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LEDER: 

GJØ'R KLAR 'TIL SL1UTTSPURT ! 

Klassekanp-:kanpanja v:in-benl 183 går mx silibtem.. Maage parit:ii:neill,e.mer har 

jcoba iherdig i ukene sau har gått,, og bar makt Akershus iCff> ~ et al:iJcmements

nivå vi .må helt tilbaiæ til 79 fur å fimSe naken til. 

S!Lutten på 7(håra ~ et mmært armet m.vå em de-ae fØ=te 

li.ra av '80-tallet. Vi skal i!kike ililer ~ o,,rer årsalæn til at det ble slik, uen 

bare 'kalstatere at ~ kan tyrle på at vi Då er ·i ferd med å erdne gamle bØyder! 

Dette er i seg sjøl. svært qpIUllt:!retde, og kan. kanskje iJmeyars]e en 1'.!Y b:Dlens på 

flere anråder. 

Derired ikke sagt at alt er SCllll det skal. med vfu~ja og disrtlkts

partiet sin innsats. Bal::aæt.eI.'et i ~ viser 83i cg,fylling av milsettinga 

for Akershus sin del. Dette Jiml'Udel:er også JJeSUl.tatet av m og NKS sin innsats. 

Den fylkeds-sentrale cg:>sumæringa av distriktspart.i sin alxmnrnentsverving 

viser 64% cwfylling når det står. tQ uker igjen av kanpanja. Det skal derfor holde 

med et nødskrik an vi klan!r 100%. Sal!ltidig stiUte vi parola cm 30% ~fylling 

av milsettinga for å karpensere det frafallet vi veit vil kame. Bare sida desenber 

82 har 22 abonnenter 51:qpl abonnelæz,rtet sitt i fylket, og dette utgjør en stor 

prusentandel av målsettinga i v:interlcallpanja. 

Erfaringer fra flere ~ viser at et stort antall partimedlemner ikke 

ikke deltar i kanpanja overllode, eller har ve:va en eller iD alx:aa1emenler. Det er 

også ~ler påat ~le ~ -~ -falt .~ ~j~:-~ -~~t over 
enhver tvil at hvis innsatsen til de part:ixameratale scm i holledsak bærer kaupanja 

hadde gjennæsy= hele distriktsparti.et og alle awelingene, så skulle Akershus ha 

blitt et solid ankerfeste for partiavisa. · 

Men det er tid igjen! Flere av avdelingene scm til nå har vært heller 

passive, begynner å røre på seg. Parola nå væte: Kast dere alle ut i sluttspnten! 

Her er · noen retningslinjer: 

- Hvis ikke alle stoppa abonnenter er cg,sØkt, skal dette gjØres straks. 

- Deretter skal abc:mlentsvervinga rettes :inn not venner, kjente, slekt-
ninger og anire vi på ful:håø1 kjenner og vet vil kunne ta al:.onna:,ent. 

- De sau alt er i gang med abamement:sverv i forbindelse med dØrsalg, 

fortsetter dette, men kalsentrerer alle kre,_4'ter på å dra iland abamentene. 

- LØrdagsaboonenter skal bare tegnes æ.r det er helt Jr.lart at tilbms

aboonement eller anret abonnaænt ikke er II!llig ~-~-

LYKKE TIL! RK-ansvarlig/æ 
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PROGRAM 

Forslaget til RV-program for 
Akershus har vært diskutert i 
distriktsstyret i partiet og på 
årsmøtet til RV i fylket. Enkelt
personer har også kommet med kommen
tarer. 

Det er enighet om at RV trenger 
et program. ·Det bør ikke være 
det av propagandaen som skal masse
spres. Til det bør det lages kortere 
løpesedler. Men spesielt interesserte 
bør få det. Dessuten trenger RV å 
utvikle politikk på flere pmråder, og 
å ha et program det skal følge i 
Fylkestinget. 

Det er også stor enighet om at 
forslaget er et brukbart utgangs
punkt for det endelige programmet. 
Formen med både generelle syns
punkter og konkrete kra i punkter 
etterpå bør opprettholdes. Likeså 
bør ikke programmet begrense seg 
til åta opp bar3e fylkestings
saker, altså beholde den "bredden" 
for slaget har. Programmet har 
også fått positiv kritikk for å 
inneholde mange konkrete og bra 
krav. 

SOSIALISMEN ER FOR DÅRLIG BEHANDLA. 

Det er den viktigste kritikken som 
har kommet mot forslaget. Det må 
lages et eget avsnitt om sosialismen , 
og det må stå mere om det under enkete 
avsnitt. Forholdet mellom reform 
og revolusjon må tas opp i denne 
sammenhengen . 

FOR LITE KLASSEPREGA. 

Det er en annen viktig kritikk som 
har kommet, og som må få konsekvens
er for det vidre arbeidet med pro
grammet. 

