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100.000 
Ja, så er vi igang med om
byggingen av huset vårt i 
P14. Utgravingen av kjel
leren er begynt, og når vi 
får rivetillatelse, river 
vi bakgården. Til neste 
sommer skal nybygget stå 
ferdig, med bedre plass 
til dagens "beboere", mu
lighet til åta inn flere 
leietakere og 2 butikk
lokaler til utleie i 1. 
etasje. 

Men dette koster - både av 
arbeid og penger. Innsam
lingen har allerede star
ta. Må.let er 100.000 til 
P14 før 1. september! 
Dette er et kjempeløft for 
partiet, og skal vi greie 
det, må alle gjøre sitt. 

ER DET PENGENE VERD? 

Huset P14 har vært sam
lingspllllkt for oss i mange 
år, og det har vært en 
base for utrolig mye akti
vitet. Hvis vi ikke hadde 
eid et hus selv, hadde 
ikke AKP hatt råd til å ha 
kontor i midt byen. For 
ikke å snakke om RU, NKS 
eller Radio RV. Tenk hvor 

3 

14 
viktig det er å ha et 
kontor hvor vi kan ha 
kopimaskin, telefon, 
skrivemaskin, postarkiv, 
der vi kan selge studie
materiell, et kontor der 
vi kan organisere f.eks. 
valgkampen fra. 

I nybygget får vi flere 
kontorer, møtelokale eller 
lokale til dugnader som 
parol emal ing o.l. vi får 
byens billi~ste trykkeri. 
Radio RV far bedre plass 
og bedre forhold. Vi får 
lagerplass til diverse ut
styre som vi eier - fra 
sommerleirutstyret til 
bøker. Og best av alt - vi 
får leieinntekter som vil 
gjøre at vår egen husleie 
øker forholdsvis lite. 

FINS DET BIU.IGERE 
ALTERNATI V1i:ll? 

Vi trenger absolutt et 
sent er . Alternativet ville 
vært å selge huset (og 
åpne kontor på Lian?) el
ler pusse opp hovedbygget 
delvis , slik at husleia 
ville s teget nesten like 
mye som ved nybygg, uten å 
gi oss noe særlig mel' hua 
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enn vi har i dag. For DS 
sto dette val~et klart -
vi satset nå pa. et hus som 
kM.n gi rom for vå.r aktivi
tet både i med- og mot
gangstider. 

NYBYGGET FORFALLER SNART 
ALLIKEVEL l 

Tvert imot - i driften av 
det nye huset er det bud
sjettert med lønn til ; 
vaktmester, ca. 1/4 stil
ling, Dermed vil vedlike
holdet være sikret, og vi 
kan glede oss ·over huset 
til vi blir gamle eller 
revolusjonen kommer (da 
flytter vi vel inn i Råd
huset???). 

VI HAR IKKE RÅD 1 

Vi har ikke råd til å la 
værel Innsamlinga må gå i 
boks. Tenk nytt. 

Kan noen ta opp lån for å 
gi til innsamlinga? Even
tuelt kan flere spleise på 
avdragene. 

ffl ffl ffl 

- Feriepengene? 
- Saig av brukte ting? 
- Flax-lotteri (nei, spar 
:heller pengene til ~a 

4 

lotteri) · 

Det er VI og VÅRE VENNER 
som må gi mest, men alle 
venner av oss og Radio--irl 
bør kunne ~i sitt. 
Tegningene star i FK. 
Studer dem og se hva vi 
får for pengene. Det er 
verd både dugnadsslit og 
pengemas! 

Fram til september er inn
samlinga vå.r viktigste 
oppgave. Alle må gi det de 
k~n. A~le må tenke ut nre 
mater a skaffe penger pa. 
Alle må delta i innsam
linga. 

Nytt P14 innen ett å.r 

~kke til I 

For DS, Astrid. 
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Vedlali fra avdelinger 
.~f Be1-,t;t11inge11 

Jf JJ1--i11si11p1--ogra111111et ( PP} 

Her er en del av de vedtakene som er gjort i 
avdelinger i Sør-Trøndelag om sakene til 
landsmøtet. Vedtakene er gjengitt slik de 
forelå. Vi minner om at lagene fremdeles kan 
vedta ting til landsmøtet, og sende vedtakene 
med delegatene til m~tet. 

