som følger av sjølve utviklinga 

av produktivkreftene (Det siste er 

det jo gått noe nærmere innpå over

for) 

Derimot , får vi fram et sentralt 

poeng dersom vi sier at "utbyttinga 

er årsak til Økt arbeidsløshet". 

Ford~ det peker på at det er sjølve 

drivkreftene bak den kapitalistiske 

produksjonsmåten - jakta etter pro

fitt ,som jo forutsetter utbytting-

som fører til Økt arbeidsledig

het. 

Det ville være nyttig å gå nær

mere inn på sammenhengen mellom 

utviklinga av produktivkreftene 

og utviklinga av arbeidsløshet~ 

en. Både for å få et bedre grep 

om mekanismen i kapitalismen, 

men også fordi vi går inn i en 

periode med Økemde arbemdslØshet. 

Jeg rekker desverre ikke å få 

gjort dette nå ,dessuten er vel 

innlegget allerede langt nok. 

Får komme tilbake til det, evt. 

at andre tar det opp. 

(Henviser forøvrig til å studere 

det som står under "ArbidslØshet" 

i Arbeidernes Leksikon) • 

Rolf 
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KAPITALIS/'EN REAKSJrnffi, JAVEL, r-EN.,, 

INNLEDER SVARER ROLF I DETTE KOS 

Først til spørsmålet an "progres
siv kapitaliS!Te". R har rett i at dette 
var ment provoserende. Tanken var for 
det første å utfordre den noraliserende 
bruken av "råtten" og "reaksjonær". 
Moralsk sett var kapitalismen like 
råtten og reaksjonær i sin helt tidlige 
periodesanseinere. En slik samænblan
ding av noralske og økonaniske betegnel
ser er uheldig og kan bare forkludre. 

For det andre. Jeg åpplever det 
san lettvindt å karakterisere kapital
ismen san "utlevd" i og med den imperia
listiske epoken. Lettvindt, nettopp med 
tanke på den teknologiske utviklinga 
kapitalismen har befordra i denne perio
den. Jeg vil ha fram spørsmål a : Hvorfor 
uteble revolusjonen i Vesteuropa, hvor
for kontrarevolusjonen i Sovjet, har det 
noen samænheng med kapitalismen sin 
styrke? Har det samænheng med at kap
italismen kanskje ikke var "utlevd"? 

R bringer inn argumentet med 
sosialismen san alternativ. Jeg har støtt 
på argumentet før, uten å ha tenkt godt 
nok igjennan det. 

Det blir en diskusjon an sosial
ismen san alternativ i "teorien", og san 
alternativ i "praksis". (Det virker san 
an Rer enig i at kapitalismen ikke var 
utlevd i og med Marx og Engels sin ut
fonning av teor ien.) Det blir en disku
sjon an imperialismen inntil nå har vætt 
"epoken for sosialistiske revolusjoner". 
Eller om kapitalismen i denne tida 
de facto har hatt en styrke san utelukka 
sosialistiske revolusjoner san alternativ 
i praksis, evnt. gjorde den overveiende 
usansynlige. . 

Jeg er enig med Rat kapitalismen 
viser seg udugelig idag. Jeg holder det 
ikke for utelukka at kapitalismen er på 
rask mars inn i perioden med store pro
blen-er med å fungere . Jeg er enig i den 
argumentasjonen R spinner rundt dette 
med kapitalismens "udugelighet". Jeg 
gjør m.a.o. r etrett på påstanden an at 
kapitalismen er progressiv. 

Nå håper jeg bare at dette ikke 
forhindrer videre diskusjon. Det er fort
satt mange sider ved dette san bØr taes 
fram og belyses. Gj.f. spørsmåla over. 

DEN ALIMENE KRISA I KAPITALISMEN. 

Mitt hovedpoeng i denne disku
sjonen har vætt å få fram at kapitalis
men san Økonanisk system har ei utvikl
ing san skjerper notsigelsene og krisa 
i kapitalismen. 

