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Til strukturen i beretninga 
Denne beretninga har to siktemål: Det ene er å berette om partiets arbeid, hva vi faktisk har 
gjort, i perioden. Det andre er å vurdere den ideologiske utviklinga i partiet. 

A finne fram til en egna struktur når en skal skrive beretning, er alltid vanskelig. Vi har valgt 
å ta utgangspunkt i ei oppsummering av forrige landsmøte, og ipartiets langtidsplan. Dette er 
første gang partiet har hatt en plan for en hel landsmøteperiode. Vi mener det er viktig å foreta 
en skikkelig oppsummering av om planen var riktig stilt, hvordan den er gjennomført, og om den 
førte til de resultatene vi ønska. Om planen i hovedsak var riktig eller feil, om oppgavene er 
godt eller dårlig gjennomført. sier svært mye om SKs evne til å lede partiet i perioden. Beret
ninga gjennomgår derfor hva som har skjedd på de kampområdene som ble prioritert i planen, . 
og på grunnlag av dette materialet trekker den noen konklusjoner om den ideologiske utviklinga 
i partiet. 

Men en slik struktur har også åpenbare svakheter. Flere kampområder som har vært viktige i 
partiets liv, og som en del kamerater har jobba mye med, er ikke behandla i beretninga. Det gjel
der områder som landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, kulturarbeid, arbeid blant andre intellektuel
le, homofiles kamp, målkamp, boligpolitikk. En stor og viktig kamp som Alta-kampen er bare så
vidt berørt, og kampen mot rasismen er tynt behandla. 

Det er sjølsagt behov for å få oppsummert partiets arbeid også på disse områdene. Når vi li
kevel har valgt å prioritere å gi ei skikkelig oppsummering av hovedoppgavene i planen, er det 
fordi vi mener det er det viktigste i denne omgangen. 
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l. Klassekampen, nasjonalt og internasjonalt 
Hensikten her er ikke å gjøre en omfattende 
og detaljert analyse av situasjonen i klasse· 
kampen ute og hjemme. Hovedformålet er å 
peke på en del trekk ved den situasjonen 
vårt parti jobber i. Vi vurderer perioden fra 
parteits 3. landsmøte til nå, nesten tre år. 

1. INTERNASJONALT 

Dette har vært en periode med stadig djupe· 
re økonomisk krise i industrilanda så vel 
som i de fleste land i den tredje verden. Ar· 
beidsløsheten i OECD-landa har økt med 4 
millioner til ca. 3 2 millioner. 

Det er den største krisa i kapitalismen på 
50 år. Overalt har borgerskapet gått på of· 
fe11siven mot arbeiderklassen for å skjerpe 
utbyttinga. Reallønnsnedslag, masseopp· 
sigelser, bedriftsnedlegging, reduksjon av 
offentlige ytelser, av helsevesen, skole, 
trygd. Kampen mellom de kapitalistiske sel
skapene og de ulike kapitalistiske landa har 
skjerpa seg. 

Den teknologiske revolusjonen har skutt 
fart. De ledende industrilanda øker tallet på 
industriroboter, og kontorautomasjonen for
seres. l den nåværende situasjon har dette 
fungert som et sterkt våpen mot arbeider
klassen. Svære bransjer står foran eller er 
oppe i gigantiske omstillinger og nedskjæ
ringer. 

Jobbetida for rikfolk er gullkanta. Speku
lasjonen øker, mens den offentlige nøden 
blir mer og mer brutal. 

Den tredje verden tynes enda hardere av 
utbyttinga. For de fleste landas vedkom
mende øker sulten, fattigdommen og elen· 
digheta katastrofalt. Sjøl borgerlige progno· 
ser mener at dette bare vil bli verre i åra 
som kommer. 

Det foreløpig skarpeste uttrykket for det· 
te er gjeldskrisa. Storfinansen har utsatt 
problemene ved å gi svære kreditter, både 
til Østeuropa og den tredje verden. Disse 

landa er ikke i stand til å betale, og flere 
ganger har kredittsystemet balansert på 
randen av et krakk. 

l Vesteuropa har krisa betydd ei omleg· 
ging av den borgerlige politikken, vekk fra 
keynesianske modeller og over til er mer 
tradisjonell innstrammingspolitikk. 

l alle de vesteuropeiske landa er det i 
gang ei kraftig sanering av hele den såkalte 
ccvelferdsstatenn. 

Arbeiderklassen og andre arbeidsfolk mø
ter dette med både motstand og resignasjon. 
Det finnes mange eksempler på beinhard 
klassekamp mot denne politikken, fra Eng
land, Vest-Tyskland, Belgia og andre land. 
Men i hovedsak har arbeiderklassen ikke ev· 
na å svare på borgerskapets angrep med en 
motoffensiv. 

Borgerskapet har vært villig til å bruke 
ganske harde midler i form av vold og makt· 
demonstrasjon, slik som i Belgia og i Brix· 
ton, England. Det er lagt opp en internasjo
nal kapitalistisk strategi for lønnsnedslag. 
Deler av borgerskapet spesialsierer seg på å 
knuse fagforeninger, slik som Union busting 
i USA·. 

Alt i alt har klasseundertrykkinga skjerpa 
seg kraftig i perioden. Men arbeiderklassen 
mangler foreløpig evne til å svare på an· 
grepa. Den er splitta, leda av opportunistis· 
ke og borgerlige ledere, og mangler en sam
lende strategi for kampen. 

Den store misnøyen i befolkninga gir seg 
utslag i hyppige regjeringsskifter. En ten· 
dens til å stemme på opposisjonen i krisetid. 
Dette slår noen steder ut til fordel for tradi· 
sjonelle høyrepartier og noen steder ut til 
fordel for sosialdemokrater. Men over hele 
Europa vokser de ekstreme høyrepartiene og 
de rasistiske tendensene. 

l Europa sett under ett finnes det nesten 
ikke revolusjonæ.re partier som kan fange 
opp misnøyen og organiser motstandskam-
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pen til arbeiderklassen. Det objektive og 
dels det subjektive grunnlaget for en slik 
kamp er til stede. Men de revolusjonære 
kreftene er enten for små, eller har for dår
lig grep om situasjonen til å lede en sånn 
kamp. Med enkelte forbehold. 
Motsigelsen mellom de to supermaktene og 
motsigelsen mellom imperialismen og ver
dens folk har skjerpa seg i perioden. 

Sovjet har styrka seg militært og rykka 
fram sine posisjoner i forhold til USA. USA 
på sin side har intensivert kampen om å hol
de på den innflytelsen landet har. USA er nå 
involvert i krig i Libanon og Mellom· 
Amerika. Dette er nytt i denne perioden. 
Samtidig har Sovjet styrka seg i Sørøst· 
Asia, Afghanistan, Midtøsten og Latin
Amerika. 

Faktorene for en imperialistisk krig har 
utvilsomt styrka seg i perioden. På den and
re sida: Dette har vi sagt i 1 O år, og vi har 
hatt rett i ti år. At vi slår fast en sånn ten· 
dens er ikke det samme som å si noe om et 
bestemt hendelsesforløp eller noe bestemt 
tidspunkt. 

Situasjonen er slik at en krig i teorien 
allerede kunne vært utløst. Den viktigste 
forberedelsen Sovjet gjør i øyeblikket er ar
beidet med å sprenge en kile mellom USA og 
Europa. 

Motsigelsen mellom USA og Europa er 
objektiv. USA inntok en posisjon som store
bror da dens allierte var langt svakere øko
nomisk. l dag har Europa styrka seg økono
misk i forhold til USA. Denne endringa i 
styrkeforholdet mellom USA og Europa må 
føre til stadig skarpere motsigelser på det 
politiske og militære planet. En del av stor
borgerskapet i Europa går inn for å søke ei 
løsning med Sovjet. ikke fordi det er pro
sovjetisk, men fordi det ser muligheter til 
bedre profitter ved å gjøre det. Samtidig har 
pasifismen og kapitulasjonismen vært i 
stand til å untytte opinonen mot super
maktsopprustning i Europa. Dette tjener 
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Sovjet. Utviklinga av motsigelsen mellom 
Europa og USA vil derfor også påvirke mot
sigelsen mellom USA og Sovjet. På lang sikt 
vil den utvilsomt lette Sovjets evne til å føre 
krig. På kort sikt kan den få Sovjet til å av
vente utviklinga. 

Motsigelsen mellom Sovjet og Østeuropa 
(og mellom den sovjetrussiske herskerklas
sen og de undertrykte nasjonene i Sovjet) 
har også skjerpa seg i perioden. Den helte· 
modige og lærerike kampen til den polske 
arbeiderklassen står i en særklasse. Den er 
både en klassekamp mot det byråkratkapita
listiske borgerskapet og en nasjonal kamp 
mot russisk koloniundertrykking. 

Denne motsigelsen er objektiv, og den må 
med nødvendighet ogS'å skjerpe seg i land 
som Ungarn og Tsjekkoslovakia eller i sov
jetrepublikker som Baltikum eller Turkmeni
stan. Ei slik skjerping av indre motsigelser i 
Sovjet vil svekke Sovejts evne til å føre og 
vinne krig. 

Forholdet mellom Kina og de to super
maktene kan også ha betydning for åssen 
kampen mellom de to supermaktene utvikler 
seg. l begynnelsen av perioden hadde Kina 
et forholdsvis godt forhold til USA og en 
skarp profil mot Sovjet. Siden da har Kinas 
forhold til USA blitt forverra mens det er åp
na for et nærmere forhold til Sovjet. Et Sov
jet som forbereder krig er sjølsagt opptatt 
av å hindre at Kina støtter USA/Europa ved 
et krigsutbrudd. Utviklinga av disse motsi
gelsene vil også påvirke krigsfaren. 

En annen helt avgjørende motsigelse i det 
imperialistiske systemet er motsigelsen mel
lom imperialismen og verdens undertrykte 
folk og nasjoner. 4/5 av menneskeheten bor 
i det undertrykte og underutvikla sør. Denne 
enorme folkemassen er en kjempemessig 
kraft. Denne krafta er hovedkrafta for den 
sosialitiske verdensrevolusjonen i vår tid. 
Reiser denne krafta seg for alvor er den i 
stand til å rive stottepillarene i det imperi
alistiske systemet over ende. 
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Det siste tiåret har det revolusjonære po
tensialet i den tredje verden økt, fordi indu
strialiseringa har skapt en stor, ny industri
arbeiderklasse. Samtidig har utplyndringa 
av fattigbønda og flukten til byene skapt 
enorme slumprega byer i den tredje verden 
med millioner på millioner av utfattige men
nesker. 

Skjerpinga av motsigelsen mellom im
perialismen og folkene og nasjonene i den 
tredje verden har gått videre, og skaper de 
objektive vilkåra for store nasjonale og so
sialistiske revolusjoner. 

l Latin-Amerika har folket i Nicragua 
gjort opprør mot imperialismen. Det samme 
skjer i Guatemala og El Salvador. USA inter
venerer stadig mer direkte i området gjen
nom støtte til ulas contras», med invasjonen 
i Grenada som foreløpig høydepunkt. Sovjet 
har samtidig sikra seg en rekke kanaler for 
innflytelse. Englands krig mot Argentina om 
las Malvinas var en krig fra det rike nord 
mot det fattige sør. Sjøl om regjeringa i Ar
gentina var reaksjonær og folkefiendtlig, så 
var Argentinas kamp progressive og anti-im
perialistisk. 

Folket i Kampuchea fører fortsatt en 
langvarig og hard krig mot den sovjetisk
støtta vietnamesiske okkupasjonen. 

Det afghanske folket har oppnådd viktige 
seire mot Sovjets moderne imperialisthær. 
Men både folket i Kampuchea og Afghani
stan opplever at de får liten materiell støtte 
fra resten av verden. Sovjet er politisk vel
dig isolert i Afghanistan, men såvel vestlige 
politikere som den vestlige fredsbevegelsen 
er raske til å glemme det afghanske spørs
målet. Denne tilpasningspolitikken og etter
givenheten er uhyre farlig for verden, fordi 
den objektivt sett øker faren for en ny im
perialistisk krig. 

Det palestinske folket fører en modig 
kamp mot imperialisme og sionisme, en 
kamp som har krevd uhyre ofre, ikke minst 
etter den israelske invasjonen i Libanon. 

Massakrene i Sabra, og Chatilla og Tripoli 
blei en vekker for verdensopinionen, da den 
viste Israels hensynsløshet på sitt mest ky
niske. Internasjonalt har det palestinske fol
ket større støtte enn noen gang, men tapene 
i Beirut har vært tunge for det palestinske 
folket. Behovet for støtte er derfor også 
mye større. Begge de to supermaktene bru
ker folkene i området som brikker i sitt spill 
om verdensherredømme. Dette gjør kampen 
ekstra vanskelig. 

Det pågår et stort antall frigjøringskriger 
og andre kriger i den tredje verden. l Burma, 
Thailand, Malaya, på Øst-Timor og andre 
steder i Asia pågår det frigjøringskriger som 
er mer eller mindre «glemt» i verdensopinio
nen. l det siste har folkets frigjøringshær på 
Filippinene hatt stor framgang. Folket i Eri
trea fører fortsatt sin rettferdige krig mot 
det sovjetstøtta regimet i Addis Abeba. 

Kampen i det sørlige Afrika er under ut
vikling, men foreløpig klarer rasistregimet å 
holde kontrollen. 

2. DEN INTERNASJONALE Ml-BEVEGELSEN 

Den mest dramatiske endringa i den interna
sjonale ml-bevegelsen er linjeendringene til 
Kinas Kommunistiske Parti. KKP har begynt 
å tilnærme seg standpunkter som de sjøl po
lemiserte mot på begynnelsen av sekstital
let. Ved å uankerjenne» revisjonistiske par
tier som «kommunistiske>> har KKP hatt en 
destruktiv innflytelse på den vestlige ml-be
veglsen. Men denne innflytelsen er ikke den 
eneste årsaken eller hovedårsaken til at 
mange av de tidligere ml-partiene og organi
sasjonene har falt sammen. Disse årsakene 
må i hovedsak søkes i disse partiene sjøl, i 
klassegrunnlag, skolering, teoretisk og ideo
logisk fundament. deres forbindelser med 
massene og virkeligheten i sine egne land. 