FOR DÅRLIG PÅ HVA RV VIL GJØRE. 
Det må stå mere om at RV ikke kan 
ordne opåp med disse sakene og om 
at fol~ må slåss sjøl . Samtidig må 
det sta mere om hva RV kan og vil 
gJøre. Det må stå mere om at vi vil 
s~marbeide med dem sakene gjelder, at 
v1 vil avsløre korrupsjon, stille de 
andre partiene ansvarlige for det 
de gjør, foreslå ting i fylkestinget 
osv. 

FORHOLDET TIL STATEN. 
Dette er egentlig to saker . For
holdet fylket-staten er for dårlig 
behandla - bl.a. gjelder det fylkets 
økonomi. Vidre er det et spørsmål 
i hvilken grad vi skal ta opp krav 
som retter seg til staten og ikke bare 
gjelder fylket vårt. Det er enighet 
om at en del rikspolitiske krav må 
med som f.eks. boligpolitikk. 'Men 
samtidig må vi ungå at det blir et 
rikspolitisk program. Skal det 
f.eks. behandle både ·v1dregående skole 
og grunnskolen? Skal det si noe om 
skattepolitikk og oljeinntekter. Her 
er det uenigheter. 

SUPE~AKTENE 
Dette avsnittet er rotete og må 
skrives om av den grunn. Men det har 
også politiskew svakheter. USA og 
NATO er for dårlig behandla. Det må 
stå klart at vi tar avstand fra 
USAs atomstrategi bl.a. Det må også 
sies noe om hvorfor supermaktene truer 
verden. Sjøl om det ikke er ment 
slik, kan programmet tolkes dithen at 
det er våpenkapplåpet som i seg sjøl 
er trusselen. 

KONKRETE KRAV. 

Der har kommet inn en del forslag til 
nye og forbedringer av krav som står. 
Det vil føre for l'angt å ta opp alle 
her. Men på alle punkter av programmet 
har det kommet inn forslag. 
~ 

DU KAN HJELPE TIL 

Nå er det fpr få som føler seg 
ansvarlige for at det skal bvli 
et bra RV-program. Du har helt 
sikkert synspunkter på _et eller flere 
avsnitt i programmet. Kanskje sitter 
du også inne med kunnskaper som bare 
du har i RV. Dettfe er et rop om 
hjelp. Skal RV-programmet bli virker
lig bra, må flere kaste seg inn i 
arbeidet. Skriv noen ord og send det 
til RV i Akerrshus ved 
Aksel Nærstad, Fredbosv. 72 
1370 Asker. 
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GJ 
Rød Valgallianse 

Det jobbes med RV-listene i de 
kommunene vi prøver å stille liste 
og i fylket. Det er helt klart at 
vi kommer til å stille lister flere 
steder. i fylket enn noengang før, 
og for første gang stille til 
fylkestingvalget. Dessverre 
ser det ikke ut til at det blir 
liste i Lørenskog slik vi har 
satsa på, men de andre stedene som 
har vært nevt før, ser det ut 
til å gå. 

Det varierer mye fra sted til sted 
hvor langt en har kommet og hvor 
omfattende< RV-arbeidet drives. 
Bærum har fint og javnt arbeid. 
De satser virkerlig på å komme inn, 
og vil klare det dersom innsatsen 
vidre står i stil til begynnelsen 
nå. I ullensaker og Skedsmo 
drives det også RV-arbeid . De 
andre stedene er det folk som 
jobber med listene i alle fall. 
Det er lenge igjen til valget, 
så det er ingen fare. Men det begynner 
å haste med listene og lokalt 
program/merkesaker. 

KVINNER - ET PROBLEM. 

Neida, det er ikke kvinnene som 
utgjør problemet. Men det er 
problemer med å få nok jenter på 
de øverste plassene. Mye av 
det skyldes dårlig fostring av 
kvinner over lang tid, at det er 
de som tradisjonelt minsker 
sin aktivitet når familier stiftes 
o.l. Det er også sånn at de 
tøffeste/flinkeste jentene driver 
med mange forskjellige viktige opp
gaver, og at det ikke er så lett 
å hoppe vekk fra dem og over på RV. 
Dette er de viktigste grunnene til 
de problemene som er med jenter på 
listene . 

Men i tillegg til det er jentene 
for lite dristige til å satse - · 
til å slåss seg fram eller til å 
ta utfordringene. Ta Rælingen som 
har mange dyktige kvinner som er 
aktuelle til 1 . plassen. Foreløpig 
står det en mann øverst på lista. 

Ikke noe galt med Pettern, 
men det burde da stå ei jente 
på topp i Rælingen,jenter 

Til fylkeslista har det 
vært flere kandidater til 
første eller annepiassen, men 
forelØpig står vi uten noen 
kvinner som er aktuelle til 
en av disse plassene. Det 
må løses for noen fylkeliste 
uten kvinne på en av de to 
første plassene kan vi ikke 
stille med. 