Jeg har oppfatta det slik at det 
står et annet syn i distriktspartiet san 
undervurderer betydninga av denne utvik
linga, og sanser den sosialistiske rev
ol usjonen hovedsaklig san et r esultat 
av sosi alistisk propaganda. De to syna 
gir forskjellig svar på spørsmålet an 
hvilke krav san vil bli stilt til partiet 
san leder av den sosialistiske revolu
sjonen og .den sosialistiske oppbygginga. 

Nå fører R diskusjonen videre 
og vil undersøke nærnere hva saner 
årsaken til denne utviklinga. Han er 
enig i at utviklinga av produktiv
kreftene ( teknologien) er viktig. La oss 
gå videre på dette, det er interessant 
sjølan det er vanskelig. 

NÅR PIODUKTIVKRAFTA ØKER ••••• 

Det må være riktig san R sier: 
Når produktivkreftene Øker (forbedra 
produksjonsmidler) , vil det bli produsert 
en større varenengde med sarrma arbeids
krafta. Hvis mengden av arbeidskraft er 
den sarnæ san før, vil også verdien av 
den Økte varenengden være den SaITTIE. 
(Verdien pr. enhet synker. Y · · ·· · 

Siden arbeidskraftas verdi er 
bestent av verdien av de varersangår 
med til arbeidskraftas reproduksjon, vil 
arbeidskraftas verdi synke. (Forutsatt 
at levestandarden ikke Øker. )Altså ; 
verdien av den samla vareproduksjonen 
forblir den sarnæ, mens verdien av artr 
eidskrafta minker. Sjenatisk vil det 
kunne se slik ut: 

T 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



··--------··-·· - - -------------------
SOSIALISME-DEBATT 

0 Varemengden 

lZ3 A....rl:Jei dskraftas verdi. 

= LA:::11 J.t=le11 d\/ Jik:!L'11 ~ J...i..t:!J.1 SUiu Ll.lb..t:::ti Lil 
forbruk . 

Den delen san skal finansiere nye 
i nvesteri,iger i produ.'<sjonsutstyr 

Siden de.i-i dele..'1. san finansierer 
borgerskapets fo:rbruk også vil synke, 
forutsatt at luksusfo:rbruket holdes 
innen visse grenser, IT'å den del en av 
rrerverdien scm skal finansiere nye 
investeringer i konstant kapital 
(fabrikker, maskiner osv. ) Øke i takt 

med den Økte utbyttinga. 
Altså ; Stadig st.Ørre deler av 

rrerverdien må brukes til investeringer 
i konstant kapital(=Økt produktivkraft/ 
teknologi) i en situasjon der muligheten 
til å f å ansatt produksjonen blir stadig 
dårligere! Det er bare ved å Øke invest
eringene i nyt~ produksjonsutstyr at den 
samla etterspØrselen kan holdes vedlike. 
Produksjonsevnen vil øke , samtidig, og 
san en følge vil konsurcpsjonsevnen synke. 

0\/ERProooKSJOOSKRISENE ex; DEN ALIMENE 
KRISA 

Dette er ikke forklaringen på de 
sykliske overproduks jonskrisene. Årsaka 
til overproduksjonskrisene er, så vidt 
j eg kan forstå, at det på e t gitt nivå 
av produktivkreftenes utvikling er for
mye produktivkrefter , forrnye produksjons
utstyr, forrnye produksjon, i forhold til 
hva narkede kan ta inot . Det er en mid
lertidig ubalanse san oppstår fordi 
kan;,en cm nest mulig pr ofitt skjer i 
vill konkurranse og uten på forhånd å 
vi te hva markede kan tåle. Denne ubalan
sen får sin l øsning gjenncm fysisk Øde
leggel se av produksjonsmidler , f.eks. 
konkurser . 