AKP(m-1) har ved en lang rekke anlednin
ger kritisert de prinsippielle feila som KKP 
har gjort og gjør på disse feltene. Samtidig 
opprettholder vi forbindelser med KKP og 
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bruker disse forbindelsene til å studere ut
viklinga i Kina, fore diskusjoner med leden
de representanter for KKP og til å komme i 
kontakt med kommunistpartier og revolusjo· 
nære partier i den tredje verden. 

Vi har kritisert Kinas analyse av Jugosla· 
via som et "sosialistiskn land. Vår kritikk er 
ikke bare en gjentakelse av den gamle analy· 
sen til KKP, men bygger i store trekk på eget 
materiale som vårt parti har samla. 

Vi har kritisert KKPs partiforbindelser 
med revisjonistiske partier. De bringer be· 
grepet kommunist i miskreditt og skaper 
teoretisk forvirring blant revolusjonære i 
Vest. 

Vi har kritisert KKPs manglende kritikk 
av de indre samfunnsforholda i Sovjet. For
ståelsen av det sovjetiske samfunnet og 
hvordan et sosialistisk land kunne utvikle 
seg til verdens mest aggressive imperialist· 
makt er et hovedspørsmål for alle revolusjo
nære i dag. KKP har i lang tid svikta sin opp· 
gave på dette området. 

Vi har kritisert KKP for å snakke om "de 
sosialistiske landa i Østeuropan, når slike 
land ikke finnes. A dele ut slike heders
betegnelser til land med et byråkratkapita· 
listisk styre bidrar til å kompromittere so
sialismen. For vårt parti er det et helt grunn
leggende og avgjørende spørsmål hvor det 
ikke finnes mellomveier. Som eueorpeiske 
kommunister må vi si høyt og tydelig fra om 
at disse landa ikke er sosialistiske, men 
tvert om representerer en hån mot sosialis· 
men. 

Vi har studert enkelte sider ved de økono
miske reformene i Kina og kritisert ideen om 
at klassekampen dør ut i Kina. Vi har påvist 
at mange av reformene faktisk betyr å slip· 
pe til kapitalistiske krefter og dermed skjer
per klassemotsetningene i Kina. 

l perioden har den tidligere enheten blant 
nordiske ml-partier og organisasjoner blitt 
sprengt. OFML på Færøyene har blitt pro-al
banske dogmatikere, EIK(m-1}/KSI på Island 
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har gått i oppløsning, SKP har tatt store 
skritt i sosialdemokratisk og reformistisk 
retning, MLR i Finland har stort sett blitt ei 
idealistisk sekt uten røtter i finsk virkelig· 
het. Det er også en del viktige motsigelser 
mellom AKP og KAP i Danmark om teoretis
ke spørsmål. men KAP er i dag den organisa
sjonen i Norden vi har best samarbeid med. 

20 år etter den store polemikken finnes 
det intet ml-parti som er navnet verdig i de 
mest sentrale, de største og viktigste landa i 
Europa, slik som Vest-Tyskland, Italia, 
Frankrike og Spania. Det finnes en liten, 
men lovende revolusjonær organisasjon i 
Storbritannia og partiet Parti du Travail Bel· 
gique (PTB) i Belgia. Dette siste partiet sam
arbeider vi en del med i solidåritetsarbeid og 
faglig arbeid. PTB er vel utenom Norden det 
relativt sterkeste ml-partiet i Europa for ti· 
da. 

På det nord-amerikanske kontinentet har 
begge de to partiene vi hadde forbindelser 
med gått fullstendig i oppløsning under høy
rebølgen. 

l perioden har vi forsterka våre forbindel
ser med de latin-amerikanske og sor-ostasia· 
tiske ml-partiene. Dette er de to regionene 
der det for tida finnes forholdsvis mange og 
forholdsvis store ml-partier. 

3. KLASSEKAMPEN l NORGE 
Også i Norge merkes den internasjonale øko· 
nomiske krisa, sjøl om oljesektoren bidrar til 
å dempe virkningene. Den norske statens 
økonomi er fortsatt sterk. Men tradisjonell 
industri er hardt kriseramma. 

Perioden har vært prega av en kraftig of
fensiv fra borgerskapets side mot arbeider· 
klassen og det arbeidende folket. Motkon· 
junkturpolitikken a la Keynes er oppgitt og 
erstatta med spare- og innstrammingspoli· 
tikk. Dette starta under DNA-regjeringa, og 
ble videreført av Høyre-regjeringa. DNAs 
langtidsplan blir nå satt ut i livet av Høyre. 

Statens økonomiske politikk er en poli· 
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tikk som i første rekke tjener de store mon
polene i eksport, både de statlige og de pri· 
vate. Denne politikken t;u sikte på å styrke 
konkurranseevnen på verdensmarkedet og 
sikre profitten på bekostning av arbeider
klassens levestandard og arbeidsplasser. 

l krisetider skjerpes konkurransen kapita· 
listene imellom, og den svakeste kapitalen 
går til grunne. Denne prosessen skjer for 
fullt i dagens Norge, støttet av en aktiv stat
lig strategi for å rasere «ulønnsom» kapital. 
Denne strategien kommer bl.a. til uttrykk i 
Buvik-utvalgets innstilling, som tar til orde 
for ei omfattende rasering av industrien i di· 
strikts-Norge. Fordi en stor del av den pro
duksjonen det er snakk om er bærebjelker i 
viktige industrisamfunn, vil ei slik rasering 
få enorme konsekvenser. Viktige industri· 
steder som Kirkenes, Sulitjelma, Mo i Rana, 
Sunndalsøra, Ardal, Odda, Tyssedal og Sau
da vil bli fraflytta fortidsminner dersom ut· 
valgets innstilling blir satt ut i livet. På sam
me vis trues en rekke småsteder i Nord-Nor
ge som er avhengig av fiske og fiskefored
ling. 

En annen del av borgerskapets strategi 
for å berge profitten gjennom krisa er såkalt 
«slankingn av bedrifter, der en kvitter seg 
med de minst lønnsomme delene og beholder 
de enhetene som kan gi stor profitt. Et eks
empel er << Omstillinga» i Aker-gruppa, en 
slankekur som tok 5000 arbeidsplasser. 

Alt i alt har arbeidsløsheten økt kraftig i 
perioden. Fra 1982 til 1983 ble arbeids· 
løsheten mer enn fo rdobla. Relativt store de
ler av arbeiderklassen står nå i en situasjon 
der de må slåss for å forsvare arbeidsplas
sen sin. 

Tariffoppgjørene i årene 1980 til 1983 
har ført til redusert kjøpekraft, og angrepe· 
ne på lønna fortsetter. Som et ledd i kampen 
for å tvinge gjennom lavere lønninger, an· 
gripes de demokratiske rettighetene. For· 
handlingsretten og streikretten uthules, og 
staten spiller en stadig større rolle i tariff· 

oppgjørene. For 1984 har regjeringa Willoch 
lagt opp til reint lønnsdiktat. Den voksende 
arbeidsløsheten virker inn på arbeiderklas
sens kampvilje når det gjelder å slåss for 
lønna, og forskyver styrkeforhodlet til bor· 
gerskapets fordel. 

Borgerskapet forsøker også å redusere 
utgiftene til reproduksjon av arbeidskrafta 
ved å skjære ned på utgiftene til helse- og 
sosialvesenet, og til skolevesenet. Også i 
Norge er den såkalte <<Velferdsstaten» i ferd 
med å bli underminert. 

Disse angrepene rammer arbeiderklassen 
og det arbeidende folket hadt. Ei gruppe som 
rammes spesielt. er ungdommen. Mange går 
rett fra skolebenken til arbeidsløshet, og har 
ikke en gang rett på arbeidsløshetstrygd. 

Hittil er den mannlige delen av arbei
derklasen blitt hardere rammet av arbeids· 
løshet ,enn den kvinnelige, fordi de mest om
fattende nedleggelsene har kommet i 
mannsdominerte bransjer. Men kvinnene 
rammes også hardt av krisa på andre måter: 
Dårligere økonomi tvinger kvinnene til økt 
småproduksjon i hjemmet, i stedet for å kjø· 
pe varer og tjenster på markedet. Nedskjæ
ringene på sosial· og helsesektoren betyr at 
mer omsorgsarbeid blir privat, og må gjøres 
av kvinnene. Kvinnenes dobbeltarbeid blir 
hardere, og det stilles større krav til kvinne
ne i familien, både psykisk og fysisk. 

Angrepene på arbeiderklassens og det ar· 
beidende folkets levekår akkompagneres av 
ei ideologisk kampanje for kalssesamarbeid 
og moderasjon. DDA· og LO-toppen er spyd
spissen for denne kampanja i arbeiderklas
sen. A avstå fra å kjempe for egne krav 
framstilles som «solidaritet». Et bredt skikt 
av arbeideraristokrater i fagbevegelsen for· 
søker å leggge ei klam hand over alle tilløp 
til kamp. Sosialdemokraten Finn Lied har i 
en berømt artikkel i Aftenposten tatt til orde 
for at <<spørsmålet om vi fortatt skal være 
en konkurransedyktig industrinasjon» er 
«av en slik betydning for nasjonens fremtid 
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at det burde la seg heve over den polariserte 
· debatt fordi fellesinteressene er så over

veldende.)) 
Borgerskapet har i stor grad klart å ut

nytte det parlamentariske systemet til å 
dekke over ansvaret for nedskjæringsspoli· 
tikken på offentlig sektor. Flere og flere opp· 
gaver er blitt overført fra statlig til kommu
nalt ansvar, under slagordet ulokaldemo· 
kratin, samtidig som de statlige overføringe· 
ne ikke har økt tilsvarende. Resultatet er 
krise i den kommunale og fylkeskommunale 
økonomien. Lokalpolitikerne får ansvaret 
med å administrere nedskjæringene og be
grunne dem overfor velgerne med at det 
uikke finnes pengern. Samtidig har staten 
driftsoverskudd og store valutareserver. 

Utviklinga av den økonmiske krisa har 
ført med seg ulike tendenser i arbeiderklas
sen og det arbeidende folket: 

- En oppblomstring av reaksjonær ideo
logi. Dette har bl.a. kommet til uttrykk i økt 
stemmetall på Fremskrittspartiet. og i øken
de rasisme retta mot innvandrere fra den 
tredje verden. 

- Tendenser til møkt klassesamarbeid 
for å berge usinn kapitalist og dermed egne 
arbeidsplasser. Det har vært flere eksempler 
på at bedriftsklubber har gått med på reine 
lønnsnedslag for å uredden arbeidsplassene. 

- Økt kampvilje og solidaritet. Eksempler 
på dette er den langvarige kampen i Tysse
dal og i Sulis mot nedlegging av hjørne
steinsbedrifter, en kamp som har mobilisert 
hele lokalsamfunnene. Tendensen til gjen
sidig støtte mellom truete industristeder er 
svært oppmuntrende og varsler om et nytt 
nivå i arbeiderklassens kamp mot krisa. Og· 
så på en rekke mindre bedrifter er nedleg
ginstrusler møtt med kamp. Særlig viktig å 
merke seg er flere kvinnearbeidsplasser der 
dette har skjedd. Kvinnene spilte også en 
stor rolle i kampene for å bevare Tyssedal 
og Sulis. 

Aksjonen uJa til arbeidn høsten -83 var 
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den første større, samla manifestasjonen 
mot arbeidsløsheten. Ei rekke fagforeninger, 
yrkesskoler, arbeidsløs ungdom demonstrer· 
te sammen bl.a. under parola ukamp mot 
oppsigelser og permitteringen). 

11981 gikk 60 000 arbeidere i privat sek· 
tor til den hittil støste <<ulovlige streikenn 
som har vært i protest mot taket på lønns· 
glidninga. l 1982 streika transportarbei· 
derne fra 20. april til 5. mai i forbindelse 
med tariffoppgjøret. Streiken ble møtt med 
voldsom hets i avisene, og politiet ble satt 
inn mot transportarbeidernes forsøk på å 
hindre streikebryteri. En så skjerpa situa
sjon i forbindelse med en lovlig streik har 
det ikke vært på svært lenge. Regjeringa 
grep inn med tvungen voldgift mot streiken. 
Samme år var det NNN-streik. Konflikten ble 
løst etter mekling. 

Høsten 1982 streika arbeiderne ved Vin· 
monpolet for å få oppfylt en allerde inngått 
avtale. Streiken var svært langvarig, og ble 
voldsomt angrepet. Vinmonpolarbeiderne 
viste en beundringsverdig styrke og gikk til 
sist seirende ut av streiken. 

Det har også vært flere eksempler på at 
ansatte i helse- og sosialsektoren, og i sko· 
levesenet, har aksjonert mot statens ned
skjæringspolitikk. 

Den økende rasismen har møtt motbør, 
om enn i altfor liten grad. Nazitrusselen mot 
innvandrerelevene fra Sagene skole i Oslo i 
forbindelse med 17. mai 1983 ble utgangs
punktet for en brei, antirasistisk manifesta
sjon. 

Trass i disse og andre eksempler er imid· 
lertid borgerskapet. også i Norge, kraftig på 
offensiven i forhold til arbeiderklassen og 
det arbeidende folket. Klassesamarbeids
linja står sterkere enn klassekamplinja. Re· 
formismen står uhyre sterkt. og det er langt 
igjen før DNA- og LO-ledelsen er avslørt som 
monopolkapitalens politikere. Dette viste 
seg bl.a. i forbindelse med valgresultatet i 
1983, der DNA hadde en betydelig prosen· 
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tvis framgang. 
Den andre store saka som har prega klas

sekampen i Norge i perioden, er krigsfaren. 
Faren for en tredje verdenskrig mellom de to 
imperialistiske supermaktene Sovjet og USA 
er blitt tydelig for stadig flere. Den. såkalte 
«fredsbevegelsenn, særlig organisasjonen 
Nei til atomvåpen, har hatt en voldsom opp
blomstring. NT A har stått i spissen for de 
største demonstrasjonene i Norge siden 
EEC-kampen. 