Men det finnes lyspunkter. 
Gunn Frisholm blir ganske 
sikkert førstekandidaten i 
Ullensaker. < Jenter - kast 
dere inn i arbeidet med å få 
mange jenter høyt opp på 
listene. Gutter: slipp 
jentene fram, og vær med på 
jakten etter flere kvinner til 
listene. 

FREMMEDARBEIDERE. 

For første gang vil fremmed
arbeidere få stemmerett. Det 
er viktig å få noen på 
listene. Foreløpig har de 
i alle fall en i Bærum, men rest· 
en ser tynt ut. Skedsmo jobber 
riktignok med det, men det er 
vel ikke klart ennå. 

Men fremmedarbeiderene bør 
ikke bare bli listefyll. RV 
må ta opp deres politiske krav, 
gå i mot rasisme og hets som 
kommer mot fremmedarbeiderne i 
forbindelse med krisa. 

UNGDOM. 

Partiet har ikke gjort for 
mye med ungdomssaker. I valget 
må vi legge større vekt på 
det. Samarbeid med RØd Ungdom 
der de er, og ta opp ungdom
mens situasjon også på de andre 
plassene. 

Aksel. 
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PÆRUM: f'1ARXISTISK FORJM 0"1 SKOLEPOLITIKK 

*************iHl-**********~********iHt-********** 

Bærum AKP (ml) har en rrøteserie 
. -.; _/ _ .. _ 

san kalles Marxistisk Forum. I ·oo~ ,..,-, 

- Trenger vi konkrete kunnskaper eller 

~ Y:L'.'.J.ære--og .,;lære;;·?- (Metoderettet 

lær~ij}- . sto skolepolitikk på dagsorden. ~tte.-...... 
er ikke noe referat fra rrøtet, bare noen 

prcblerrstillinger jeg sitter igjen ræd. 1 
La rreg likevel starte ræd å 

skrive at MF i Bærum ser ut til å ha 

blitt en solid suksess. For tredje gang 

i hØst fylte vi lokalet. Denne gangen. 

var vi over 30 stykker, og et mindretall 

var partirædlanær. Diskusjonen var 

frisk ræd store notsetninger, og behovet 

for å følge opp til våren er åpenbart. 

Jeg har i en annen artikkel .noen 

prinsipielle betraktninger an vår 

(nanglende) skolepolitikk. Innholdet i 

artikkelen (Skolen er et redskap ... ) 

er stort sett identisk ræd min intro

duksjon til nøtet, der jeg var rrøte

leder. 

- Var skolen før hedere eller dårligere 

egnet til å ivareta elevenes (arbeider

klasse,ns)behoy? 

- Kan det bygges kanpfellesskap rællan 

~ elever og lærere? 

- Kan skolen være en notvekt not sam

funnet? (På stand fra nøtet: Skolen er 

i forhold til annen påvirkning, den 

eneste san ikke er kjøpt og betalt på 

forhånd). 

· - Tidlig eller sein differensiering. 

Begynnende yrkedsutdanning i grunnskolen? 

- Ønsker vi ro i sl<olen? 

~ ·Ned ræd pedagogikken (er lærerne for 

glad i faget sitt, sin posisjon, sin 

yrkedsbeskyttelse? Hva-ræd andre yrkeds

~ i skolen?) , og Il!{e rær. 

Diskusjonen ble ført langt snev- Dette er hulter til bulter noen 

rere, slik jeg ser det. Det ble en disk- av de sakene san ble nevnt. Jeg savnet 

usjon der forskjellen rællan AP's og H's_,..,. ~ on an likheten rællan AP's 

skolepolitikk ~le det store stridsspØr s- og H's skolepolitikk. Jeg savnet ress-

målet. Innlederne, en lerer og en elev, 

( ingen snakket på vegne av partiet eller 

RU) tok opp spØrsmålet an nivåsenkning, 

enhet lærer/elev, skolens klemæ rrellan 

mål og midler. 

Etter diskusjonen sitter jeg m 

ræd følgende spØrsmål: 

- Vi lærer ikke mindre idag enn før, 

ræn vi lærer ahdre ting og på andre 

måter. Hvorfar? Drivkrefter i skole

utviklinga? 

- Hvem definerer hva sau er viktig kunn

skap? 

- Trenger vi konkrete kunnskaper, eller 

ursprcblerratikken, jeg savnet klasse

perspektivet. 

Likevel, et bra rrøte, et rrnilig 

grunnlag for videre diskusjon. Vil du 

delta i den diskusjonen? Er du ikke 

lærer, sa du? Kanskje desto viktigere 

at du ræner noe. Vi har et grunnsyn sau 

konrm.mister. Nå er det på tide at vi 

bruker det i skoledebatten også. Dette 

kan du ræne noe an, uansett hva du har 

sau yrke. 

Du skriver et innlegg, da. For 

noe har vel provosert deg? 