BERETNINGA: 

** Angående vedtaket om 
eksklusjonene etter kon
flikten i K.K: ~K påleggos 
å komme med en politisk 
begrunnelse for at mindre
tallet - som stemte mot 
eksklusjonene - måtte for
svare vedtaket innad i 
partiet. 

** Beretninga kap. III: 
Alternativt forslag til 
kap. III peker på en rekke 
viktige feil i partiet i 
dag, slik som: 

- forholdet mellom 
ledelse og grunnplan. 

- metodene for ledelse 

- behovet for forny-
else og utvikling av 
nye folk. 

- uavklart sikker-
hetspolitikk. 

Men avdelinga mener "RV
parti11 som skissert ikke 
gir løsninga på problemene 
og vi støtter derf.or be
retningsforslagets kap. 
III pkt. 1. Samtidig mener 
vi dette kapitlet ikke 
skarpt nok tar opp proble
mene eller foreslår løs
ninger. Dermed står par
tiet i fare for å fort
sette med "glidende over
ganger" og politikk basert 
på mer eller mindre til
feldig praksis. Disku
sjonen om partilivet kan 
samles om klarere ret
ningslinjer og vedtekter. 

** kap. 
Noen kommentarer til 

"Arbeidet med å 
partiet lcvalita

Et viktig skille 
styrke 
tivt": 

5 
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mellom et sosialdemokra
tisk og et kommunistisk 
parti er at sistnevnte har 

,vi rkelig levende grunn
organisasjoner. I beret
ninga pekes det på at 
lagene spiller eri for be
skjeden rolle politisk, 
men i fortsettelsen kommer 
det få f or slag om hvor dan 
dett e skal bedres (med 
noen få unntak). Det 
skrives derimot om jobbing 
utenfor avdelingene i åpne 
partikonferanser, eksterne 
debatter osv. 

I de siste årene har det 
blitt avholdt mange åpne 
konferanser av partiet, og 
av krefter rundt partiet. 
Dette er viktig for å få 
ut politikken til folk 
utenfor partiet, og for å 
knytte kontakter. Mange 
debatter som før var in
t erne, føres nå i KK osv. 
Bra og viktig! Part i skolen 
driver skolering av med
lemmene. Ei negativ side 
med denne nye Åpnere sti
len er imidlertid at 
partiavdel ingene er i ferd 
med å miste politisk be
tydning. Partiavdelingene 
utfører det praktiske ar
beidet: Verving, endel 
lokale diskusjoner, mens 
vedtak om politiske linjer 
og politisk skolering 
skjer utenfor avdelingene. 

I dag er det faktisk en 
del medlemmer som ikke kan 

L------------6 

eller vanskelig kan del ta 
på åpne konferanser, par
tiskole el.l. Det.gjelder 
klassifiserte medlemmer og 
medlemmer som bor utenfor 
de større sentra. Hvor 
stor del av medlemsmassen 
kan trekkes med på åpne 
partikonferanser, eksterne 
debatt er osv.? Et mindre
tall av de beste?? og best 
skolerte. Og resten får ta 
til takke med et stadig 
dårligere tilbud gjennom 
avdelingene. 

Dette er ikke ment som et 
angrep p,q. åpne partikonfe
ranser, partiskole og eks
terne debatter. Vi trenger 
alt dette. Men vi trenger 
også virkelig levende 
partiavdelinger som reel t 
deltar i politiske beslut
ninger, debatt og skole
ring. 

** Kommentar til beret
ninga: 

Dette bør kommenteres i 
beretninga: Det har i pe
rioden ikke vært noen sam
lende diskusjon om utvik- ' 
~inga i Kina eller Sovjet, 
og partiets a.ria.lyse av 
situasjonen i Kina er 
mildt sagt uklar. 
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** Fra beretningsdisku
sjonen: 

Avdelinga har diskutert 
beretningsforslaget. Vi er 
stort set einige med be
r etn ingsf orslac0+. ~~ARi

elt har vi avklara: 

1) Avdelinga ønsker å be
holde grunnorganisa
sjonene og er enige 
med forslaget. 

2) Partiet må få meir 
profesjonelle leiararl 
Kurs med leiarteori, 
gruppepsykologi osb. 
er naudsynt, spesielt 
for mannekaderen som 
ikkje har bøllekurs. 