Fredsbevegelsens politiske linje er et far
lig og feilaktig svar på den krigsfrykten som 
svært mange føler. Fredsbevegelsen sprer 
pasifisme og unnfallenhet overfor den far
ligste supermakta, Sovjet. NKP, det norske 
støttepartiet tli verdense mest aggressive 
supermakt. behandles som en stuerein sam
arbeidspartner. Fredsbevegelsen sprer euro
peisk sjåvinisme og ei holdning til frigjø
ringskamper som farlige gnister som kan an
tenne en verdensbrann. Den «fredem• freds
bevegelsen i praksis kjemper for, er en fred 
basert på imperialistisk undertrykking, der 
den nasjonale sjølråderetten og retten til so
sial frigjøring ikke teller. 

Av de politiske partiene er det SV som 
mest aktivt har markedsført fredsbevegel
sens politikk i Norge. Men bevgelsen har og
så betydelig innflytelse i DNA, og i store de
ler av arbeideraristokratiet i fagbevegelsen. 

Den tradisjonelle NATO-politikken, som 
regjeringa Willoch står for, er også et farlig 

. og feilaktig svar på krigsfaren. Denne poli
tikken legger opp til at Norge skal «forsva
resn med amerikanske atomvåpen, og gjør 

Norge avhengig av amerikansk «hjelpn i til
felle et invasjonsforsøk. Denne politikken 
knytter Norge til USAs imperialistiske inter
esser. NATO-tilhengerne propaganderer 
dessuten aktivt at Norge ikke vil være i 
stand til å forsvare seg sjøl, og legger slik 
grunnlaget for kapitulasjonisme i tilfelle 
krig. Regjeringa Willoch utmerker seg dess
uten ved en nesegrus servilitet overfor den 
imperialistiske supermakta USA og dens 
overgrep overfor andre nasjoner. 

l kampen mot den økonomiske krisa har 
partiet klart å etablere seg som en ledende 
kraft som evner å utløse kamptendenser 
som finnes i arbeiderklassen. Det er en stor 
svakhet at partiet ikke har klart å spille en 
tilsvarende rolle i kampen mot krigen. Gal
lupundersøkelser viser at det store flertallet 
av folk i Norge både er mot atomvåpen og 
for å forsvare landet sitt. Det burde derfor 
være et godt grunnlag i folket for AKP(m-l)s 
forsvarspolitikk. Dette potensialet har par
tiet ikke klart å utløse. 

l siste halvdel av 7 O-åra og første del av 
80-åra hin samenes nasjonale, anti-imperi
alistiske kamp mot det norske borgerskapet 
også satt sitt preg på klassekampen i Norge. 
Det skarpeste uttrykket for denne kampen 
var motstanden mot utbygging av Alta/ 
Kautokeino-vassdraget, som pågikk over fle
re år og mobiliserte tusenvis av mennesker, 
både samer og nordmenn. Sjøl om denne 
kampen endte med nederlag, førte den til ok
te politisk bevissthet om samenes nasjonale 
rettigheter og den norske statens imperialis
tiske overgrep mot samene. 

Il. Partikampen og landsmøtet i 1980 
landsmøtet i 1980 kom etter den skarpeste 
og mest omfattende partikampen vi noen 
gang har hatt i AKP(m-1). landsmøtets analy
se gikk ut på at det var krise i partiet. og at 
det eksisterte en kraftig høyretendens som 
på kort sikt trua med å likvidere partiet som 

kommunistisk parti. Siden situasjonen den 
gangen ble vurdert som så alvorlig, er det 
naturlig at denne beretninga bruker en del 
plass på å vurdere landsmøtets konklusjo
ner og utviklinga siden. 

Trass i at oppfatningene sto steilt mot 

9 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017



hverandre i partikampen, var det et ganske 
enhetlig landsmøte som slo fast hva det så 
som hovedproblemet i partiet: 

Landsmøtet sa at ((hovedfaren i partiet er 
et moderne-revisjonistisk høyreavvikn. Med 
dette mente landsmøtet særlig et •<forsøk på 
å revidere partiets generallinje på helt av
gjørende områder som den demokratiske 
sentralismen, proletariatets diktatur, par
tiets rolle osv.,, Altså forsøk på å endre par· 
tiets karakter av et revolusjonært . ml-parti 
blir framstlit som kjerna i høyreavviket. 

Med angrep på den demokratiske sentra
lismen ble det bl.a. sikta til forslag om å 
oppheve vedtektenes fraksjonsforbud, og til 
den organiserte fraksjonismen mot SK som 
ble drevet av den nylig avgåtte formannen i 
Oslo-partiet, som også var SK-medlem. Med 
angrep på proletariatets diktatur ble det 
særlig sikta til standpunkter av den typen 
signaturen ((Melisn fremma i Klassekampen: 
Dersom 51% av befolkninga var for partiet 
Høyre, skulle proletariatet og partiet trekke 
seg tilbake uten kamp og overlate arenaen 
til borgerskapet. Med angrep på partiets rol
le ble det sikta til standpunkter som gikk ut 
på at partiet var selve årsaken til kontrare
volusjon i tidligere sosialistiske land, at par· 
tiet i hovedsak var en trussel mot sosialis

. men og derfor måtte ha minst mulig makt. 
Landsmøtet sa også at det for øvrig fan · 

tes høyreavvik i form av økonomisme, li
beralisme, høyrefeil i taktikk, i indre partiliv 
og unnfallenhet overfor press fra sosial
imperialismen. Landsmøtet tok opp proble
lene med høyreavvik på arbeidsplassene, 
med økonomisme, snevert fagl ig arbeid osv. 
Landsmøtet så dette som avvik som på leng
re sikt trua partiets karakter. Samtidig er 
det klart at landsmøtet likevel så dette som 
høyreavvik av en annen karakter enn det di· 
rekte frontalangrepet på partiets hovedlinje. 

Den daværende partiledelsen framstilte 
hovedinnholdet i partikampen som en kamp 
mot høyrelinjer. Ikke alle delte denne opp-

JO 

fatninga. Mange kamerater mente av hoved· 
innholdet i partikampen var grunnplanets 
opprør mot SKs udemokratiske måte å lede 
partiet på. 

Ettersom de politiske diskusjonene før 
landsmøtet utvikla seg, slutta flere og flere 
partimedlemmer seg til SKs analyse av hva 
partikampen dreide seg om. Landsmøtet 
slutta seg til denne analysa. l ettertid må vi 
slå fast at analysen av høyrefaren i partiet · 
var riktig, og at det var helt korrekt av det 
daværende SK å reise kampen mot denne. 
Det er faktisk få ml-partier i Vesten som har 
klart å ta opp kampen mot høyreutviklinga 
slik AKP har gjort. Mange partier og grupper 
har hatt indre kamper som har likna på vår 
partikamp, men stort sett med motsatt ut
fall. 

Den viktigste feilen landsmøtet gjorde, 
var kanskje å overvurdere hvor langt en var 
kommet i kampen mot høyre, og i å skape 
enhet i partiet, i og med landsmøtets enhet
lige vedtak. Landsmøtevedtaka ble møtt med 
tilfredshet fra flertallet av partiets medlem· 
mer, mens et forholdsvis st.ort mindretall re
agerte sterkt negativt. l tida etter landsmø
te kom også høyre klarere fram på mange 
områder enn det gjorde under selve parti· 
kampen: Flere kjente partimedlemmer meld
te seg ut og erklærte at de hadde forlatt 
marxismen-leninismen. Enkelte gikk også til 
voldsomme offentlige angrep på partiet. Et 
stort antall medlemmer meldte seg ut i ((det 
stil len, delvis fordi de var gått trøtt av hardt 
politisk arbeid, delvis på grunn av polit isk 
uenighet. Allerede en god stund før landsmø
tet var det en tendens til at kamerater som 
jobba i industrien, forlot denne til fordel for 
studier eller småborgerlige yrker. Denne 
tendensen fortsatte etter landsmøtet. l for
bindelse med ((Fredsmarsjenn i 1981 blussa 
det opp en stor partidiskusjon om holdninga 
til fredsbevegelsen - som mange partimed· 
lemmer mente vi skulle slutte opp om. l ett 
distrikt. Hordaland, kom partikampen ett år 
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forsinka, og førte til ei betydelig avskalling. 
Deler av denne utviklinga var ikke den 

nyvalgte partiledelsen skikkelig forberedt 
på. Den hadde ikke forutsett de omfattende 
utmeldingene. Den var heller ikke forberedt 
på at fredsbevegelsens ideer skulle slå så 
sterkt inn i partiet som de gjorde. Men vi 
kan ihvertfall slå fast at utviklinga i partiet 
i tida etter landsmøtet viste at landsmøtet 
ikke hadde overvurdert høyrefaren. 

Landsmøtet slutta seg altså ikke til ana
lysa om at hovedinnholdet i partikampen var 
grunnplanets opprør mot SKs udemokratis· 
ke måte å lede partiet på. Men det ble også 
retta skarp kritikk mot feil ved partidemo· 
kratiet i perioden. 

Mye av denne kritikken var riktig og kon· 
struktiv, og det var viktig at den om fram og 
fikk enhetlig oppslutning på landsmøtet. 
Mens det var SK som gikk i spissen for å ut· 
vikle analysen av hoyrefeila og fore kampen 
mot dem, var det grunnplanet i partiet som i 
hovedsak forte an i kritikken av feil i parti· 
demokratiet. Ei svært positiv side ved lands
motet var slik at en klarte å holde to tanker 
i hodet på en gang. 

l etterhånd kan vi imidlertid oppsummere 
en del problemer osm gjorde partikampen 
vanskeligere enn nødvendig. For det første: 
Feil i metoder for ledelse og kaderbehand
ling, særlig overfor mellomskiktet i Oslo, 
hadde gjennom ganske lang tid skapt et 
grunnlag for uopprørn mot SK. Når gnisten 
ble tent, eksploderte det. Dette fenomenet 
klarte ledelsen i liten grad å analysere. Re
sultatet var at de i for stor grad analyserte 
kampen som en urein linjekamp» - og ikke 
så at denne linjekampen tildels ble forsterka 
og forvridd av andre forhold. På den andre 
sida gjorde en del kamerater på mellom
planet den feilen å se mer eller mindre bort 
fra de politiske stridsspørsmåla, og gjøre 
kampen mot SK til hovedsaken. Partiopposi· 
sjonen i Oslo {og antakelig også utover lan· 
det) bestod slik av folk med tildels svært uli· 

ke politiske standpunkter - men som i den 
daværende situasjonen ønska å gjøre kritik· 
ken av SK til hovedsaken. Feil fra ledelsens 
side i patikampen {for lite lydhørhet overfor 
kritikk, tendens til harde slag) gjorde det let· 
tere for virkelige hoyreelementer å samle 
kritisk innstilte kamerater rundt seg. De po· 
litiske linjene kampen dreide seg om, var 
dessuten uklare i startfasen, og mye ble 
konsentrert om spørsmålet om fraksjonisme 
og vedtektsbrudd i SK, som de vanlige parti· 
medlemmene hadde vansker med å ta stil
ling til. 

De ledende høyreopposisjonene unnlot 
dessuten å legge fram sine politiske stand· 
punkter i sin fulle bredde for partiets med· 
lemmer, men prøvde i stedet å ri på ei bølge 
av kritikk mot SK. Etterhvert som de politis· 
ke skillelinjene ble klarere, forandra også 
stemninga og styrkeforholdet i partiet seg. 

Før landsmøtet stilte deler av høyniop
posisjoenn parolen om å styrte partiledel
sen. Landsmøtet avviste ei sånn mistillitslin· 
je. Det var riktig. På den andre sida forte 
dette til at en del individuell kaderkritikk 
blei dårlig behandla. Det er sjølsagt et behov 
for partiet å få diskutert spesielt de ledende 
kameratene, og det er særlig viktig at kri· 
tikk av dem får en seriøs behandling. Derfor 
må forholda legges til rette for at dette kan 
gjøres bedre allerede ved det kommende 
landsmøtet, så langt hensynet til sikkerhet 
og organisastoriske forhold tillater. 

l vedtaket fra landsmøtet blir spesielt ka
meratene i det daværende faglige utvalget 
nevnt. Det blir nevnt at de hadde reist riktig 
kritikk av SKs nedprioritering av det faglige 
arbeidet, og de blir kritisert for sentrisme i 
forhold til høyreavviket i pariet. 

Kritikken for nedprioritering av det fagli· 
ge arbeidet var meget viktig. Det dreier seg 
om en strategisk feil i forhold til innretting 
på arbeiderklassen. Feilen fortsatte inn i 
denne landsmøteperioden, og den er ennå 
ikke ferdig korrigert. 

Il 
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Det er også riktig av landsmøtet å kritise
re tendenser til forsonlighet med høyreavvi· 
ket. Men i dag må det slås fast at de kame
ratene det dreide seg om har jobba seriøst 
og lojalt for partiets interesser i hele peri
oden. På tross av uenigheter har de jobba 
hardt for partiet. Dette har vært et vesentlig 
bidrag til å forene kamerater som sto mot 
hverandre i partikampen og til å utvikle par· 
tiets arbeid. 