Anskar 
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SKOLEN ER ET REISKftP FOR OOR<ffi$KAfflS DIKfATUR PAIE UHER PP ffi .OOYERE 

Vi nå innrØ:me at vi i AKP ikke 

har noen egentlig skolep:ilitikk.. Vi har 

ingen politikk for skolens innhold 

under kapitalismen, og vi har ingen 

politikk for sko1en under sosialismen. 

Riktignok ameider vi po1iti.sk 

iæd skolespØrsnål., man det begrenser 

seg stort sett til kaup far å beholæ 

mi.d1er i skolen, til å drive kanp for 

el.evenes dau:::ikratiske 't'ettigbeter og 

til kanp for lærernes lØnns- og ame:ids

forllo1d. Disse sakene er svært. v:ikt.ige, 

O<J vi nå bli flinkere ?¼ disse æu:ådene. 

Samtidig er ikke det n:ik! 

Noen tanker til vi.dere disknsjoo: 

Under borgerskapets diktatur, san i alle 

andre samfurm, er skolen en del av -
funnet,- først og franst et redskap for 

den herskeme klassen. Skol.en skal: 

1) Lære elevene borgerskapets 

livssyn, penganakt:as i.deol()(Ji. 

2) være en sorteringsmaski far 

ameidskraft. 

3) Umert:cykke ameiderklassen. 

frata den selvtillit O<J q;:prør. 

Samtidig skal ikke skolen koste 

ner enn nødverxii.g (helst mindere) • Kort 

sagt: Skolen er en_ del av borgerskapets 

diktatur. Vi har netto 

Vi bar nettq:.y gjenx:mfør t en 

streik not rejeringas forslag til stats

budsjett. Et forsvar for skolen,- bar 

borgerskapets skole. Hvorfor det? TreiF

ger amei.derklassen skole? Skal vi. san 

kamunister forsvare skolen? Kan vi. 

kjaipe for en hedere skole for ame:ider

klassen, eller skal vi bekjaipe skolen? 

Hvorfor gjør elevene fta ,-ame'i:der

klassen det ,dårligez:e faglig (så vidt 

jeg vet) , erm e1ever fra bc::ll7gemkapet 

()(J måborgerskapet? Er _.det et spi'>rsniå) 

,cm imihold eller ~? Hva 

nei :9-årig slro1eplikt.? Er ~ baz:e en 

aå.te å skjule albeidsJØSbet ?¼ eller 

er det enæfu:rm vi er far? ~ 

står i kØ-

Min påstand er at vi idag &i!rst 

O<J fralist er larmet i · fursØket. ?¼ å ut

vikle en politikk for skolen foroi vi 

har illusjoner an skol.ens frie stilling. 

Vi er blitt lurt til å tro at hoved

skillet i DOJ:Sk skole går i:ællan Ap's 

og H' s skolepolitikk. Vi ser ikke, eller 

tar ikke kalse1cvensen av at begge parti

,ene,, ber san i de fleste andre politiske 

spørsmål., fører en l!dcså lik i:olitikk. 

Begge fører bæ:geækapets skolepolitikk. 

Jeg vil videre påstå at vi SCill 

læs::ere, uansett hvor progressive vi er, 

- i hoædsak er fuanidl ere av borger

skapets ideol()(Ji og behov. Vi kan til 

en viss grad sette vår i.deol()(Ji eg> not 

borgerskapets O<J få soå myw sosiali.sæ 

inn i et hav av borgerlig ideologi. Mer 

tror jeg ikke vi betyr SCill progressive 

lærere. Rettere sagt, vi kan ikke være 

s:EIALISTISKE L!mERE, vi underb:ykker 

elever fra ameirlerklassen for borger

skapet ()(J kanær derfor ci:>jektivt i et 

notset:n:ingsfm:hol.d til elevene, selv 

an vi skulle ti.ThØre SaJ11De politiske 

parti eller bekjenne oss til samne sam

funnssyn. 

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



Vi må bli flinkere til å disku

tere skolens innhold (både euner, atr

fang, metoder og stoff), altå det vi 

kaller pedagogikk, i videste forstam. 

Men jeg er IIDt en pedagogisk diskusjon 

san ser bort fra 1) kl.assekanpen i sam

funnet, 2) Ø]o:n:mi.. 

Vi fØrte eooeløse diskusjoner 

an karakterspørsmål i sin tid. Nå må 

vi hindre at diskusjonen an nivåsenk

ning blir fØrt: på samne mten. 
Nivå ifoihold til hva? B:lrger-

[2J 
skapets eller arl>eiderklassens behov? 

Dette er viktig: Ikke hvor mye :-.unnskap, 

men hvaslags? Hven best.amer hva san 

er viktig kmmskap? 

Vi kan ikke fonre skolen under 

kapitalismen, men vi kan stille opp 

alternativer innenfor dagens skole, men 

særlig slike alternativer san peker 

fram not sosialismen. 

ANSGAR/1.ærer i u.skolen 

Fram for AKP(m-l}s 
SVØMMEKNAPP!. 