3) Partiet er viktigare 
enn RV. I staden for å 
legge ned partiet til 
fordel for RV, meiner 
vi partiet bør stille 
til val direkte. Tru
leg bør vi skifte 
namnl Det er i dag 
viktig å visa at AKP 
har ein oppsiktsvek
kande riktig politikk 
og at årsaka til dette 
er at vi er revolusjo
nære. 

** Beretningsvedtak: 

Hele partiet skal i nesta 
periode diskutere dist
riktspolitikk med utgangs
punkt i en beregning av 

rettferdig fordeling av 
statlige arbeidsplasser i 
forhold til folketall. Ved 
en slik fordeling., må 
J0.000 statlige arbeids
plasser . flyttes ut av 
n .ci l n . DAnne rUskus j onene 
er svært viktig fordi: 

1) Det offentlige står i 
spissen for sentrali
seringa. 

2) Arbeidsplasser er den 
viktigste mangelen i ' 
distrikts-Norge. 

3) En slik utflytting er 
en viktig faktor for å 
lette presset på. 
byene, boligpriser, 
biltrafikk, miljøprob
lemer. 

4) AKP trenger en dist
riktspolitikk. Dette 
kan være en begyn
nelse. 

PRINSIPP-PROGRAMMET (PPl: -
· 1 ) Nytt PP bør være kor

tere enn 84-program- · 
met, a la Pål S' ill : 
sitt forslag. 

2) S~- - ~ tns forslag skal 
benyttes. 

3) Vår avdeling er enig 1 
defineringa av arbei
derklassen. 
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4) Avdelinga er enig i 
analysen av arbeider
kvinnene som en andre 
ledende kraft i arbei
derklassen (vedtatt i 
to avdelinger) • 

5) Arbeidere fra 3. ver
den. Deler av d~sse 
har nære erfaringer 
fra store klassekamper 
inkludert revolusjonær 
kamp. 

6) Et avsnitt om 
arbeideraristorkratiet 
må være med. Avdelinga 
støtter Eldar M a 
sitt forslag. 

7) Sykepleierne og før
skolelærerne tilhører 
småborgerskapet, men 
de står i en posisjon 
svært nær arbeider
klassen. 

8) Om det skal stå noe om 
filleproletariatet,bør 

EJ 

det med at disse kan 
mobiliseres av borger
skapet mot arbeider
klassen, erfaringene 
fra krigen. 

9) Motsetninga mellom by 
og land, forslag til 
tillegg (pkt . 3.3.3) : 
Dagens teknologiske 
niyå gjerdet mogleg å 
desentralisere nær
ingslivet og derved 
busettinga, men den 
einskilde bedrifta si 
jakt på profitt stop
per ei slik utvikling. 

10) (Pkt. 5.4.3, s.26) 
"Bryta ned skillet 
mellom by og land": 
sosialismen er ikkje 
"avhengig av at 
produksjon og kunnskap 
samlar seg i dei store 
byane 11 frå starten av 
heller. Setninga må. 
end.rast. 
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Oppsu111111e1>i11g av veT·ve
Jr.a111pa11ja i .._5f/:1.,-Ti .. tJ.,·11tielag 

Oppsummeringa skrives en 
maned etter kampanjeslutt, 
men ingen avdelinger har 
hittil levert oppsummering 
(skjema). Derfor må jeg ta 
forbehold om eventuelle 
feil. 

Målsetting: 10 % netto 
økning av medlemstallet i 
kampanjeperioden 1.1.87 -
8.J.88. Dette betydde X 
antall nyverva medlemmer i 
vårt distrikt. 

Tiltak: 

* I mars 87 avholdt SK 
vervekonferanse. Dette 
distriktet (som eneste i 
landet) prioriterte åsen
de to personer dit, andra ' 
var representert med en 
person. Tema på. konfer~ · 

I ansen var grunnlag og me- · 
toder for verving samt · 
partikulturen. 

* I august 87 nedsatte DS 
et verveutv~lg bestående 
av Marion PL._ , Peder M. 
L~ . og undertegnede 
(som ikke er offentlig). 
De to førstnevnte var opp
tatt med andre lederopp
gaver i partiet, mens jeg 

var sykepermittert store 
deler av høsten. Vi hadde 
4 møter der vi laget plan 
for vervekampa.nja, mate
riale til avdelingene samt 
forsøk på å prioritere og 
koordinere tiltak. Sen
trale metoder for verving: 

g 

1. Bøllekurs 
2. Studiesirkel 
J. Direkte verving fra 

"omlandet". 