Når det gjaldt arbeidet med å korrigere 
høyreavviket, dro landsmøtet opp denne lin· 
ja: "Høyreavviket er omfattende og har hatt 
stor støtte. Derfor er det sjølsagt viktig at vi 
ikke bare gjør en formell og overflatisk kor· 
rigering. Vi må være grundige, gjenreise stu· 
diene i marxismen-leninismen, styrke kader· 
fost ringa, spesielt fostre mange kvinnelige 
kadre og kombinere studier og teoretiske 
diskusjoner med en mer aktiv innsats i kla· 
sekampen. Diskusjonene må føres på en sak
lig og kameratslig måte. Gjennom en slik 
korrigeringsbevegelse kan partiet styrke 
seg, slik at det i framtida blir mer mot
standsdyktig overfor revisjonistisk innfly· 
telse.11 

Det var riktig av landsmøtet å avvise ei 
rask og hardhendt anti-høyre-kampanje som 
metoden for å korrigere feila. Ei slin kam
panje ville ikke vært i stand til å løse proble
mene i partiet. Det var dessuten en viktig 
oppgave å forene kamerater som hadde 
stått på ulike standpunkter i partikampen til 
felles arbeid for å styrke partiet. Ei åpen og 
fri meningsbrytning om uavklarte teo retiske 
og politiske stridsspørsmål - uten harde 

slag og stempling, var også helt nødvendig. 
Vedtaket om at det ikke skulle drives 

noen anti-høyre-kampanje ble imidlertid til 
en viss grad ei sovepute for det nyvalgte 
SK. Landsmøtet slo fast at høyreavviket på 
ingen måte var ferdig analysert. Den ana· 
lysa som ble lagt fram, og fikk tilslutning på 
landsmøtet, var også lite konkret på flere 
områder. Men etter landsmøtet ble det ikke 
gjort noe systematisk arbeid med å viderut· 
vikle denne analyse fra den nye ledelsens si· 
de. Dette gjorde også at det ble vanskelig å 
drive en langsiktig korrigeringsbevegelse på 
systematisk vis. Langtidsplanen for lands· 
møteperioden, den første i sitt slag i par
tiets historie, var ei riktig ramme om en slik 
korrigeringsbevegelse, og er i hovedsak blitt 
fulgt. Men på endel viktige områder kom 
korrigeringsarbeidet seint i gang. 

SK har altså i hovedsak fulgt linja med ei 
langsiktig korrigering av høyreavviket. Men 
denne korrigeringa har ikke vært leda fast 
nok og systematisk nok. Dette er en høyre
feil fra SKs side som har gjort at vi kanskje 
er kommet kortere enn det som hadde vært 
mulig. Det var også en feil at den videre ana· 
lysa og konkretiseringa av høyreavviket ble 
sluppet etter landsmøtet. 

Ett av de viktigste kriteriene for å bedøm· 
me om det nye SK staka opp en riktig kurs 
for å få partiet på rett kjøl etter partikrisa, 
er om den langtidsplanen som ble laga for 
partiets arbeid fram til neste landsmøte, 
hadde ei riktig innretting. Neste avsnitt vil 
derfor ta for seg planen og hvordan den er 
gjennomført. 

Ill. Gjennomføringa av partiets langtidsplan 
Langtidsplanen for partiets arbeid fram til 
landsmøtet i 1984 ble vedtatt av SK etter 
høring i partiet. Planen trådte i kraft fra 
nyttår 1982, og følgende områder ble utpekt 
som høyt prioriterte: 
- Skolering, partidiskusjoner 

12 

- Styrke innrettinga på arbeiderklassen 
- Forsvars- og fredspolitikk, anti· 

imperialistisk arbeid 
••Kiassekampenn 
Valgkamp, parlamentarisk arbeid 
Styrking av partiorganisasjonen/ 
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partiøkonomien. 
Som lavere prioriterte områder ble følgen · 

de nevnt: 
Ungdomsarbeid 

- Boligkamp 
- Kvinnepolitisk arbeid 

Planen var utarbeida på grunnlag av en 
vurdering både av den indre situasjonen i 
partiet og av situajsonen i Klassekampen. 
Når det gjaldt den indre situasjonen i par· 
tiet, ble følgende forhold trukket fram: Par· 
tiet var tallmessig svekka. En god del lag 
var prega av organisatorisk oppløsning. Det 
var uengihet og usikkerhet rundt flere poli· 
tiske og ideologiske spørsmål. Når det gjaldt 
utviklinga av klassekampen ble den økende 
krigsfaren trukket fram, sammen med mulig· 
hetene for skjerpet klassekamp her hjemme 
ettersom den økonomiske krisa ble verre. Ut 
fra dette forsøkte SK å lage en plan som var 
nøktern, samtidig som den tok vare på de 
viktigste oppgavene, som ikke var ensidig, 
men hadde god balanse mellom intern kon· 
solidering og ekstern politikk. 

1. SKOLERING, PARTIDISKUSJONER 
Landsmøtet slo fast at studier i marxis· 
men-leninismen var ett av de viktigste til· 
taka for å gjøre partiet mindre sårbart over· 
for revisjonistisk påvirkning. Studier og teo· 
retisk arbeid fikk i tråd med dette en frams· 
kutt plass i partiets langtidsplan for lands· 
møteperioden. 

Det gikk imidlertid ett år etter landsmø· 
tet før SK klarte å opprette et fungerende 
studieutvalg leda av en SK-kamerat. 

l løpet av perioden har følgende studier 
stått på planen: 

- Studier i uHva må gjøresn av Lenin. 
Siktemålet var å bedre forståelsen for for· 
skjellen mellom kommunisme og økonomis· 
me, og lette oppgjøret med økonomistiske 
feil i partiets egen praksis. Disse studiene er 
ikke systematisk oppsummert. Etter det vi 
veit, ble de ujevnt gjennomført. For en del 

lag og kamerater betydde studiene en grun· 
digere forståelse for økonomistiske feil i 
egen praksis, og av betydninga av å styrke 
partipropagandaen og den sjølstendige, kom· 
munistiske profilen. Men som helhet var re· 
sultat av HMG·studiene små. Dette skyldtes 
delvis manglende ledelse fra SKs side, del· 
vis at studiene ble forsøkt pressa inn i en 
partiplan som var tett nok fra før. Det var 
også en viss studiefiendtlighet i deler av 
partiet på dette tidspunktet, særlig overfor 
klassikerstudier med så nær tilknytning til 
de stridssporsmåla som hadde vært oppe i 
partikampen for forrige landsmøte. 

- Studier i den historiske materialismen 
med partiets studiebok uSosialisme, kapita· 
lismen som materiale. Siktemålet var å for· 
berede studiene i politisk økonomi, og legge 
et materialistisk grunnlag for sosialisme· 
diskusjonen. 

- Studier av uSosialismens utvikling fra 
utopi til vitenskapn av Engels i forbindelse 
med sosialismediskusjonen. Dette var en ut· 
dyping av studiene i den historiske materia· 
lismen, men mer direkte retta inn på spørs· 
målet om sosialismen med nødvendighet må 
springe ut av de indre motsigelsene i kapita· 
lis men. 

Studiene i den historiske materialismen, 
både de med utgangspunkt i studieboka og 
de med utgangspunkt i boka til Engels, ble 
også ujevnt gjennomført. Særlig Engels-stu· 
diene ble imidlertid gjennomført av en bety· 
delig større del av partiet enn HMG·studie· 
ne. Utbyttet varierte. Også her må det pekes 
på svakheter i SKs ledelse. Studieopplegget 
var lite spenstig og utfordrende. Flere di· 
strikter klarte å rette på dette gjennom egne 
tiltak. Der det ble gjennomført, ble utbyttet 
langt bedre enn der laga ble overlatt til seg 
sjøl og studieopplegget i TF. 

Trass i svakhetene har studiene i histo· 
risk materialisme betydd viktige framganger 
når det gjelder å skolere partiet i grunnleg· 
gende spørsmål i marxismen. 
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- Studier i Kapitalen. 
Lagsstudiene over Kapitalen ble møtt 

med entusiasme og gjennomført samvittig· 
hetsfullt de fleste steder. SKs grep om ledel· 
sen av disse studiene har vært langt bedre 
enn ledelsen av de foregående studiene. Di· 
striktene har også nedlagt mye arbeid i å le· 
de studiene, gjennom studielederkonferan· 
ser, delvis også kaderkurs for <<Viderekom· 
nen. Studiene i Kapitalen har betydd at par· 
tiet har fått et visst grep om grunntrekka i 
politisk økonomi. Videre ha r det vokst fram 
et nytt skikt av kamerater som i forhold til 
partiets tidligere nivå er godt skolert i em· 
net. Sjøl om det er langt igjen før vi har en 
grundig vitenskapelig forståelse av kapita· 
lismens {og ikke minst sosialismens!) politis· 
ke økonomi, betyr disse resultatene likevel 
et helt nytt nivå i partiet. 

Særlig positivt er det at kvinnene i par· 
tiet har gått i spissen for Kapitalen-studie· 
ne. Egne seminarer i politisk økonomi for 
kvinner har vært avholdt en rekke steder. 

Studier og teoretisk arbeid har ikke bare 
vært drevet på lagsnivå. En lang rekke loka· 
le seminarer har vært holdt over emner som 
historisk materialisme, sosialisme, politisk 
økonomi osv. l tillegg har det vært avholdt 
Dokka-seminar om ulike emner hver høst. 

Rundt forrige landsmøte og i tida rett 
etterpå var det en betydelig studiefinendt· 
lighet i deler av partiet, som bl.a. kom til ut· 
trykk gjennom motstand mot innsamlings· 
kampanje for å utgi Kapitalen, og mot plane· 
ne om Kapitalen-studier. Mange frykta at 
klassikerstudiene ville bli «dogmatiske bi· 
belstudiern. 

Denne typen studiefiendtlighet er det lite 
av i partiet i dag. Studiene er heller ikke 
blitt dogmatiske «bibelstudien•. Tvert imot 
har studiene stimulert til debatt og kritisk 
prøving mot dagens virkelighet. Det er et 
langt bedre klima for kritisk og sjøstendig 
tenking i partiet enn tidligere, og det stilles 
større krav til vitenskapelighet og fakta når 
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det gjelder å begrunne synspunkter og teo· 
rier. Dette er ei svært positiv utvikling. 

Partiets teoretiske tidsskrift, Røde Fane, 
er prega av utviklinga i partiets teoretiske 
arbeid for øvrig: Det er mer prega av debatt, 
av personlig farga innlegg og til dels nye 
analyser, nytt materiale enn av <<autoriser· 
ten artikler. Dette er ei positiv utvikling, og 
har gjort bladet mer verdifullt som teoretisk 
tidsskrift. Det er imidlertid grunn til å stille 
spørsmålstegn ved hvilken rolle Røde Fane 
spiller i partiets liv. Bladet blir lest grundig 
bare av et mindretall av partiets medlemmer 
{?). SKs ledelse over bladet har vært svak, 
til dels mangla helt, redaktørene har skifta 
hyppig, og i perioder har det vært basert på 
reine kriseløsninger. Ei slik behandling er 
helt ute av takt med den betydninga det teo· 
retiske tidsskriftet bør ha for et kommunis· 
tisk parti. 

l den siste tida er imidlertid SKs ledelse 
over bladet styrka. SK har også jobba for å 
få en reell ledelse for bladet og redaksjonen 
har utvikla bladet på en god måte. 

Gjentatte ganger har kamerater pekt på 
behovet for skoleringstilbud som i form og 
innhold er spesielt innretta på arbeidere. 
Dette er et svært viktig spørsmål som det er 
blitt gjort lite for å løse i perioden. Parti· 
medlemmer med en småborgerliglintellek· 
tuell bakgrunn har gjennomgående mer tre· 
ning i å lese og i å formulere seg skriftlig 
enn partimedlemmer fra arbeiderklassen. 
Spontant kan dette føre til at det er de med 
småborgerliglintellektuell bakgrunn som do· 
minerer i studievirksomheten og de teoretis· 
ke debattene. Dette er også tilfelle i 
AKP{m·l). Derfor trengs det særegne tiltak 
for å styrke medlemmene fra arbeiderklas· 
sen på dette området. Ett viktig først skritt 
er imidlertid utgivelsen av en egen studiesir· 
kei innretta på arbeidere høsten 1983. Sir· 
kelen var utarbeida under ledelse av Faglig 
Utvalg. 

l planen for studier og teoretisk arbeid i 
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perioden inngikk også at det skulle oppret
tes en partiskole. Dette er ikke !liennomført. 

Det er en svakhet ved partiets studiear
beid at vi ikke har et systematisk opplegg 
for grunnskolering av partiets medlemmer. 

SOSIALISMEDISKUSJONEN 
Landsmøtet i 1980 fatta vedtak om at sosia
lismediskusjonen i partiet skulle fortsette. 
Det var imidlertid uengihet om hvordan de,n
ne diskusjonen skulle føres. En del kamera
ter mente at det viktigste var å fortsette 
diskusjonen av de problemestillingene som 
hadde vært oppe før landsmøtet: Partiets 
særstilling, demokratiet under sosialismen. 
SK sto imidlertid for at diskusjonen måtte 
føres på en mye breiere basis, og måtte 
kombineres med studier i historisk materia
lisme og politisk økonomi. Problemstillinge
ne som angikk overbygninga kunne ikke stu
deres isolert fra det økonomiske grunnlaget 
for sosialismen. 

· Denne siste linja for sosialismedisku
sjonen fikk oppslutning på en konferanse for 
alle DS'ene, og det er i hovedsak den som er 
blitt gjennomført. 

Sosialismediskusjonen har pågått i 
mange former i perioden. Det har vært av
holdt en lang rekke lokale seminarer i til
knytting til diskusjonen. Emner med tilknyt
ning til sosialismediskusjonen har stått på 
kursprogrammet for Dokka hvert halvår. Rø
de Fane har brakt mye stoff om temaet, og 
debatten har gått i Klassekampens spalter. 
Problemstillinger som har vært tatt opp til 
diskusjon har både dreid seg om sosialis
mens økonomiske problemer, det politiske 
systemet under sosialismen, sosialismens 
historiske erfaringer, særlig i Sovjet og Ki
na. 