Mens overproduksjonskrisene ' · 
skyldes rrengden av produktivkrefter i 
forhold til markedet, foregår det en 
uungålig utvikling av effektiviteten til 
de til enhver tid eksisterende produktiv
kreftene , uansett rrengden , uansett cm 
det er for mye eller forlite. 

R kaller dette vanvittig. Det 
er naturligvis riktig. Først og frerrst 
fører det til at overproduksjonskrisene 
vil tendere not å skjerpe seg. De vil 

ten:iere not å krniæ stadig oftere og 
være stadig vanskligere å kame ut av, 
inntil kapitalisrren råker ut i en til
nærrrelsesvis kronisk krisetilstand. 

TIL SPØæ,.AL..""l' m l'...'IBEIDSI.ØSHEI'E?! 

Den sjematiske frarrstillinga 
bygde på den forutsetninga at arbeids
krafta forble den sanne. Dette er 
naturlig vis en forenkling. Utv:iklinga 
av teknologien fører både til ferre 
arbeidere i produksjonen og til stØrre 
utbytting av den gjenværende arbeids
krafta. Det hadde derfor vært riktigere 
an SØyla får produksjonsmengde økte 
langt mi.ooere,iæns SØyla for verdi
produksjon sank.Dette vil ikke endre 
noe på prcblesrene for kapitalisræ, 
tvert inot! 

Tilslutt. R stiller spØrsmål 
ved hva jeg Il'el1.er med at Økt arbeidsløs
het fører til Økt utbytting av de gjen
værende arbeiderne i produksjonen. Ikke 
annet enn at vi veit at en stor arbeids
lØShet blir brukt av borgerskapet til å 
presse lønna yttligere. Jo større arl::
eidsløshet, jo større press. 

INNLEDER 

{PS. Når jeg f.eks. skriver: "Prodw.sjons
kreftene/teknologien Øker ••• ", så betyr 
ikke det at jeg ser dette sandet sarnæ. 
Det betyr at når det teknologiske nivået 
Øket, da øker også produktivkreftene.) 

OVER FRA SIDE ~ 
het er utv:ikla i annet enn deler av 
arbeiderklassen. 

Jeg tror Kalle gjør en lei feil 
{strategisk feil) hvis han vil bygge 
partiet ideologisk og organisatorisk 
på den forutsetninga at klassen san så
dan vil ha "endra sine subjektive opi:r
fatninger i særsvar med sine objektive 
klasseinteresser. 

Sjøl tror jeg at partiet må være 
forberedt på å lede arbeiderklassen i en 
revolusjonær situasjon bl.a. ved hjelp 
av lignende paroler san "jord, fred, 
brød", og at partiet må være forberedt 
på å representere arbeiderklassen sine 
objektive interesser, også overfor 
klassen sjøl, langt inn i den sosialist
iske oHJ)Jygginga. 

INNLEDER 
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8.MARS 1983 
Så er det desember og vi tenker den mest nærliggende å reise direkte. 

igjen på 8 .mars.Ja,i alle fall vi 0000000 

i kvinneutvalget.Politikken for 

8.mars -8 3 er lagt fram i TF -ok

tober.Vi har diskutert artikkelen 

og mener den er både viktig oq 

riktig,og vi har ingen problemer 

med å følge de direktivene som er 

knytta til artikkeln. 

En erfaring fra årets feiring 

vil vi i imidlertid tFekke fram: "I 

en Kvinnefront -gruppe i distrikt

et oppsummerte vi følgende:Det er 

lettere å begrunne de internasjon

ale paroleneenn de parolene "alle 

er enige om".Her tenker vi f.eks. 