TILBAKEGANG I MASSEARBEIDET? 

Flere beretninger fra avdelingene 
forteller om at massearbeidet går 
tilbake. Sjølsagt er ikke situasjo
nen helsvart. Det er mange eks. på 
bra massemobilisering og god kon
takt med massene. Men la oss like
vel reise kampen mot de negative 
trekka som fins i tide. 

MONOPOLISERING OG UENIGHET 

Jeg trur det er to hovedårsaker til 
denne negative utviklinga. 

For det første har vi gjennom parti
krisa grovt sett fått en deling av 
partimedlenmene i aktive og passive . 
Med andre ord monopolisering. Noen 
relativt få medlenmer sitter med 
storparten av de interne oppgavene. 
Resten er mer eller mindre passive. 
De ledende medlenmene er ofte også 
de mest framskredne i massearbeidet, 
men får nesten ikke tid til å jobbe 
blant massene på grunn av de interne 
oppgavene. 

Her bør vi bruke Maos metode med en 

tredeling av kaderen. De ledende må 
jobbe for å utvikle mellomkaderen i 
avdelingene, og på denne måten trekke 
de mest passive med seg. 

DetJ;e._k~ en del jobb sjølsagt, 
/1l1en det betaler seg i lengden. Det 

,// krever at en tar for seg hver enkelt 
/ kamerat, går gjennom situasjonene 

hans, gir rettleiing og stiller kon
krete oppgaver, kontroller underveis. 
Denne oppgava må avdelinga som hel
het gå løs på . Les K.E. om kader
fostring i TF juni, og bruk den'. 

For det andre er mange medlemmer 
uenig i partilinja på ett eller fler 
spørsmål. Dette forplanter seg til 
andre områder i fonn av generell 
ulyst til å jobbe, og ut av dette 
vokser det ei linje: Vi skal ikke 
mobilisere'. 

HVA BLIR FØLGEN? EI DØDSLINJE! 

Følgen av ei slik linje blir at vi 
ikke tar vare på og utvikler de 
folka som søker seg mot partiet ellet 
utvikler seg i bra retning, For et 
parti som vårt er det i lengden ei 
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dødslinje å ikke bygge opp et stort 
og pålitelig omland. Idag er borger
skapet nokså liberalt----rii! overflata) 
overfor oss. Men hvor lenge kan vi 
regne med at det vil vare, nå som 
det politiske klimaet og klassekam
pen hardner til? Uten et stort og 
stødig omland som stiller opp og for
svarer oss blir det en lett sak å 
isolere oss. Slikt har skjedd før. 

VARIGE FRONTER OG RØDT MILJØ 

For åta vare på, fostre og videre
utvikle sympatisørene må vi ha noe 
å tilby dem. Helst bør alle lag 
drive et fast o~~i_g__grganisert 
frontarbeid. Aller helst på to 
nivåer : For det første fronter 
som er nært knytta til partiet, 
som KK-gruppe, RV-gruppe o.l. 
Dette trenger vi sjølsagt sjøl også . 
For det andre i andre typer masse
organisasjoner, som Afghanistan
komite, Palkom, NTA , fagforening 
osv. Poenget her er at partilaget 
driver et systematisk arbeid i slike 
f ronter, der det blir et progressivt 
miljø som vi kan trekke folk med i. 

Vi må ikke stille oss sjøl i den 
s1tuasJonen at v1 blir kjent med 
en progressiv type, og så har v1 
1ngent1ng å trekke han/henne med i 
utenom I .ma1-arbe1d en ·gang 1 året! 

Ikke minst er det viktig å ha et 
"rødt" miljø, for all erfaring 
tyder på at den måten folk blir 
progressive eller revolusjonære 
på, er gjennom personlig kontakt med 
kommunister og andre revolusjonære. 
Folk er jo ikke statiske -- enten 
går de mot høyre, eller de går mot 
venstre. Uten kontakt med oss vil 
99% gå mot høyre . Det nytter ikke 
å ha syrn pa ti søre ne "liggende på 
frysen". Da oppdager du bare plut
selig at de har blitt SV-ere eller 
har gått inn i DNA! 

MOT BYRAKRATI OG OVERORGANISERING! 

På kort sikt er det langt fra nød
vendig med en fast organisert front 
for å drive massearbeid eller trekke 
andre med. Det trengs ingen Palkom 
for å drive støttearbeid for PLO. 
Det går fint an å få med seg noen 
folk, få tak på løpesedler, skaffe 
seg noen bøsser og samle penger og 

spre informasjon om PLO. Det er 
ikke nødvendig å sitte på møte etter 
møte og diskutere hvordan dere skal 
få igang verve- og fornyingsarbeid 
fer KK. Det som trengs, er å få med 
seg ~n eller to, gå ut på gata og 
sette igang. Eller starte helt 
aleine, og stolt komme tilbake med 
noen nyverva abbonnenter! Da går det 
lettere etterpå å få andre med. 