* Lagslederkonferansen 
høsten 87 hadde verving 
som tema. Verving var ob
ligatorisk avdelingsdisku
sjon. Avdelingene la pla
ner og målsettinger for 
verving. 

* Sirkellederkurs. 

* Vervestand m/kaffe og 
vafler på Nordre. 

* Partifest 8. november. 
Jubileumsfest for Oktober
revolusjonen og ellers 
vervefest. 

Kort oppsummert resultat: 

Vi oppnådde 40 % av mål
settinga på antall ver-
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veda, 
øking. 
vært/er 
NKS/RU. 

men ingen netto 
Av de vervede har 
ca. 85 % medlem av 

Av planlagte 14 sirkler 
ble 4 avholdt, derav to 
avbrutt før slutt. Bare ei 
avdeling hadde egen sirkel 
(våren 87), mens 10 avde
linger ga opplysninger om 
at de hadde planer om 
sirkel. Det har vært av
holdt mange bøllekurs, men 
jeg har ikke greid å 
skaffe oversikten over 
antallet. 

Evaluering: 

Til tross for at vi opp
nådde bare 40% av målset
tinga på antal l nye med
lemmer, har vi verva langt 
flere det siste året enn 
på. lenge. Pga. utmeldin~er 
har vi heller ikke oppnadd 
noen netto økning, men er 
vel på status quo. Det er 
fo~tsatt et alvorlig prob
lem at nye medlemmer mel
der seg forholdsvis fort 
ut av partiet igjen. Etter 
mange år med reduksjon i 
antall medlemmer skal vi 
kanskje være fornøyd med 
at vi har greid å stoppe 
dette ved denne kampanja . 
Målsettinga var sannsyn
l i gvis ureal istisk utifra 
en totalvurdering av 
situasjonen. 

Avdelingene som planla 
sirkler greide i hovedsak 
ikke å gjennomføre · dette. 
Inntrykket er at årsaken 
er manglende kapasitet. 
Spørsmålet er om sirklene 
bør organiseres på. annen 
måte. 

Verveutvalget var en liten 
fiasko. Vi greide av na
turligå årsaker ikke å 
markere oss eller være 
utadretta med verving. 
Dersom vi hadde fungert 
som et senter med tilbud 
om sirkler, kurs, møter 
etc. kunne kampa..nja blitt 
annerledes i distriktet. 
Partifesten 8. november 
va~ en fin markering. Ver
veutvalget hadde også 
liten oversikt over hva 
avdelingene greide å gjen
nomføre, behov for hjelp 
eller mulighet for samar
beid mellom avdelinger. 
Enkelte avdelinger har 
sirkeldeltakere, men ingen 
ledere. I andre avdelinger 
er det motsatt. Verveut
valget avslutta arbeide 
før jul for da å overlate 
eventuelt koordinerings
arbeid til DS. 

Vi ønsket å tilby folk i 
sentrale radikale miljøer 
som f. eks. kultur , RRV, 
ant i-ras i sme , homse stu
diesirkler og bøllekurs. 
Det t e skj edde ikke pga. 

~,...,. 
L-------------.10 
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Pla11e1""' teg11inger 
P1~i11se11sg ale 14: 

Vi oversender her tegningene til det Nye P-14 . 

Byggemeldingen ble sendt til Byggesakskontoret 15/9-87.En mindre 

korrigering ble sendt 25/5-88 . 

Vi har godt håp om at byggetillatelse blir gitt i siste møte i 

Bygningsrådet før ferien . 

Framdriftsplanen for bygget er slik: 

Juni 88.Start dugnad kjeller og riving av uthus og gammel panel. 

aug.88.Byggestart hovedhus. 

sept . 88.Byggestart tilbygg . 

okt . 88.ferdig hovedhus . 

juni 89.ferdig tilbygg. 

INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE OM BYGGET 

Byggekomiteen vil ha_møte 2.hver onsdag fra 8.juni.Høtene blir 

holdt i P-14 og starter 18.00 og varer 1-2 timer.Folk som har 

spesielle spørsmål kan kontakte oss da eller gjennom PH l · e1 

privat. 

Onsdag 22. juni kl.19.00 

inviterer vi til et organisert orienteringsmøte . Hete varer 

1 time. 

For byggekomiteen 

P.M. l l. 