Før prinsipprogramdiskusjonen tok til, 
var det avsatt to obligatoriske møter om so
sialismen i laga. Det ene var høsten -82, 
med utgangspunkt bl.a. i Engels: ~~sosialis

mens utvikling fra utopi til vitenskap." Det 

andre møtet skulle gjennomføres våren -82 
med utgangspunkt bl.a. i partiformannens 
••teser om sosialismen" i Røde Fane. Hvor
dan dette gikk, er ikke oppsummert. 

En viktig feil ved sosialismediskusjonen 
slik den har vært leda og gjennomført, er at 
de interessante diskusjonene i for stor grad 
har gått utenom laga og i stedet blomstra i 
KK, Røde Fane og på ulike typer kurs og se
minarer. Medlemmer har kritisert denne si
da ved opplegget, og denne kritikken er rik
tig. Denne feilen har betydd en svekkelse av 
partidemokratiet, og er nærmere behandla i 
avsnittet om utviklinga av partidemokratiet 
lengre bak i beretninga. 

Trass i disse feila har sosialismedisku
sjonen brakt oss et godt stykke framover. 
Gjennom enkeltpersoners og utvalgs arbeid 
er det blitt brakt fram mye nyttt materiale 
og mange nye synspunkter. lagsdebatten og 
den eksterne debatten har dessuten ført til 
at partiet har et annet grunnlag å stå på nå 
enn før forrige landsmøte: 

- Mens det før forrige landsmøte var 
sterke utopiske og idealistiske innslag i de
batten, har vi nå et mer felles grunnlag i den 
historiske materialismen. Det er få som ser 
på sosialismen som et idealsamfunn der vi 
kan velge fritt på øverste hylle. 

- Forståelsen for at vi ikke kan kopiere 
modeller fra andre land, andre historiske 
omstendigheter, men må bygge en gen sosia
listisk strategi på grunnlag av en konkret 
analyse av forholda i Norge, har også styrka 
seg. Det er mindre dogmatisme enn tidlige
re. 

Begge disse tendensene betyr at viten
skapeligheteni vårt syn på sosialismen har 
styrka seg. 

- Vi har fått en klarere forståelse for so
sialismen som et overgangssamfunn mellom 
kapitalismen og kommunisme, ikke et kon
solidert system og endelig mål. Dette betyr 
bl.a. at vi har et langt bedre utgangspunkt 
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for å analysere klassekampen under sosia
lismen og faren for gjenoppretting av kapita-

lismen og det økonomiske grunnlaget for 
dette. 

Ill. Partiet og arbeiderklassen 
uMen borgerskapet har ikke bare 
skapt de våpna som vil bringe død 
over borgerskapet sjøl. Det har også 
skapt de menneskene som vil komme 
til å bruke disse våpna - den moder
ne arbeiderklassen - proletariatet." 

(Marx, Engels: 
Det Kommunistiske Manifest) 

l den marxistiske analysen av kapitalismens 
utvikling blir det vitenskapelig vist at en 
spesiell klasse vil og må ha den avgjørende 
rollen i å styrte borgerskapet og opprette et 
samfunnssystem som ikke bygger på men
neskers utbytting av mennesker, nemlig ar
beiderklassen. 

Vårt parti har hele tida slutta seg til den
ne analysen og derfor satt arbeidet med og i 
arbeiderklassen som klasseinnrettinga på 
partiets arbeid. l prinsippet har det aldri 
vært tvil om dette. Men i praksis har det 
gang på gang oppstått avvik fra denne ho
vedkursen. Disse avvika har sine sosiale røt
ter. 

Etterkrigstida ga en voldsom vekst på ut
danningsvesen og de såkalte tertiærnærin
gene. l samfunnet blei dette utlagt som et
bevis på at den tradisjonelle arbeiderklas
sen var på vei t. l de nye sosiale gruppene 
som oppsto med utdanningseksplosjonen og 
utvidelse av intellektuelt administrativt ar
beid oppsto det også i disse sjikta sjøl ei 
oppfatning om at de var verdens navle. Den 
nye ml-bevegelsen har hele tida ført kamp 
mot slike oppfatninger samtidig som vi har 
vært sterkt prega av disse sjikta sjøl. 

Før partistiftelsen utarbeida vi en klasse
analyse som viste at industriarbeiderklas
sen i Norge langt fra var på tilbakegang, 
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men tvert imot i vekst. Dette brukte vi til å 
understreke arbeiderklassens strategiske 
rolle. Og industriarbe.iderklassen vokste fak
tisk ganske kraftig fra 60-åra og fram til 
197 4-7 5. (Se f.eks. Buvik-utvalgets inn
stilling, diagram s. 46.) Men denne veksten 
er erstatta av en like kraftig tilbakegang. 
Sjøl om vår gamle analyse var riktig, var 
den altså mangelfull, fordi den ikke fanga 
opp tendenser som ville slå ut på lengre 
sikt. Nå er bildet slik: Hvis vi regner med al
le sysselsatte, deltid og heltid, så utgjør ar
beiderne i industri, bygg og anlegg 23% av 
totalen. (Deltidsarbeidere inkludert, Folke
tellinga 1980.) l 1970 utgjorde dde 33% av 
alle heltidsarbeidende. l en by som Oslo har 
tallet på arbeidere i industri, bygg og anlegg 
falt absolutt og relativt med en tredel - til 
16%. Og dette var før de store nedlegginga
ne av verksteidindustri på begynnelsen av 
åttitallet og det var før datarevolusjonen 
med bruk av roboter og helautomatiske ma
skiner har begynt for alvor. 

Til gjengjeld ha,r det oppstått nye grupper 
i arbeiderklassen og i grenselandet mellom 
arbeiderklassen og andre klasser. 

Disse store sosiale endringene har for
sterka forestillinga om at industriarbeiderne 
har utspilt sin rolle. Dette har kommet kla
rest til uttrykk i DNA og SV. SV har til og 
med formulert dette programmatisk i paro
len uFarvel til proletariatet." 

Men disse oppfatningene har også slått 
inn i vårt parti. Dette er det viktigste sosiale 
og ideologiske grunnlaget for at det i peri
oden har vært åpen og skjult kamp om inn
rettinga på arbeiderklassen. 

Den forrige sentralkomiteen blei rettmes
sig kritisert av landsmøtet for ikke å ha sør-
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ga for ei skikkelig innretting på arbeider
klassen. Den gjorde en sjolkritikk overfor 
landsmøtet og medlemmene for denne fei
len. 

For å korrigere denne feilen og oppfylle 
landsmøtets krav vedtok den nye sentralko
miteen bl.a. å utnevne et SK/AU-medlem 
som faglig leder. Om lag ett år seinere trakk 
denne kameraten seg fra SK. Kameraten sa 
seg villig til å fortsette å lede Faglig Utvalg 
fram til en bestemt tidsfrist. Dette var for å 
unngå akutt krise i ledelsen av det faglige 
arbeidet, og for å gi SK tid tilå finne en ny 
faglig leder. Ei tid seinere, før den avtale 
fristen, slutta kameraten i praksis å 
fungere. Dette skjedde midt under transport· 
streiken, og førte til alvorlige problemer. Ba
re lojal innsats fra de andre medlemmene av 
Faglig Utvalg gjorde at vi unngikk et sam
menbrudd på dette området. Dette var en 
stor personlig feil av kameraten. 

SK og SK/AU må imidlertid ta hoved
ansvaret for feila i det faglige arbeidet. Ar
beidet i faglig utvalg ble ikke fulgt opp og 
kontrollert, sjøl om vi fikk tier signaler om 
at situasjonen ikke var tilfredsstillende. · 

Når den faglige lederen var utnevnt, reg
na SK med at intensjonene i landsmøtets 
vedtak var innfridd. l virkeligheten ble dette 
ei sovepute, det faglige arbeidet og innret
tinga på arbeiderklassen ble ikke en kollek
tiv oppgave for partiledelsen. Den øyeblikke· 
lige krisa tvang imidlertid SK til en gjennom
gripende omvurdering av det faglige arbei· 
dets plass i partiarbeidet, og dermed også til 
at det ble skapt en ledelse for dette arbeidet 
som var i stand til å gjennomføre ei korrige
ring. 

På landsmøtet blei det konstatert at det 
eksisterte ei økonomistisk høyrelinje i . par
tiets faglige arbeid. Det kommunistiske ar· 
beidet; kampen for å utvikle, ikke bare den 
økonomiske, men også den politiske og teo
retiske kampen, var langt på vei trengt til si· 
de for det daglige tillitsmannsarbeidet. Par-

tiet erkjente i 1980 at det eksisterer en fare 
for at vi blir slukt av det sosialdemokratiske 
apparatet og forma i sosialdemokratenes bil
de. Det store flertallet av partiets tillitsfolk 
har et sterkt ønske om å komme ut av denne 
situasjonen. 

På landsmøtet blei det også pekt på at 
det var ei avproletarisering under utvikling i 
partiet. Folk som hadde forlatt utdanning el
ler småborgerlig yrke for en jobb i industri
en var på vei tilbake. l en del tilfelle dreide 
dette seg om folk med ei småborgerlig inn
stilling. Men det var også andre forhold som 
spilte innn. Mangel på ledelse fra SKs side 
gjorde at mange ikke så vitsen med arbeidet 
i industrien. For andre spilte også den ge
nerelle nedbygginga av industrien inn. De 
var nødt til å finne andre jobber. Og for våre 
kvinnelige industriarbeidere var det i all ho· 
vedsak det slitsomme dobbeltarbeidet som 
spilte inn. Men så lenge det ikke blei tatt 
noe grep sentralt for å motvirke den sponta· 
ne utviklinga, måtte den bare aksellerere. 

Da SK hadde omorganisert det falige ar
beidet gjorde partiledelsen sjølkritikk over· 
for en tillitsmannskonferanse sommeren 
1982. Denne sjolkritikken blei møtt med av
ventende tillit. Kameratene så positivt på at 
ledelsen hadde innsett feila, men var sam
tidig skeptiske til at det ville skje noen ve
sentlige endringer. 

l dag kan vi slå fast at det har skjedd vik
tige endringer. Grunnlaget for disse endrin
gene ligger i den strategiske planen som SK 
vedto.k etter en langvarig høringsrunde i 
partiet. l denne planen blir det lagt opp til å 
skolere hele partiet i grunnleggende marxis
tisk teori og særlig politisk øknomi. Sam
tidig som det går fram at denne skolering 
skal forenes med vår revolusjonære praksis. 
Uten en teoretisk opprustning hadde det 
ikke vært mulig å få ei kvalitativ nivåheving 
på det faglige arbeidet, eller å forene dette 
arbeidet med andre deler av partiets arbeid. 
Men med denne nivåhevinga blir det lettere 
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for partiet på arbeidsplassene å drive kon
kret systemkritikk og kritikk av sosial
demokratiet. 

Da DNA kom i opposisjon etter stortings
valget i 1981 oppsto det en fare for at vi og 
våre faglige tillistmenn skulle fanges i DNAs 
«fireårskrig mot de blån. Vi kunne falt i en 
av to grøfter: Enten blitt en del av den so
sialdemokratiske fronten mot Høyre, slik SV 
er blitt, eller slått over i skjelling og smel· 
ling på sosialdemokratiet uten djupere inn
hold uten en egen konkret politikk. l så fall 
ville vi blitt totalt isolert. 

Vi kan i dag slå fast at vi ikke har gått i 
denne fella. Vi har gjort feil, og vi har hatt 
indre rivninger i diskusjonen om hvordan vi 
skal unngå disse to grøftene. Men for peri
oden som helhet må vi si at vi har tatt opp 
kampen mot sosialdemokratiets hegemoni i 
fagbevegelsen og svekka dette hegemoniet 
til fordel for ei styrking av klassekamplinja. 

Samtidig er det viktig å oppsummere kon
kret hvordan kampen mellom reformismen 
og en revolusjonær politikk har stått i par
tiet på dette området, og om partiet har 
vært i stand til å spille en ledende rolle i de 
kampene arbeiderklassen har ført mot bor
gerskapet. 

Når det gjelder lønnskampen, må det væ
re rett å slå fast at partiet hele tida har 
stått konsekvent på arbeiderklassens side, 
vi har krevd kjøpekrafta opprettholdt, kjem
pa for forbundsvise oppgjør og oppfordra ti l 
å stemme nei og ta streikevåpenet i bruk når 
de taktiske mulighetene har liggi til rette for 
det. Sjøl om vi er relativt svake organisa
torisk i fagbevegelsen, har vi en ganske stor 
politisk innflytelse. Partiet har vist fleksi
bilitet og taktisk evne til å forene og lede re
lativt store bevegelser i tariffkampen. Et 
eksempel er kampen for forbundsvise opp· 
gjør, et annet eksempel er den såkalt «ulov· 
lige streiken» 1. juli 1981, da 60 000 arbei
dere streika mot taket på lønnsglidninga. 

Denne streiken var et direkte resultat av 
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partiets linje for kamp mot lønnstaket slik 
den kom til uttrykk gjennom avisa Klasse· 
kampen, og partikameraters innsats på en 
del sentrale arbeidsplasser, spesielt i verfts
industrien. 

Et tredje eksempel er partiets innsats i 
satreikekampene i forbindelse med de for
bundsvise oppgjøra i 1982. Den kampvillige 
og uselviske innsatsen partimedlemmene la 
for dagen i forbindelse med Tranportstrei
ken og NNN-streiken styrka partiets anseel
se kraftig. Lokalt blei det knytta mange 
bånd til den kampvillige delen av arbeiderne 
både innafor disse to forbunda, men også in· 
nafor hele fagbevegelsen på det enkelte 
sted. 

Det har sjølsagt vært kamp om denne ho
vedlinja i partiet, og uenigheta har spesielt 
kommet fram når det har dreid seg om tak
tiske spørsmål i forbindelse med lønnskam
pen. 

Et eksempel er elektrokjemisk og NOSO 
som i samråd med Faglig Utvalg anbefalte 
forhandlingsresutlatet i 1982-oppgjøret. 
Disse anbefalingene blei skarpt kritisert av 
mange partimedlemmer, og FU gjorde sjøl
kritikk på sin rolle. Uenigheta er imidlertid 
ikke lsøt. og den samme kampen omkring de 
taktiske vurderingene av tariffoppgjøret vil 
ganske sikkert komme fram igjen 
19 84-oppgjoret. 