En god regel er: Først mobilisere, 
så organisere. 

GA UT BLANT FOLK! DET GJØR IKKE 
VONDT, OG ER IKKE FARLIG . 

Jeg trur mange ville ha godt av å 
lese "Noen spørsmål vedrørende 
metodene for ledelse" av Mao igjen . 
En god artikkel kan ikke leses for 
ofte. Iallfall ikke denne. 

Vi må ikke være politiske pyser som 
står på stranda og bare kjenner på 
vannet med stortåa! Det .er ikke 
kaldt, hopp uti! Det er blant ar
beidskameratene og annet bra folk 
vi finner mange av de synspunktene 
vi må bygge politikken vår på. Den 
veit best hvor skoen trykker som har 
den på. Hvem kan fortelle oss om 
virkningene av boligpolitikken? Hvem 
veit hvilke synspunkter vi må be
kjempe for å bygge opp støtte til 
Pol arbeiderne? 

Vi må lære av folk, og vi må sjøl 
skolere folk, i den daglige omgangen 
og i mer organiserte f ormer. Dette 
er nødvendig ·onrviskal kunne reise 
massene til kamp, og sjøl kunne bli 
en ledelse for denne kampen, en 
ledelse som virkelig duger, en 
ledelse som folk har tillit til. 
Vi må vise både for oss sjøl og 
andre at partiet trengs, at det har 
ei oppgave å fylle, at det ikke er 
noen andre som kan eller vil fylle 
denne o~. 
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PÅ VEG MOT ENIGHET? 

INNLEDER -SVARER KALLE OG ROLF 

Det synes san an vi har kc:m

met fram til en stø=e grad av enighet 

på det san var utgangspunktet for denne 

diskusjonen, nemlig kapitalismen sin 

Økonaniske utvikling sangrunlag for 

den revolusjonære kanpen. Det virker 

på meg san an det har vært utvikling 

av standpunktene. 

Kalle sa i juni-Kos: "Kapital

ismen har utviklingsrruligheter så lenge 

artieiderklassen ikke er subjektivt rev

olusjonæ!'.", ræn når dette skjer Ugger 

den farlig næ!'." grensa". Jeg innbilder 

meg at det ligger en utvikling av dette 

synet i Kalles innlegg i jan.-Kæ, der 

han bl.a. sier: "Den økonaniske utvik

linga under kapitalismen legger med 

nødvendighet grunnlaget for sosialismen 

Jeg er noe mer usikker på 

Rolf som i sept.-Kæ sier: "Ser vi bare 

på _de Økonaniske forholda, så vil kap

italisræn st.adig "utvikle" seg: Utvikle 

pro::!. kreftene, rasere den, utvikle osv 

Men også her mener jeg det må ligge en 

utvikling når du så sier i des.-Kæ: 

" .. utviklinga av prod.kreftene under

minerer kapitalismen, (at) den får 

det stadig vanskligere med å fungere 

både san Økonanisk og politisk. systan 

etterhvert san prod.kreftene utvikles". 

For min egen del er det sikke 

riktig at jeg i de første innlegga redu 

serte betydninga av klassekanpen vis a 
vis den reint Økonaniske utviklinga, 

sjøl an jeg i utgangspunktet advarte 

rrot nettopp dette. 

Nå synes vi å ha blitt enige 

an :følgende: Kapitalismen har en Økonan 

isk utvikling san skjerper de sykliske 

krisene, san legger stadig stø=e veks

ler på artieiderklassen og san derfor 

er et materielt grunnlag for skjerpa 

klassekarrp. Det san er blitt pekt på 

san viktig årsak til kapitalismen sine 

akselererende vanskligheter er rrotsig

elsen mellan produksjon og konstmp5jon 

san fØlge av prodtiktivkreftenes utvik

ling. Dette synet står, så vidt jeg kan 

se, Ull!Otsagt. Hvor vidt det er noe 

fornuft i det, vil. forhåpentlig vise 

seg under "Kapitalen"-studiene. 

Når det gjelder spØrsmålet 

an kapitalisræn er progressiv: eller 

ikke ( :?) , så synes jeg Rolf drar det 

riktig når han sier kapitalisræn er 

reaksjonær, ræn ikke utlevd. Jeg skulle 

kanskje sett dette skillet sjøl, og 

u'"'Ø<."ig diskusjon (?) hadde vært ungått. 

Det gjorde jeg altså ikke. 

FDRl'SATI' UENIGHE.'l'ER? 

Kalle stiller spØrsmål an jeg 

tenker meg sosialisme uten revolusjon. 

Jeg får lyst til å stille et spØrsmål 

tilbake: Kalle, er ikke du inn:i.nellan 

~ksan leser? SpØrsmålet 

/-ditt hanron~ også svær{dårlig med 
/ det du sjøl CJA?SUITTær vi er enig an. 