.1 .J_ 
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111 J1e1"et11i11gsdisl1.usjo11e11 . 

JAO har i beretninga kom
met med en "gausamme sal
be" mot partiets må.te å 
være på og mot ledelsen 
spesielt. Hans vei fram
over er: "framtidas orga
nisasjon (er) mer lik 
RV enn det AKP vi har i 
dag". 

JAO tar opp endel kritikk 
som jeg kan slutte meg 
til, men i mangt og meget 
har han en virkelighets
oppfatning jeg ikke deler. 
Hva kan je~ være eni~ i? i 
har vært darlig tila for
fremme nye (ungeTia,der.I 
det hele tatt har vår 
kaderpolitikk vært for 
dårlig, men dette gjelder 
også lederne på alle plan, 
som heller ikke har blitt 
skolert av noen som helst. 
Det har (så vidt jeg vet 
heller ikke kommet gode 
forslag om hvordan gjøre 
dette bedre). 

Sentralen hadde en feil
aktig analyse av krigs
faren i - 70 åra ("krig 
innen 5 år " ). Bl . a . dette 
førte til en kl assifise
ringspoliti kk som var 
feilaktig . Dette er det nå 
i stor grad tatt et opp
gjør med. 

Imidlertid overdimensjone
rer JAO disse feila, og 
gir et feilaktig bilde av 
hvor mye krefter sikker
het, krigsfare o.l. har 
kostet partiet. Det er 
nærmest sjokkerende at en 
som sitter i SK kan fram
stille situasjonen i par
tiet som om vi bruker mye 
krefter på sikkerhet, at 
sikkerhetspol itikken l dag 
er noe særli~ hinder for 
AKP. særlig• nar han samti
dig sier at dette ikke 
skal være noen "polemikk 
mot ethvert beskyttende 
tiltak overfor overvåking 
og politisk kartlegging." 
I dag gjøres svært lite 
mhp. sikkerhet, spør deg 
selv ha du gjør for eik
kerheten,hvor mye det har 
hindra deg i å gjøre noe 
for AKP siste årt Jeg er 
overbevist om at de aller 
fleste kan besvare det 
spørsmålet med ingenting 
(eller svært lite). 

Det blir også merkelig når 
JAO ikke er mot å disku
t ere forsvaret av landet ; 
"det er et sundt og godt 
måltid, dersom en viser 
måtehold og ikke spiser 
det hver dag". Det er 
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mulig at RV-ledelsen og 
JAO har diskutert dette 
svært mye, men det er i 
alle fall ikke tilfelle i 
avdelingene. Dvs. hvis 
ikke avdelinga bare har 
hatt ett møte i året dal 

JAOs ledelsesfilosofi 
forekommer meg også litt 
merkelig. Sjølsagt har vi 
gjort feil (de fleste av 
oss er, tross alt, men; 
nasker), spesielt med a 
skolere nye (og oss sjøl) 
til å bli dyktige ledere 
og/eller utadrettede "agi
tatorer" for partiet. Men 
å framstille det som om 
ledelsen er selvrekrut
terende, trur jeg skyter 
langt over mål. I flg. 
referatet fra siste lands
møte, blei det valgt inn 
ca. 50% nye i SK og lokalt 
har vi i alle fall hatt 
store utskiftinger i DS 
gjennom mange år. F.eks. 
vr det et stort problem å 
finne kader som var vil
lige til å sitte i DS 
sist, spesielt kvinner 
(sjølsagt sier dette noe 
om feil også, men det er 
ganske langt fra at det er 
spørsmål om de som sitter 
der krampaktig holder på. 
"verva" sine) · 

Skal ledelsen bestå av 
"politikere", som er opp
tatt av å komme ut og 
markere seg. Som første, 
andre og tredje kriteriet? 

Jeg mener NEI! Riktignok 
er det viktig at vi har 
dyktige talspersoner i og 
utafor ledelsen, og at vi 
lfbl,Pi1~~p~meå~~tk~t1i 
Te ctet være som a b~ PR-
avdelinga i en bedrift 
overta hele styret og 
direktør-funksjonen. I et 
slikt system ville avde
lingene bli helt uvesent
lige, og med dem; de van
lige medlemmene. Men det 
er kanskje ikke så viktig? 
Kanskje vi ikke skal ha 
avdelinger? Kanskje det er 
gjennom å kjenne "politi
kerne" medlemmene skal 
kunne påvirke partiets 
politikk? 