Partiet var i utgangspunktet dårlig for
beredt på å møte den økende arbeidsløsheta 
da den økonomiske krisa for alvor utvikla 
seg fra 1981-82. Dette skyldes dels at par
tiet ikke hadde en klar analyse av .krisas ka
rakter, og dermed heller ikke var tilstrekke
lig forberedt på situasjonen, og det skyldtes 
dels at SKs grep om det fagl ige arbeidet og 
kampen mot krisa var for dårlig. På den må
ten blei også arbeidet med å utvikle en poli· 
tikk i forhold til krisa og kampen mot den 
hemma. Etter omorganiseringa av FU i 
1982, hvor FU-formann ble ansatt på heltid 
og trukket inn i SKAU har SK etter hvert 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017



blitt i stand til å følge opp påbudet fra LM 
1980, og legge større vekt på det faglige ar· 
beidet og arbeidet i arbeiderklassen. 

Ett tiltak var diskusjonene om innrettinga 
på arbeiderklassen. Den tok opp problemet 
med skillet mellom den faglige kaderen og 
partiet, problemet med avproletariseringa, 
problemet med prioriteringa av det faglige 
arbeidet i partiet og problemet med å gjøre 
partiorganisasjonen på arbeidsplassene til 
fullverdige kommunistiske grunnorganisa
sjoner. Foreløpig er det mange av disse pro
blema som stiller flere spørsmål enn vi har 
svar. 

Kampen mot statsbudsjettet har i løpet 
av perioden blitt prioritert høyere av SK 
som et resultat. l 1982 streika 850 000 in
nen utdanninga mot Høyre-regjeringas stats· 
budsjett. Vi kan trygt slå fast at uten parti· 
medlemmers innsats i Skoleaksjonen, og 
partiets linje på denne saken, hadde det ald
ri blitt noen streik mot statsbudsjettet. Da 
LO forsøkte å utnytte suksessen til skoleak· 
sjonen og oppfordra til politisk streik mot 
statsbudsjettet og på den måten slå politisk 
mynt for DNA, gikk partiet ut og oppfordra 
til politisk streik, men ikke for DNA. Denne 
taktikken var vellykka, og førte til flere 
skarpe reaksjoner mot at LO-ledelsen utnyt
ta fagbevegelsen partipolitisk. 

Utover i 1982 begynte kampen om Sulis 
og Tyssedal å tilspisse seg. Både Sulis-sam
funnet og Odda streika i april/mai, og i juni 
kom Tyssedølene til Oslo for å demonstrere 
under stortingsbehandlinga. Partiet stilte si
ne krefter til disposisjon både politisk og 
praktisk, noe som bl.a. førte ti l at 1.1 fagfor
eninger fra Oslo og østlandet stilte opp med 
sine faner i solidaritet med tyssedølene. 
Sammen med tyssedølenes egne faner dan
na dette et eksempel på en ny form for soli
daritetshandling i fagbevegelsen som har 
satt spor. 

Gjennom statsbudsjettet avslørte Høyre 
sin taktikk når det gjaldt behandlinga av 

statsbedriftene. l stedenfor å ta avgjørelsen 
høsten '82, slik det var venta, blei alle stats· 
bedriftene utsatt som egne stortingsmeldin
ger til våren 1983. 

Dette ga partiet en mulighet til å sam
ordne kampen for Tyssedal, Sulis og de and
re statsbedriftene. Denne samordninga førte 
til ei samling av fagforeningstillitsmenn fra 
flere av de ensidige industristedene etter in
itiativ fra Nordens Klippe, fagforeninga ved 
Syd-Varanger i Kirkenes. Som et direkte re
sultat av denne tillitsmannskonferansen 
reiste Sulis-arbeiderne til Oslo under stor
tingsbehandlinga i juni '83, og samordninga 
av kampen førte også til at det var 70 fag
foreningsfaner fra hele landet sammen med 
tyssedølene da de demonstrerte utafor Stor
tinget for annen gang 9. juni 1983. Både Su
lis og Tyssedal er eksempler på at det er mu
lig å vinne fram dersom en utnytter de sær
egne mulighetene til kamp som er tilstede, 
og etter vår vurdering er mulighetene frem
deles relativt store for at kampen skal lyk
kes. 

l 1982 gikk kampen om Jøtul i Oslo inn i 
sin siste fase. Sjøl. om arbeiderne på Jøtul 
tapte, og produksjonen blei nedlagt så er det 
viktig å se på den betydninga kampen om 
Jøtul har hatt for kamplinja i Oslo Samorg, 
og på problemet med ihdustriarbeidsplasse
nes rasering i Oslo. At Jøtul-abeiderne klar
te å mobilisere 46 fagforeningsfaner i de· 
monstrasjonen mot nedleggingsvedtaket av 
Jøtul sammen med 55 000 fagorganiserte i 
politisk sympatistrek 21. juni 1982 har hatt 
stor betydning for muligheten til å mobilise
re Oslo Samorg seinere. 

Partiets hovedlinje i kampen for arbeids
plassene har vært å reise kampen mot både 
permitteringer og oppsigelser. Endel steder 
hvor denne linja har vært fulgt har det ført 
til resultater i form av redusering av opp· 
sigelsene eller utsettelse. Der hvor arbei
derne har tapt sjøl om de har reist kampen 
har det ført til økt bevissthet om nødvendig-
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heten av solidaritet. 
l denne perioden har kvinnene i arbeider· 

klassen også vist sin styrke ved å gå til 
kamp mot nedlegginstrusler og oppsigelser, 
som ved Norway Foods, Nordisk Fjer, Helly 
Hansen, Varde. Særlig i Bergensområdet er 
kampen for kvinnearbeidsplassene utviklet 
langt, med kampformer som streiker og· de
monstrasjoner. 

Men det har også stått strid om denne ho
vedlinja i partiet. om ikke i ord så ihvertfall i 
praksis. Det viktigste, og bitreste negative 
eksemplet er rasjonaliseringa av Akergrup
pa. Gjennom dyktig taktikk fra AG-ledelsen, 
og ei feilaktig linje far tillitsmannsskiktet i 
AG blei 6500 ansatte fjerna fra A~. Om lag 
1500-2500 av disse er i dag arbeidsløse el
ler permitterte. Det har hele tida vært kamp 
om åssen vi skulle møte 11slankingan av 
Akergruppa, og i dag kan vi fastlå at flere av 
de kommunistiske tillitsmennene i AG har 
stått på feilaktige linjer. Istedenfor å møte 
rasjonaliseringene med kamp, gikk tillits· · 
mennene i AG, støtta av flere av våre parti· 
medlemmer inn for linja med at 11lykka var å 
komme seg ut av Akern. På den måten blei 
kampen mot Fred Olsen lagt ned, kampen for 
arbeidsplassene blei erstatta av ei linje med 
markedsføring av de enkelte bedriftene, og 
allianser med lokale' borgere for overtakelse 
av bedriftene. Istedenfor kamp mot per· 
mitteringer og oppsigelser ble det en lang 
rekke med taktiske retretter, og situasjonen 
i dag · er at 3 av de 6 bedriftene som · blei 
skilt ut av AG nå er nedlagt. Vi hevder ikke 
at disse arabeidsplassene ville vært redda 
dersom arbeiderne i AG hadde gått til kamp, 
men vi trur det er rett å hevde at situasjo
nen i verftsindustrien som helhet ville sett 
annerledes ut dersom rasjonaliseringa og 
nedlegging av store deler av AG hadde blitt 
med møtt med kamp. Det er liten tvil om at 
nederlaga i AG har hatt negativ innvirkning 
på kampvilja for øvrig i verftsindustrien. 

En viktig kritikk av mangelen på SKs ar-
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beid med den økonomiske krisa var det ge
nerelt dårlige grepet om borgerskapets indu
stripolitikk, noe som har vanskeliggjort mu
lighetene for å reise kampen. GjennQm ((Bu
vik-utvalgetsn innstilling (mars '83} satte 
imidlertid borgerskapet sjøl Tysedal og Su
lis-kampene inn i sin rette sammenheng. Det 
blei ei viktig oppgave for partiet på påvise 
sammenhengene mellom utviklinga i den 
økonomiske krisa, og konsekvensene den 
ville få for de ensidige industristedene. 
Gjennom 11Buvik-konferansenn, eller 11RVs 
arbeiderkonferanse mot industriraseringn i 
Oslo i august 1983 gjennomførte partiet sitt 
største industripolitiske løft til nå. Delega
ter fra hele landet la fram sine erfaringer 
fra arbeidskamper og konferansen blei en 
viktig del av RVs arbeiderprofil. 

Både kampen om arbeidsplassene, lønns
kampen og kampen om fagbevegelsens de
mokratiske rettigheter har aktualisert 
spørsmålet om utviklinga av opposisjonen i 
fagbevegelsen. Partiet har ikke kommet 
stort lenger med dette i perioden, men både 
utviklinga i klassekampen, og den materielle 
forandringa av klassestrukturen er i ferd 
med å tvinge oss til å komme fram til klare· 
re linjer når det gjelder dette spørsmålet. Or
ganisatorisk har vi lagt vekt på å utvikle op
posisjonsgrupper på alle de landsmøtene vi 
har innflytelse, og samordne de viktigste po· 
litiske initiativene. Landsmøtene høsten '82 
førte bl.a. til at DNA fikk problemer med å få 
vedtatt klare støtteuttalelser, og vi vant 
noen enkeltseire på særegne saker innafor 
viktige forbund. Eksempelvis gjennombrud
det for opposisjonens industripolitiske linje i 
Jern og Metall. 

Endringa i klassestrukturen er i ferd med 
å føre til forandringer i organisasjonsstruk
turen i fagbevegelsen. Utviklinga i retning 
av nye storforbund kombinert med frustra 
sjon blant progressive fagforeningsfolk over 
styrken på reformismen i fagbevegelsen stil
ler spørsmålet om hva vi vil med arbeidet i 
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LO og forbunda på dagsorden. 
Samtidig som det er i gang endringer i 

klassestrukturen har det foregått en stor 
forandring når det gjelder kvinnenes andel 
av de sysselsatte i arbeiderklasen. Denne 
andelen er øket fra 258 ODD i 1970 til 
498 ODD i 1980. l yrkesbefolkninga i alt: Fra 
404 ODD i 1970 til 795 ODD i 1980. Den sto· 
re andelen av yrkesaktive kviner er i ferd 
med å endre mye av tenkinga i fagbevegel· 
sen. Det er her vi finner mye av forklaringa 
på hvorfor 6-timersdagen tvinger seg fram 
som et viktig spørsmål, og det samme gjel· 
der lavtlønnsspørsmålet. Etter vedvarende 
press fra kvinnelige partikamerater har par· 
tiet bevega seg i perioden fra kanpt nok å 
nevne kvinnene i faglig sammenheng til et· 
ter hvert å ta opp de kvinnepolitiske sidene 
ved den faglige kampen. 

Høsten 1983 vedtok SKAU i samarbeid 
med Kvinneutvalget og Faglig Utvalg en ut· 
talelse om 6-timersdagen som tar utgangs· 
punkt i 6-timersdagskravet som i første rek· 
ke et kvinnekrav, og det er helt klart at ta· 
riffoppgjøret i 1984 vil bli et kraftig angrep 
på de lavtlønte, spesielt kvinnene. Dersom 
regjeringa følger opp «Buvik-utvalgetsn inn· 
stilling er det i første rekke kvinnearbeids· 
plassene i fiskeindustrien som står i fareso · 
nen. Med en kvinnandel på nesten 50% av 
arbeiderklassen lar det seg ikke lenger gjøre 
å behandle kvinnene med øredøvende taus· 
het i faglig sammenheng. 

Innad i partiet må kampen for å få arbei· 

derkvinnenes kampsaker anerkjent som sen· 
trale k/assesporsmål fortsette. Fortsatt står 
ideer om at kvinnespørsmålet er en mindre 
viktig sak, på sida av arbeiderklassens inter· 
esser, sterkt. 

Et annet viktig område er fremmedarbei· 
dernes kamp. Faglig arbeid i Norge og hos 
oss har lett blitt hvitt, mannlig faglig arbeid. 
Frememdarbeiderne faller lett utafor det 
faglige arbeidet, enda de er mest utbytta og 
undertrykt, og enda det finnes en del rasis· 
me blant norske arbeidere. Som internasjo· 
nalister er det vår plikt å kjempe for ei end· 
ring av disse forholda. Det er blitt gjort noe 
på dette området, men det er ingen grunn til 
å se seg fornøyd. 

Et område der diskusjonen har kommet 
kort, og som er av sentral betydning for par· 
tiets innretting på arbeiderklassen, dreier 
seg om hele partiets arbeidsstil. Erfaringene 
viser at vi har store problemer med å rekrut· 
tere arbeidere, og vi har vanskelig for å hol· 
de på dem når de først er rekruttert. Det er 
trekk ved partiets måte å fungere på som fa· 
voriserer intellektuelle, og som forer til ar· 
beidere enten støtes ut eller ikke blir fostra 
og får utvikle seg politisk. Både på kort og 
lang sikt er dette et svært alvorlig problem. 
Kampen for å styrke partiets innretting på 
arbeiderklassen må derfor innebære en kri· 
tisk gransking av det indre livet i patiet for 
å finne fram til , og bekjempe, de trekka som 
i praksis diskriminerer medlemmer fra arbei· 
derklassen. 

IV. Arbeidet med å forberede partiet og 
massene på krig/kamp mot krigen 
Den politiske linja for dette arbeidet ble i 
partiplanen slått fast slik: 

«Alt i alt vil en sånn analyse slå fast at 
faren for krig fortsatt er framtrendende og 
økende. Utfra dettte må vi ha et dobbelt per· 

spektiv: - Primært må vi sette av tid, kref· 
ter og ressurser for å forberede massene og 
partiet til å møte en krigssituasjon. 