ARBEIDERKIASSmS BEVISSTHEI'SNIVÅ 

Her ligger det kanskje mer å 

diskutere. Først en avklaring. Jeg 

mener ikke at partiet sin propaganda 

skal begrense seg til å forklare klas

seundertrykkinga utelukkende ved å be

grense seg til rein økonani og til krisa. 

Også her er du uopµærksan når du leser 

innlegga mine. Du begrunner påstanden 

ved å vise til des/Kæ s. 25, men hva 
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5fil SOSIALISME-DEBATT 

am du leste innledninga i sarrrne artik

kel anigjen. 

Deri.not :ræner jeg at kapital

isræn sin "funksjonsdyktighet" setter 

grenser for rrottakeligheten for denne 

propagandaen generelt i arbeiderklassen, 

eller i hvilken grad arbeiderklassen 

blfr revolusjonær gjennan denne prcpa

gandaen. Samtidig er det klart at ut

byttinga av arbeiderklassen ikke er til 

å kame fra når vi skal forklare under

trykkinga i alle dens for.ner. 

Så sp;llr Kalle neg an det kan 

tenkes at kapitalisræn er"funksjons

dyktig", nen at arbeiderklassen likevel 

gjør revolusjon p.g.a. fascistisk under

trykking. Et litt for kort svar på det 

er at jeg oppfatter fascisrre san et 

svar på Økoncrnisk krise i kapitalisræn/ 

Økt klassebevissthet i arbeiderklassen. 

Et annet svar er at jeg mener 

det ikke ·var utelukka ned revolusjoner 

i 30-åra (det var jo slike revolusjoner), 

men jeg ser det ikke san tilfeldig at 

det idag ikke er noe sosialistisk land 

i Europa., 

Jeg nener, san du gjør Kalle, 

at sp;llrsmålet an arbeiderklassens bevis

sthet er viktig. Jeg tror også vi er 

langt rrer enig etter hva du skriver i 

siste innlegget ditt (jan./KOS) 

REVOLUSJCNIER ex; SOSIALISTISK BEVISSTIÆI' 

Du skriver: "Dette betyr ikke 

at de (arbeiderne, arbeiderklassen) vil 

være katrm.mister. Men det betyr at de 

vil være revolusjonære". Les resten av 

dette avsnittet og avsnittet etter. 

(s. 20, spalte 2, nederst.) Se dette 

så i samænheng rred det skillet du her • 

gjør mellan revolusjonær og sos-

ialistisk bevissthet, og husk så til

slutt på: Jeg har aldri, san du tilleg

ger neg, sagt "bare en liten del av 

arbeiderklassen vil være subjektivt 

revolusjonær". Jeg har sagt: Bare en 

mindre del av klassen vil slutte opp 

an partiet sine sosialistiske nålsett

inger, dvs. ha sosialistisk bevissthet. 

At det vil være mange nivåer i arbeider

klassens forståelse for hva san skjer 

og hva som er nålet. 

Hvis du holder fast ved det 

du sier i de to nevpte avsnitta, så nå 

du så vidt jeg kan forstå, også 

være enig i dette. 

DISKUSJO.EN CM Pll.Rl'IEI'S SÆRSTILLING 

Sp;llrsmålet er så hvilke kon

klusjoner vi trekker, og nå (endelig) 

nærmer vi oss diskusjonen an partiets 

særstilling under sosialisræn. San en 

åpning på denne diskusjonen vil jeg 

stille deg dette spØrsmålet: 

Du forestiller deg sjøl den 

111.lligheten at store deler av arbeider

klassen støtter og deltar i revolusjonen, 

uten å ha tilstrekkelig forståelse for 

de sosialistiske nålsettingene og hva 

de krever av ressurser i bygginga av 

sosialisræn. Du veit samtidig at at det 

i en slik situasjon vil det være reaksjon

ære krefter i sving, san agiterer not 

partiet og bygginga av sosialisræn. 

Hvordan kan du da være uenig i at det 

hviler et spesielt ansvar på partiet san 

representant for arbeiderklassen sine 

objektive nålsettinger og klasseinte

resser? Også overfor klassen sjøl? 

FORI'S: SIDE 11 
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KIA5SEN {!IDER salIALISMEN: 

Noe av det viktigste for 

partiet under bygginga av sosialis!æn 

slik jeg forstår det, er å gradvis ctJP"" 

heve ameidsdelinga mellan produktivt 

æ:beid og politisk ledelse. Mye av re

aliseringa av selve kamunisnen ligger 

i dette. 

Det er ikke nulig å CJEPteVe 
denne ameidsdelinga uten i sarcemei.de 

ned amei.derlcl.assen sjØl! Det er like 

urulig scm å få en vingeklipt fuJl til 

å fly. 1-Bl hensyn til den strategiske 

OEPJclVa til partiet, ned hensyn til 

målsettinga til sosialislæn, ~r det 

derfor helt nødvendig ned enhet og 

sairarllei.de nellan partiet og klassen. 