Noen få ord om RV. Jeg er 
for RV som medlemsorgani
sasjon, og har vært det i 
lang tid. Men forutsetnin
ga for å ha et RV som er 
noe anna enn SV (et 
venstre-sosialdemokratisk 
parti som fungerer som 
karrierevei for noen få 
politikere) er at vi har 
et sterkt AKP i ryggen. Og 
da er det et spørsmål om 
vi har nok krefter til å 
opprettholde begge. AKPs 
økonomi kan bli skadeli
dende. Hvis vi skal prio
ritere opp parlamentarisk 
arbeid, vil det bety å 
prioritere ned noe anna; 
hva? Faglig arbeid, anti
imperialistisk, arbeid med 

L-~-------~-~G-----------~ 
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partiorganisasjonen? Par
tiet har mye krefter som 
kan mobiliseres, men hvis 
vi ikke klarer det, vil 
kanksje en opp-priorite
ring av RV bety å kutte ut 
jobbi ng med arbeiderklas
sen, med kvinneopprøret, 
eller å legge ned Partiet, 
! praksis (sjøl om alle er 
mot det i teorien). Like
vel er }eg for a ta sjan
sen, og prøve. Men jeg 
innrømmer at jeg er litt 
skremt av at nesten alle 
partimedlemmene som blir 
"satt av" til Å. jobbe med 
RV etter kort tid "glem
mer" partiet, og bare ser 
fronten; "partiet gjør 
ingenting med RV", og Je L 
uansett om de sjøl er 
medlem og kanskje sitter i 
Yitm Dit ro fa~t~~tii\~1 
sitter med et skap fullt 
av "krefter" som de kan , . 
velge å bruke eller ikke. 
Sjølsagt kunne vi vært 
bedre til å mobilisere 
kreftene som fins i par
tiet, men det er vi altså 
ikke. 

SIKKERHET, TRENGER VI DET? 

Helen skriver i siste FK 
at hun er helt enig med 
JAO: bort med all sikker
het. (Nå er riktignok ikke 
,TAO for ti lrnt.t.A All ~ik
kerhet, men retningen er 
nok temmelig lik). Spørs
målet er vel da: Hva slags 
parti · ønsker og trenger 
vi? Tror vip~ parlamenta
rismen kan vi vel klare 
oss med RV, som et ven
strealternativ til SV. Vi 
trenger da ikke AKP som i 
så fall bare vil være et 
"byråkratisk tillegg". 

Trur vi at det er n0dven
dig med en revolusjon 
stiller det seg nok noe 
annerledes. Trur vi at 
borgerskapet i Norge kan 
hente fram metodene fra -
JO åra? Eller er det (som 
SV sier) en umulighet i 
det demokratiske, frede
lige Norge. Det er vel 
også et spørsmål om pers
pektiv. Det å lære seg til 
a skjule noe tar nokså 
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lang tid, det lærte bl.a. 
NKP under krigen. Jeg er 
heller ikke så overbevist 
som Helen om at vi fort
satt vil leve i en idyll i 
Norge i de nærmeste ti-år. 
Det harbegynt å skjerpe 
seg i andre land i Europa, 
og vi pleier å følge tren
den. Sikkerheten har vi 
ikke bare i tilfelle krig 
eller revolusjon. Allerede 
i dag kan det være medlem
mer som vil ha problemer 
med jobben hvis det blir 
kjent at de er medlem av 
AKP. Vi ser også en opp
blomstring av brune mil
jøer. Hva med en liten 
bombe mot møtet i SK (som 
alle veit om tid og sted 
for)? 

Hvorfor skal alle kjenne 
ledelsen? Er det for at 
noen taleføre skal kunne 
~ utenom "tjenestevei" 
(gjennom avdelinga) og på.
virke lederne direkte med 
sitt syn? Er det for å 
gjøre avdelingene ennå 
mindre viktige? Vi veit at 
SIPO overvåker oss, skal 
vi gjøre jobben lett for 
dem? Trur vi at de ikke 
vil bruke opplysningene 
hvis det kan tjene borger
skapet i Norge (eller 
USA)? 