- Samtidig må vi gå i spissen for å gi de 
bidraga som kan gis i Norge til at krigen ut· 

21 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017



settes: Forsvarspolitiske initiativ, støtte til 
frigjøringsbevegelsene, kamp mot Sovjets 
politiske press, kamp mot ettergivenhets
politikk overfor sosialimperialismen osv.n 

Dette er ei videreføring av vedtak som 
ble fatta på landsmøtet. Landsmøtet stad
festa militærprogrammet av '79 og fatta et 
eksternt vedtak som bl.a. sier: 

((En reell forsvars· og redspolitikk må i 
dag innebære: 
- kamp for et sterkt nasjonalt invasjons

forsvar, 
- for ei kraftig utbygging av den sivile be· 

redskapen, 
- å reise opinionen mot Sovjets og USAs 

opprustning av ABC-våpen og konvensjo
nelle våpen, og 

- kamp for aktiv solidaritet med ikke minst 
ofrene for Sovjets militære aggresjoner, 
som folkene i Afghanistan, Kampuchea, 
Eritrea, Tsjekkoslovakia og andre land.n 
SK mener at denne linja var riktig. 
Vi må så undersøke hvordan linja ble satt 

ut i livet. l februar '81 arrangerte partiet ei 
landsomfattende •<forsvarspolitisk uken, der 
det ble holdt ca. 40 møter med omtrent 
2000 folk tilstede, og et KK-flak ble spredd i 
titusener. Uka var et vellykka initiativ, vi 
kom bredt ut med våre synspunkter, fikk 
mye oppmerksomhet rundt svakhetene i det 
norske forsvaret, og fikk en god del nye folk 
i tale. 

Utover våren og sommeren skjedde et 
voldsomt oppsving i den HOffisiellen freds
bevegelsen, leda av NTA. Det kulminerte 
med Hfredsn-marsjen til Paris på sommeren. 
{HAtomfritt Europa fra Polen til Portugal>>.) 
Dette slo krafitg inn i vårt parti. Det oppsto 
skarp politisk kamp om vurderinga av denne 
bevegelsen, både de politiske standpunktene 
de sto for, og om hvordan vi reint taktisk 
skulle vurdere organisasjonen/bevegelsen. 
Ei sterk retning innafor partiet mente NT A 
var en progressiv organisasjon som repre
senterte en svær massebevegelse på linje 
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med Folkebevegelsen, og som vi måtte kaste 
alle krefter inn i. Mot dette sto synet at NTA 
var en i hovedsak skadelig organisasjon, 
som politisk representerte Sovjets interes
ser i Norge, og det burde settes av bare 
noen få folk til å jobbe der. Så fantes det 
sjølsagt varianter og nyanser innafor disse 
retningene. 

Et SK-møte på hosten utforma en allsidig 
politisk kritikk av NTA. Konklusjonen er at 
de politiske linjene som dominerer i den nye 
Hfredn-bevegelsen til sammen utgjør ei feil
aktig hovedlinje som skader kampen mot 
krig. Samtidig slås fast at mange av dem 
som deltar i bevegelsen står for progressive 
og riktige standpunker, og at vi må forene 
oss med dem gjennom å reise den politiske 
kampen omkring de feilaktige linjene i beve
gelsen. 

Partilaga ble bedt om å ta stilling til SKs 
vedtak, og diskusjonen fortsatte skarpt 
gjennom vinteren. Store deler av partiet 
slutta seg til SK-vedtaket. men mange var 
fortsatt uenige. F.eks. var det i Oslo en ikke . 
ubetydelig opposisjon mot partiledelsens 
standpunkt til NTA. 

Etter 1. mai 1982 ble det pekt på at enhe
ten i partiet på linja overfor den såkalte 
fredsbevegelsen var blitt større i løpet av 
vinteren, men at vi i liten grad kjempa åpent 
mot pasifismen, og vi slåss omtrent ikke for 
parola om et sterkt uavhengig forsvar på 1. 
mai-arenaen. 

((Fredsn-marsjen til Moskva sommeren 
'82 bekrefta til fulle at partiets kritikk av 
Hfredsn-bevegelsen var riktig. 

Den kraftige oppblomstringa som 
((fredsn-bevegelsen har hatt i perioden, og 
dens nedslagsfelt hos mange progressive 
folk såvel utafor som innafor partiet, var en 
viktig sak som vi ikke forutså. Langt på vei 
var det heller ikke mulig å gjette seg til det
te på forhånd. Men det har avdekka noen 
viktige feil og svakheter i vårt eget arbeid. 
Innflytelsen fra Hfredsn-bevegelsen og feil 
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hos oss har til sammen ført til at vi har kom
et en god del kortere i arabeidet med å for
berede massene og partiet på å møte en krig 
enn det som var intensjonene i partiplanen. 
Planen sa at vi skulle primært sette av tid 
og krefter og ressurser for å forberede par
tiet og massene på å møte en krigssituasjon, 
og samtidig gå i spissen for å gi de bidraga 
som kan gis i Norge til at krigen utsettes. 
Dette uttrykker at vi ikke vurderer kreftene 
som kan hindre en krig (eller utsette den 
lenge) som sterke nok til at vi kan forsømme 
det viktigste, nemlig å forberede oss på å 
møte en krig. Denne analysa gjelder fort
satt 

Organisatorisk manifesterte denne linja 
seg i oppretting av et Forsvarspolitisk ut
valg som skulle drive med analysearbeid og 
framskaffe fakta og holde det eksterne in
itiativet, og internt ble det gjort en del kon
krete tiltak. Dette har ført til at partiets 
krgisforberedende arbeid har vært mye mer 
konkret og målretta både politisk og organi
satorisk i denne planperioden enn tidligere. l 
slutten av 70-åra utvikla vi en analyse av 
verdenssituasjonen og krigsfaren som vi var 
nokså aleine om å stå for, og som etter 
hvert har vist seg å være holdbar og som 
tier og tier utafor partiet har innsett riktig
heten av. Men få konkrete tiltak ble iverk
satt, og sånn sett representerer de siste 
2-3 åra et godt skritt framover. 

likevel er vi kommet kortere enn forut
satt Vi kan ikke si at vi er beredt på å mote 
en krig. Vi kan se noen av årsakene til det: 

Vi har i lang tid mangla et løpende arbeid 
me då utvikle ei analyse av den internasjo
nale situasjonen. Vi har ikke studert hvoran 
de grunnleggende motsigelsene i ver-den har 
utvikla seg i 80-åra. Vi har ikke ei tilstrekke
lig analyse av forholdet mellom supermakte
ne, ders styrke og svakheter pr. i dag. Vi 
mangler ei allsidig vurdering av hvor Sovjet 
har rykka fram sine posisjoner (evt mista 
noen) i forhold til hva vi så som bildet ved 

forrige landsmøte. 
Mangelen på ei slik analyse har skapt 

usikkerhet i vurderinga av krigsfaren. Tid
ligere snakka vi mye om dette, og så det 
slett ikke som usannsynlig at en verdens
krig kunne bryte ut tidlig i 80-åra. Den er en
da ikke brutt ut Det kan da være lett å tvile 
på om våre analyser har vært riktige. Det 
kan være lett å tro at alle <<fredselskende 
kreften• virkelig har greid å utrette ting med 
sine marsjer og aksjoner. Vår manglende 
analyse har fort til at revisjonistenes ensidi
ge atomhysteri og konsentrasjon om Europa 
som krigsskueplass har dreid oppmerksom
heten bort fra at det er imperialismen som 
fører til krig, og at den må ses i verdenssam
menheng. Derfor er det også skapt illusjoner 
om at vi har en langvarig fredelig periode 
foran oss. Hos noen fører det til liten inter
esse for å legge ned krefter i dette arbeidet 

På grunn av at viktige oppgaver var udek
ka i SK, ble i realiteten Forsvarspolitisk ut
valg nedlagt i løpet av 1982. Dette var en 
feil som fikk store konsekvenser for innsat
sen på dete området Tidlig i '81 var vi på 
offensiven med vår militærpolitikk. Det var 
politisk kamp i partiet om linjene for arbei
det i hele '81 og '82 og er det fortsatt. 
<<Fredsbevegelsen" konsoliderte seg. l en 
slik situasjon ble vi sittende uten eksterne 
initiativ og utspilL Det var stort sett bare 
hver gang NTA tok initiativer vi ble nødt til 
å si offentlig hva vi mente, ellers var vi 
ganske stille. Vi mangla egne planer, vi var 
ingen offensiv politisk kraft som , kunne gi 
massene gode altenrativer til å følge NTA og 
Co. Det er da ikke så merkelig om revisjonis
tenes linjer for hvordan fredsarbeid skal dri
ves også får gjenklang hos oss. 

Dermed er det skjedd en dreining i linja 
vår. Vår kamp for å <<forberede partiet og 
massene på å møte en krig11 er mer og mer 
kommet til å dreie seg om vårt forhold til 
NTA, til deres ulike demonstrasjoner, til 
kampen mot atvomåpen osv. Kampen for et 
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sterkt, uavhengig forsvar er dempa betyde
lig ned. Vi er omtrent slutta å drive propa
ganda for folkekrig. Solidaritetsarbeidet for 
Polen og Afghanistan er kommet for mye i 
skyggen. 

l siste del av perioden er det imiderltid 
gjort en del for å korrigere dette. 1. mai 
1983 representerte et framskritt. Da ble pa
rola 11For et sterkt, uavhengig forsvarn 
kjempet igjennom flere steder, bl.a. i Oslo. 

Også KK har vært prega av den samme 
dreininga. Det har i perioder vært svært go
de reportasjer fra Afghanistan, og avisa har 
hatt mye bra stoff om Polen. Men det har 
mangla mer dyptgående internasjonale ana
lyser, og på det jevne har avisa mye spilt 
rollen som kommentator til ulike fredskon
feranser, marsjer, nedrustningsforhandlin
ger o.l. 

Samtidig må vi slå fast at den politiske 
kritikken partiet har drevet av fredsbevegel
sen, har vært riktig, og har hatt positiv ef
fekt. Denne kritikken må fortsette. Med den 
sterke innflytelen fredsbevegelsen har, må 
skarp, politisk kritikk av fredsbevegelsens 

linjer, kombinert med en smidig taktikk, væ
re en viktig del av vår forsvars- og fredspoli
tikk. 

Innflytelsen fra fredsbevegelsen har vært 
sterk i kvinnebevegelsen. Forberedelsene til 
8. mars har vært preget av harde kamper 
mellom våre politiske linjer og revisjoniste
nes. l 8. mars-kampanjene har vi kjempet 
mot pasifisme og unnfallenhet overfor so
sialimperialismen, for anti-imperialisme og 
solidaritet med de folkene som fører kamp 
mot supermaktene. Også her har våre egne 
politiske svakheter vist seg ved at vi, bl.a. i 
Oslo, har deltatt i 8. mars-tog der støtte til 
Afghanistans frigjøringskamp ikke var med 
som hovedparole. 

Sjøl om det på forhånd var vanskelig å 
forutse den innflytelsen 11fredsbevegelsenn 
skulle få blant svært mange progressive, er 
det likevel reiktig å si at SK ikke har vært 
årvåkne nok overfor denne påvirkninga fra 
sosialimperialismen. l alt for lang tid har de 
kunnet opptre på arenaen som de eneste 
som kjemper for fred. 

V. Internasjonalt arbeid 
AKP(m-1) er et kommunistisk parti, og vårt 
mål er det klasseløse kommunistiske sam
funnet. Dette samfunnet kan ikke virkelig
gjøres før utbytting og undertrykking er av
skaffa, ikke bare i Norge, men på hele jorda. 
Det er vår oppgave å slåss for sosialistisk 
revolusjon i Norge. Men det er også vår opp
gave å støtte alle som kjemper mot under
trykking og utbytting i andre deler av ver
den. For å nå det endelige målet vårt. må vi 
kjempe sammen med folkene i resten av ver
den. 

Vi lever i den proletariske verdensrevolu
sjonens epoke. Også de kampene som føres 
mot imperialismen av verdens undertrykte 
folk og nasjoner, er objektivt en del av den 
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proletariske verdensrevolusjonen, sjøl om 
de ikke har et sosialistisk program. l dag er 
folkene i den tredje ·verden hovedkrafta i 
kampen mot imperialismen. 

Internasjonal solidaritet er derfor en uat
skillelig del av kampen for det strategiske 
målet vårt: Sosialisme og kommunisme. l 
dag er internasjonalt solidaritetsarbeid også 
en viktig del av kampen mot en tredje ver
denskrig mellom Sovjet og USA. De folkene 

. som kjemper mot de to imperialistiske su
permaktene, bidrar til å svekke dem. Særlig 
viktige er de kampene som føres mot den 
mest aggressive supermakta, Sovjet. 

Forståelsen for den strategiske betyd
ninga av internasjonalt solidaritetsarbeid er 
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for dårlig i partiet. Den okonomistiske ten· 
densen rundt forrige landsmøte forte til en 
spontan nedprioritering av internasjonalt ar· 
beid. Dette feltet ble et ansvar for spesialis· 
ter - noe det vanlige partimedlem ikke had· 
de noe med. Nedprioriteringa ramma også 
internasjonalt utvalg, som fikk færre ressur· 
ser. l perioden etter landsmøtet har dette 
sakte men sikkert bedra seg. l mye større 
grad enn tidligere har det vært ført politisk 
kamp innad for det internasjonale arbeidets 
plass i partiet. Internasjonalt utvalg har 
gjennomført en rekke kurs og konferanser, 
en ganske omfattende kontakt med DS'ene 
og skolering av frontkader. På dette områ· 
det har det vært framgang, og utvalgets in· 
itiativer har blitt godt mottatt i partiet. Fle· 
re steder i landet er det nå lokale ansvarlige 
for internasjonalt arbeid. Men fortsatt står 
mye igjen for den politiske forståelsen for 
denne proletariske internasjonalismen er 
grunnfesta i partiet, og for holdninga med at 
internasjonalt arbeid er spesialistenes an· 
svar, er utrydda. 