Partiet kan ikke tåle å kame i notset

ning til klassen. Bygginga RV sosialis

ræn kan ikke engang tåle at store deler 

av Jclassen forholder seg DØ'_/t:ral til 

partiets politikk. Den fordrer aktiv 

oppslutning, uansett hvilket nivå av 

forståelse dette skier på. Alt annet 

SOSISIALISME-DEBATT [ill 
gjør hovedoppgava til partiet mulig 

å gjenncmføre. 

Det betyr ikke at partiet 

ved makta bare kan gjenncmføre 

"pcptlære" tiltak. Det ville være 

urulig. Det betyr heller ikke at 

partiet aldri nå kame i notsetning til 

deler av klassen i enkelte situasjoner. 

Men helhetlig fordrer bygginga av sos

ialislæn aktiv tilslutning fra arbeider

klassen san klasse. 

Jeg har tidligere blitt an-" 
grepet for å ha sagt at partiet under 

sosialislæn representerer arbeiderklas

sens ct>jektive interesser, også overfor 

klassen sjøl. Bl.a. Kalle har kalt dette 

et q:plegg for "partidiktatur" . I så· 

fall er jeg for"partidiktatur" ! Sam

tidig står dette "diktaturet" ikke i 

notset:rting til arbeiderklassens aktive 

~lutni.ng. Tvertirrot, det fordrer en 

slik oppslut:rting. Derfor, Kalle, dette 

siste spØrsmilet: Hvorfor kaller du det 

"partidiktatur''? 

RETI"m; ~ ~ AV KK-ARBE:IDET. 

I Kæ/januar s. 6-7 er gjenn-

gitt en krnmentar fra "KK-utvalget" • 

Det fins ikke noe slikt organ i distr

iktet.Det nevnte KK-utvalget viser til 
et IIØte mellan KK-ansvarlig i æ og i 

Ul:6'aie. 

æ har tidligere behaJxlla 

et forslag an å or-prette et KK-utvalg 

i distriktet. Dette forslaget blei 

fo:rxasta og æ vedtok i stedet at "KK 

ansvarlig må i første argang knytte 

til seg KK-ansvarlige i uæ • ene Oil 
spesielle avdelinger.. Dette vedtaket 

står fortsatt ved lag. 

Grunnen til dette vedtaket 

er at æ vil legge den politiske led

elsen av KK-arbeidet i distriktet til 

00/1\U og KK-ansvarlig i æ, og ikke 

delegere det (vekk) til et KK-utvalg. 

Samtijig- skal KK-ansvarlig i æ jclile 

~ ned og gjennan KK-ansvarlige 

på lavere nivåer. Især uæ•ene. 

På denne rrå.ten vil vi prøve 

og q:plå både sentral politisk ledelse 

i KK-arbeidet og på alle nivåer, og 

samtidig sikre bakkekaitak.ten for KK

ansvarlig i æ 
00/1\U 
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obs 
AFGHANISI'ANKCMITEEN I ASKER HAR BEHOV FOR HJELP FRA ANI'I - Il-lPERIALISI'ER 

IB'!:R[JM! 

Afghanistankaniteen i Asker har igang en innsaI01:ingsaksjon san 

skal finansiere et feltsjukehus og en våpensmie i provinsen Nuristan 

i Afghanistan. Tilsamæn skal det samles inn 120.000 kr. Kaniteen har 

laga andelsaksjer ræd pålydende 100 kr, 500 kr, 1000 kr og 5000 kr. 

De to siste skal selges til be:lrifter, fo=etninger, klubber og fag

foreninger. Det er dette de først og franst ber an hjelp til. Seinere 

vil det bli aktuelt å gå på dØrene ræd de to rimligste aksjene. 

Asker-kaniteen har av naturlige grunner vanskelig for å aktivisere 

seg fullt ut i Bærum, noe san kan bety 50-60.000 kroner mindre innsamla. 

Bærum er ræd andre ord svært viktig i denne innsamlinga! 

Fins det partikamerater i Bærum san har tid, anledning, lyst til 

å delta i dette arbeidet? Kan fram, gi lyd! Det står an viktig hjelp 

til rrotstandsbevegelsen i Afghanistan! (Alt materiale foreligger, alle 

utgifter vil bli dekket.) 

Noe alle partirædlemær i Bærum kan gjøre uansett hva de har av 

tid og anledning er å gjennanføre fØlgerlde trepunktsprogram: 

1) Sette seg ned og tenke seg grundig an: Fins det uavheng

ige folk i Bær:um san kan tenke seg og tenne på denne 

q:pgava? 

2) Ta kontakt ræd dan, forklare oppgava og hØre an de er 

interessert. 

3) Melde fra an interesserte over tlf. nr. 79.75.33. (Muri) 

Denne oppfordringa er meget alvorlig ment, og bØr derfor også taes 

alvorlig ow. 

Anti-:i.n!'./ansv. DS 
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