Nei, jeg trur at vi tvert 
imot må skjerpe sikker-

heten på noen områder 
(samtidig som vi blir mer 
utadretta som medlemmer -
alle). Forsøksvis vil jeg 
foreslå: 

1) Deler av ledelsen ~~ 
alle nivå må være hem
melig. 

2) Organisasjonsapparatet 
må være· skjult. 

3) Alle interne møter 
skal hemmeligholdes og 
beskyttes mot spaning 
eller avlytting. 

J eg skal komme t ilbake til 
dette seinere , men imøte
ser gjerne debatt om dette. 

Mhp. at vi skal bli mer 
utadretta, vil jeg nevne 
at det var tatt med som et 
av spørsmålene i disku
sjonen om illegalt og 
legalt. Det var ba.re 2 
avdelinger som i det hele 
behandla dette spørsmålet. 

Her må sjølsagt ledelsen 
bli flinkere til å lage 
opplegg mhp. skolering, 
men avdelingene må. se sitt 
ansvar også. Det er med
lemmene som ER AKP, ikke 
ledelsen. 

Orvar 
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Sty1-.J1 .pa1"tilagene 
til ~'Ks 11ye pa1"ti111ådell! . 

11Cl 

Sidene 25?.9 i heretnineA 
handler om hvordan det 
står til med partilagene 
og hvilken rolle de skal 
spille i årene framover. 

Konklusjonen beretninga 
trekker, er å satse på en 
partimodell der "de fleste 
av di skusjonene skal be
nytte seg av både debatter 
i intern o~ eksternpre~sa, 
og av seminarer og apne 
møter. Partilaget skal 
spesielt ta hand om even
tuelle avstemminger og 
behandling av saker det er 
større motsigelser på i 
laget. Normalt vil de vik
tigste politiske diskusjo
nene i laget være lmyttet 
til det arbeidet laget 
skal gjøre med å få nye 
medlemmer. Dvs. politiske 
spørsmål som opptar de v~ 
j obber med og som vi ma. 
skolere oss i f or å spille 
en politisk rolle i områ
det vårt" (s.27). 

Dette er en modell som vil 
redusere lagene til døds
kjedelige kontingentinn
samlingsplasser, og den 
vil ta innflytelsen fra 
kvinner, arbeidere, nye 
medlemmer og andre som 
liker seg dårlig i store 

(AKP)forsamlineer . Dette 
er 180 graders vri fra 
linja i partiets langtids
plan 198488 , der oppbyg
ginga av partilagene til 
sjølstendige, politiske 
ledelser for klassekampen 
på sitt område. 

Dette erskummelt, 
ter! 

kamera-

Beretningas lansering av 
en "ny partimodell" er en 
imøtekommelse av Jan Arne 
o: 3 kritikk av parti
modellen. Men begge fpr
slagene (JAOs og SKs) har 
rot i den samme politiske 
linja for ledelse av AKP: 

Det er ledelsen som er 
"de virkelige heltene• 
Medlemmene ekal selge 
KK, betale kontingent 
og ellers la seg lede. 

De obligatoriske l agadis
kusjonene som vi har 23 av 
hver vår og høst1 er et 
godt eksempel pa dette. 
Det er svært få av disse 
som oppsummeres på DS el
ler SKnivå. Hensikten er 
tydeligvis at alle medlem
mer skal diskutere poli
tikken fra oven i 2 timer. 

'---:..---------- .l.. 9 
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Beretninga oppsummerer at 
planene for den store 
kapitalismediskusjonen var 
for ambisiøse, lagene 
klarte ikke å utvikle åna
lyser og bringe fram nytt 
materiale. Dette skyldes 
etter min mening to for
hold: 

- Ingen har spurt hva 
lagene har utviklet. 
Mange lag hadde gode 
og viktige diskusjo
ner, gravde fram nytt 
materiale, men denne 
politikken kom aldri 
utenfor laget! (Selv
sagt er dette også 
lagenes feil, men ho
vedsida er at DS/SK 
ikke har vært interes
sert i å finne ut om 
det kom noe lurt fra 
lagene). 

- La.gene klarte ikke 
å få plass til egne 
diskusjoner på møte
planen. Der sto det 
allerede 2 obligato
riske diskusjoner+ 1 
i etterslep fra høsten . 
før + at de selvsagt 
måtte diskutere KK og 
verving. 