på "6-timersdag med full lØnnskom

pensasjon","En barnehage til i ko

mmunen",kort sagt,den typen krav 

der vi stiller oss spørsmålet "har 

l 
Det skal avholdes en konferanse om 

8.mars i slutten av januar.Her skal 

8.mars-ansvarlig fmr hvert sted der 

det arrangeres noe på dagen møte.I 

tillegg bør absolutt en fra hver av

deling som skal jobbe med 8.mars mø

te.Her skal det diskuteres :"Er det 

slik som vi påstaår i artikkelen her 

at det ofte er de parolene "alle er 

enige i" som er de vanskeligste å be

grunne?""Har Norge råd til 6-timers

dag med full lØnnskompensasjon?""Er 

det ikke i alle tilfelle et riktig 

krav å slåss for?"Og "hvilket ansvar 

har vi som partijenter for ålede 

Norge/kommunen råd'!"Er det et rett- dette arbeidet?" 

ferdig krav,og for hvem?(Mens vi Oppsummering av 8.mars:Se TF . 

veit at andre steder blei ikke de sørg for at denne også ' kommer til oss 

internasjonale parolene reist for- i Kvinneutvalget i Distriktet. 

di man trodde de var for vanskelig Vi ses på konferansen,hilsen 

å forsvare.) Kvinneansvarlig i DS. 

Uansett-utgangspunktet må væ

re den politikken vi mener er den 

riktige for dagen,og deretter slåss 

for denne.Så får vi se etter hvert 

hvor vi må inngå kompromisser. 

Konkret til en av parolene: 

Parole om husarbeidet.Her vil vi 

si at det også er viktig å reise 

diskusjonen om husarbeidets deling 

også med husmødre.Men som konkret 

parole for disse er kanskje retten 

til fritid også for denne gruppen 
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AKP...J l!NTBe. I 

HVOR VAA. 
Kvinnefronten har avholdt det 6. l ands - vi skulle skrive om KF-LandsMØt

møtet sitt ,noe som NRK og presaa forøv - et her i KOS,men fant ut at det 

I 
~ 

ri~ v iet sLor uppmersorrtJ.~et. har stått så~ om det i et halvt 

Det er synd å si det,men partijan- år i "Vi er mange " ,at det skulle 

tene fra Akershus t ok dette vikt ige mø- være unødvemdig.Var enigheten om 

tet mindre alvorlig,og lot ikke til å vårt ansvar for KF bare en tilsy-

vie det videre oppmerksomhet.Det var nelatende enighet på konferansen 

synd,for det v ar vikt i ge politiske vår i høst?Håper jentene i AKP 

spørsmål som blei diskutert,spesiellt kan sprenge grenser og svare med 

på 6-timersdagen og porno . innlegg i KOS.Styrk KF og AKP! 

Landsmøtet var prega av entusiasme søsterlig hilsen Beate 

fo r å jobbe med disse sakene,og av vil- i Kv inneutvalget i DS 

~ til å styrke Kvinnefronten. 

Jeg vil fr amheve hvor interessant 

det er å treffe jenter fra andre kanter 

av landet og. diskutere med dem og høre 

om deres erfaringer,og spre mine egne. 

Landsmøtet blei holdt i Oslm,og det ko

sta ikke noe for grupJ!ene ii. ha observa

tører til stede.9 delegater hadde vi an

ledning til ii. ha fra Akesshus-VI HADDE 

TO! (Bærum og Rælimgen)+en observatør(Li

llestrøm)Jeg var der (fordi jeg hadde 

andre oppgaver) og var eneste partijenta 

fra distriktet vårt. 

Hvorfor var det ingen fra Follo?, 

eller Asker?,eller ikke minst fra Ullens

aker?(som har så store motsigelser i for

hold til Kvinnefronten)Hvorfor ingen ob

servatører fra Bærum?Jeg mener dere har 

somla bort en sjangse til å fornye kjenn

skapet til KF sin politikk og til å v ære 

med a utvikle denne poltikken.Dere har 

6g gitt fra dere en enes tående anledning 

til å spre e ntusiasme og ny politikk til 

gruppene i fylket vårt. 

Vi diskuterete i Kvinneutvalget om 
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