VÅR FRAMTIDIGE PARTIMODELL 

Den må bygge på den modell 
vi har ·i dag - et kader
parti med sterk ideologisk 

-------------20 

skolering og ideologisk 
kamp. Men den må ledes og 
organiseres etter ideen om 
at medlemmene er partiets 
helter og viktigste res
surs. 

La.gene skal være på stør
relse som de er i dag. Det 
gjør det mulig å være et 
aktivistparti. Laget har 
ansvar for medlemmene, ' 
både sosialt og politisk, · 
og kan være en aksjonsen
het. 

Lagets faste arbeid består 
av KK-salg, verving av 
medlemmer, kontinget- o~ 
økonomiarbeid og ellers pa 
beste måte å vinne flest 
mulig hoder for vår sak. 

For å greie dette må la
gene ha et politisk liv, 
de må ha mange politiske 
diskusjoner, både av ideo
logisk art og omkring dag
ligpolitikk. De obligato
riske diskusjonene må være 
svært få, f.eks. beret- 1 

ning, prinsipp-program, 
helt spesielle politiske 
motsigelser. La.gene må i 
størst mulig grad få legge 
opp møteplanen sin sjøl. 

Og så må diskusjonene i 
lagene få innflytelse i 
partiet. Seminarer o.l. 
kan være fine forum å føre 
diskusjonen videre i. El
ler diskusjoner kan starte 
der og ~å føres videre i 
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lagene (frivillig). Noen 
på. DS-nivå må. oppsummere 
og lære av diskusjonene i 
lagene. Dessuten må. in
ternbladene bli mye bedre, 
slik at vi får reell dis
kusjon der. 

DS skal stille krav til 
hva lagene skal oppnå., 
f.eks. KK-salg, verving. 
ette må foregå mye i form 
av at laget legger en plan 
og at den blir fulgt opp 
av lag og DS. 

Er a&t ;~økkelen til 
informasjon og handling 
at lagslederne blir 
med i DS? 

Lagsstyrene må styrkes. 
Det er de som er "perso
nalavdelingene" o(s har 
ansvar for å utvikle med
lemmene politisk. Lags
lederne bør sitte i DS, 
som lagets rep!esen-~t. 
Dette -- vif . gi lagsleder 
innsikt i partisakene, 
anledning til å delta i 
diskusjonene før planene 
blir lagt, og det vU gi 
lagsleder ansv?-1" for. ta 
sin (og lagets) del · av 
partijobbinga. Det _ vil 
redusere den stor avstan
den som er i dag mellam D,S 
og lagene. i tillegg vil 
~et styrke seDtral~smen og 

· 
11 slagkraften!' til partiet. 

Ledelsen (DS, SK) skal 
lede lagene (lagslederne). 
Det betyr å komme med 
politiske utspill (f.eks. 
en bok eller et innlegg i 
FK), drive politiske dis
kusjoner (f.eks. lage et 
knakende godt diskusjons
opplegg for en sak, som er 
så godt at 50% av lagene 
tar den som en del av sin 
møteplan), legge planer, 
prioritere. 

Uten lagene stopper par
tiet! 

Astrid. 
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Oppsu111111ering av verve
kau1pa11ja i SØr-1i·Øndelag 

ingen folk -til å jobbe med 
det. Dessuten planla vi å. 
sende brev til alle på RV
listene med tilbud om med
lemsskap og sirkel. Dette 
ble heller ikke gjort pga. 
den skrikende mangelen på 
sirkelledere. 

Konklusjon: 

Kampanja har i hovedsak 
vært positiv til tross for 
at medlemstallet er på 
status quo, og vi har opp
nådd bare 40 % av målset
tinga på verving. Parti-

,_. 

medlemmene ble tvunget til 
å tenke systema.tisk med 
verving og vi oppdaget 
konkrete muligheter. På 
denne måten har kampanja 
gitt oss erfaring slik at 
vi kan fortsette vervinga 
og oppnå målsettinga på. 
lenger sikt. Vi har blitt 
langt mer offensiv i å 
spørre folk om ·· medlems
skap. Verre svar enn nei 
får vi ikke. 

Vervus 

L-------------22 -----------
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Black and White 

Need none of your calculating love, 
Guess /'li lind my way stormy weather 
Don't cal/ me •blacl<ie• 
Whitie 
when touches dirt penetrates with 
Maisture 

Co/or is shit 
Must be redefined 
Time is to create 
Rise up brother, 
Sister don't fall back. 

Cliff MoustKhe 
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