Et felt hvor det ikke er gjort noe gjennom· 
brudd i perioden, er forståelsen for hvor 
livsviktig det er for oss i dagskampen, og 
ikke minst i kampen for sosialismen, å av· 
slore Sovjet som imperialistisk og fascis· 
tisk. Dette er særlig skadelig fordi den pro· 
gressive opinionen i Norge er lite årvåken 
overfor Sovjet. Fredsbevegelsen har stor 
innflytelse blant mange progressive, og 
mange bra og ærlige folk har illusjoner om 
Sovjet. Reagan er verre enn Andropov, USA 
er farligere enn Sovjet er dominerende 
standpunkter. 

Et utslag av den manglende politiske 
forståelsen for dette arbeidets strategiske 
betydning har vært at deler av det 
anti-imperialistiske solidaritetsarbeidet i 
perioden har hatt et visst preg av borgerlig 
humanisme, mens den politiske propaganda· 
en, den væpna kampens vei, betydninga av å 
knuse imperialismen etc. har kommet for 

mye i bakgrunnen. 
Det konkrete solidaritetsarbeidet med Af· 

ghanistan drives i all hovedsak gjennom Af· 
ghanistankomiteen. Arbeidet har stor poli· 
tisk bredde, og er antakelig det beste solida· 
ritetsarbeidet for Afghanistan som drives i 
Europa. Trass i bredden drives det for lite og 
for dårlig grunnplansarbeid. Det trengs ar· 
beid fra partiets side for å få oppretta flere 
aktive lokalkomiteer. 

Solidaritetsarbeidet med det afghanske 
folkets frigjøringskamp er av spesiell betyd· 
ning fordi dette folket står i spissen for 
kampen mot verdens farligste supermakt. 
Sovjet. Afghanistan er vår tids Spania, 
øvingsfelt for ei aggressiv imperialistmakt 
på jakt etter verdensherredømme. Krigen fo· 
res som en utrdyddelskrig med grusomme 
midler. Denne krigen er nesten glemt av opi· 
nionen. Sjøl om det norske solidaritetsarbei· 
det er bra sammenliknet med det som drives 
i resten av Europa, er det for lite og for dår· 
lig i forhold til sakens betyning. 

Afghanistanarbeidet i Norge har vært 
prega av <<lammende enighet11. Partiet har i 
for liten grad markert en egen politisk profil 
i Afghanistansporsmålet og drevet kamp på 
politiske spørsmål. 

Solidarietstarbeidet for Polen som drives 
gjennom SNP er også det beste arbeidet av 
sitt slag som drives i Europa. SNP har til· 
slutning fra 21 O fagforeninger og klubber, 
som representerer ca. 100 000 fagorgani· 
serte. SNP driver et omfattende opplys· 
ningsarbeid, og gir støtte til undergrunns· 
Solidaritet i Polen og til Solidaritets eksil· 
organisasjon. Sommeren 1982 arrangerte 
SNP en stor konferanse for Solidaritets kon· 
takter i eksil over hele Europa, slik at de 
fikk organisert seg og valgt en ledelse. 

Partiet gikk i spissen for opprettelsen av 
SNP, og det er partikamerater som har tatt 
initiativet til fagforeningstilslutning og lo· 
kalkomiteer de fleset steder. Et problem er å 
få til stabilt grunnplansarbeid over tid. 
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Solidaritetsarbeidet med Polen har en 
særegen betydning for kampen mot det revi· 
sjonistinfluerte sjiktet av arbeideraristo
kratiet i fagbevegelsen. Tilslutning til SNP 
har ofte skjedd i skarp kamp mot dette sjik· 
tet. som vil «holde kanalene åpnen til makt· 
haverne i østblokklandene. 

En svakhet i Polenarbeidet har vært at 
det i for stor grad kun har dreid seg om fag
foreningsrettigheter og fagforen ingssolida· 
ritet. Betydninga av å reise kampen mot 
Sovjets rolle, og å få fram at det polske fol· 
kets kamp er viktig i kampen mot sosial 
imperialismen har vært tona for mye ned 
Igjen er det partiets særegne profil som e1 
for svak. · 

Israels invasjon i Libanon og massakrene 
mot de palestinske flyktningeleirene somme
ren 1982 førte til et gjennombrudd for pale
stinernes sak i opinionen. Palestinakomite· 
en viste seg i denne situajsonen som en in
itiativrik og slagkraftig solidaritetsorganisa
sjon, som både organiserte støtteaksjoner 
og opinionsarbeid i Norge, og intensiverte 
helseteam-arbeid for PLO. Under kampene i 
Tripoli høsten 1983 spilte Palkom. påny den 
samme rollen. 

Palkom. har bra politisk bredde og driver 
et godt grunnplansarbeid. Det langvarige 
opinionsarbeidet komiteen har drevet, har 
gitt resultater. Arbeidet med helseteam ti l 
PLO har vært uvurderlig. Dette arbeidet har 
betydd en konkret støtte til det kjempende 
palestinske folket, samtidig som det har 
skapt en gruppe propagandister for palesti· 
nernes sak som har sett deres kamp på nært 
hold og føler seg uløselig knyttet til den. På 
dette feltet har partimedlemmer og andre 
progressive helsearbeidere gjort en strålen
de innsats. 

Solidaritetsarbeidet for Latin- og Mellom
Amerika har vært lavt prioritert fra partiets 
side. Enkelte kamerater har jobbet innafor 
Latin-Amerika gruppene (LAG} og har vunnet 
stor respekt i gruppa av uavhengige som 
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jobber her. Spesielt innafor Solidaritets· 
rådet for Mellom-Amerika, tidligere Solidari· 
tetsrådet for El Salvador dominerer krefter 
fra SV og «NKPn - og det er en tendens til 
sterk fiendtlighet overfor AKP som bl.a. har 
resultert i at partiet ikke er tatt opp som 
medlem. Sovjets og Cubas rolle i Latin· og 
Mellom-Amerika er en viktig diskusjon å rei
se. 

På det afrikanske kontinentet er partiets 
medlemmer engasjert i solidaritetsarbeid 
med Eritrea og Det sørlige Afrika. Solidari
tet Norge-Eritrea har oppløst eg og vedtatt å 
fortsette arbeidet inafor Eritreafronten som 
konsentrerer støttearbeidet til EPLF; den 
eneste organisasjonen som nå fungerer inne 
i Eritrea. Partimedlemmene har stor respekt 
innafor Eritreermiljøet og står sentralt i ar
beid. 

Partiets solidaritetsarbeid med det sørli
ge Afrika har ligget nede i flere år. Gjennom 
Fellesrådet for det sørlige Afrika og direkte 
kontakter er dette i ferd med å ta seg opp 
igjen. 

Det er en 'Stor svakhet at partiet i peri· 
oden ikke har klart å utvikle et solidaritets
arbeid med Demokratisk Kampuchea, noe en 
for neste periode bør søke å få til. 

Når det gjelder det øvrige Østeuropa-ar
beidet og lrlandsarbeidet har partikamerater 
spilt en helt avgjørende rolle for å holde so
lidariteten ved like - om enn på et beskje
dent nivå. 

Det internasjonale kontaktarbeidet ble i 
første del av perioden nedprioritert fra ut
valgets side. Dette skyldtes at kreftene i 
større grad måtte brukes på å styrke p~r

tiets internasjonale arbeid. Resultatet er 
bl.a. at Class Struggle ikke er kommet ut på 
lenge. Det har likevel blitt drevet en god del 
kontaktarbeid, spesielt med nabopartiene. l 
forbindelse med partiets 1 0-årsjubileuem 
vinteren 1983 ble det gjort en del bra kon
taktarbeid. 

Fra Internasjonalt Utvalg har det i peri· 
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oden vært lagt vekt på å spre kunnskap om 
den internasjonale kommunistiske bevegel
sen i større deler av partiet gjennom sirkula
sjon av rapporter og kursvirksomhet. Dette 
arbeidet bor utvikles. Det er en svakhet at 
Klassekampen i perioden ikke har skrevet 
noe særlig om den internasjonale bevegel
sen. 

Det er et sterkt behov for samarbeid og 
utveksling av synspunkter og erfaringer 
med de ml-partiene og kimer til slike som 
eksisterer, og det må bli en viktig oppgave å 
knytte nye kontakter her. Vi må legge stor 

vekt i tida som kommer på å utvikle kontak· 
ter og utveksle synspunkter og erfaringer 
for å gjøre vårt til å bygge opp en ny sterk 
internasjonal bevegelse. Det er på kort sikt 
ikke grunnlag for noen internasjonal sam
ordning i form av erklæringer mellom flere 
partier, men moter mellom flere partier og 
organisasjoner om konkrete saker bor vur· 
deres. For AKP blir det viktig å spre inter
nasjonalt våre synspunkter, bl.a. på hva vi 
mener er grunnlaget for denne internasjona· 
le bevegelsen. Her blir Class Struggle viktig. 

VI. Arbeidet med Klassekampen 
l en kommunistisk strategi står propaganda 
og agitasjon sentralt. Uten en omfattende 
propaganda og agitasjon er det ikke mulig å 
avsløre kapitalismen og utvikle en revolu
sjonær massebevegelse. For AKP(m·ll har 
propaganda alltid vært avgjørende for å ut
vikle partiet. knytte kontakter og styrke den 
politiske innflytelsen. Klassekampen blei 
oppretta for å bidra tli å skape partiet. l 
19 71 blei denne linja utvikla videre til et 
ønske om å skape ei kommunistisk dagsavis. 
Vedtaket om å gjøre Klassekampen til dags· 
avis var derfor en del av en målbevisst plan . 
for å forberede revolusjon i Norge. Da 
Klassekampen blei dagsavis våren 1977, 
nådde partiet derfor en av sine strategiske 
målsettinger. Og fra da av er en av partiets 
viktigste faste, sentrale oppgaver å sikre ut· 
givelsen, arbeide for å viderutvikle avisa og 
spre den til stadig flere lesere. KK har gitt 
og vil kunne gi AKP(m-1) en politisk og tak· 
tisk innflytelse som vi som et lite parti ikke 
kan oppnå med andre midler. 

Ultravenstrefeil i starten brakte snart 
avisa ut i ei okononomisk krise på randen av 
konkurs. Den viktigste feilen var at avisa 
nekta å nytte retten til statsstøtte. Men det 
blei også undervurdert hvilke konsekvenser 

dagsavisa fikk for partiets måte å arbeide 
på: Konsekvensene for partiplanen og for 
kaderdisponering sentralt, i DS'ene og laga. 
Ved å korrigere venstrefeila og ved en kra
finnsats av hele partiet med abonnemen
tsverving og innsamling kom avisa over den 
økonomiske krisa. 

Sommeren 1980 blei Stående direktiv om 
partiets arbeid med avisa vedtatt. Det trakk 
opp riktige retningslinjer for arbeidet med 
KK og slo bl.a. fast at løssalg, verevearbeid 
og fornying skal være en fast del av alle par
tiavdelingers eksterne arbeid. DS'ene skal 
lede arbeidet i sitt partidistrikt og sikre at 
KK-arbeidet får en sentral plass i sine plan
opplegg, kaderdisponeringer og oppfølgings/ 
kontrollarbeid. l tråd med dette blei arbeidet 
med KK prioritert som en av de 7 høyest pri· 
oriterte oppgavene for partiplanen for inne
værende landsmøteperiode. 

Fra 1981 har pressestøtten blitt kraftig 
redusert. Det har vært en hard jobb å kom
pensere tap i pressestøtten ved å øke opp· 
lagstallet. 

Fra 1980 til 1982 gikk direkte og indirek
te statsstøte ned med over 1 million 
1983-kroner. l 1983 har den så økt noe 
igjen. l 1981 hadde KK et driftsunderskudd 
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på 360 000 kroner. Og med varsel om fort· 
satt kraftig nedgang i pressestøtten som 
statsbudsjettet varsla var det lett å forutse 
at KK gikk et vanskelig år i møte. Det blei 
stilt som mål å øke opplaget med 500 gjen· 
nom økt partiinnsats. l tillegg blei det ved· 
tatt at sommerinnsamlinga skulle gå til 
avisa. Men partiet klarte ikke å bedre sitt 
arbeid med avisa. Opplaget for 1982 var om 
lag som i 1981, og driftsunderskuddet blei 
hele 700 000 kroner. Bare ei vellykka inn· 
samling til avisa kunne hiundre at det opp· 
sto akutte økonomiske problem. 

En konferanse for KK-ansvarlige i alle DS 
gjorde det da klart for partiets medlemmer 
at dagsavisas eksistens var trua for første 
gang siden 1978/79, og at det ville få ka· 
tastrofale følger i\ fortsette i samme spor. 

KonferansP:, var svært kritisk til partiets 
arbeid m:;ti KK. Den pekte på at rett nok had· 
de DS'ene valgt KK·ansvarlig. Men bare i en· 
kelte distrikt hadde avisarbeidet fått noen 
fast plass i DS' arbeid. Særlig stort var pro· 
blemet i de største partidistriktene og de 
største byene. Også på avdelingsplanet var 
hovedregelen at det var få og små krefter 
som var satt av til å jobbe fast med avisa. Et 

lite antall aktivister bar store deler av KK· 
arbeidet. Svært mange avdelinger hadde 
overhodet ikke noe KK-arbeid. Det hadde da 
lenge vært oppsummert som et spesielt pro· 
blem i partiarbeidet på arbeidsplasser og uli· 
ke bransjer. Konferansen pekte på som ho· 
vedproblemet at det · eksisterer politiske 
strømninger i partiet prega av økonomisme 
og reformisme. Mange arbeidsplasslag og 
bransjelag ser intern møtevirksomhet og 
daglig faglig arbeid som tilstrekkelig. De 
stiller det ikke som en oppgave å nå ut med 
det allsidige politiske stoffet, avsløringene 
og debatten som KK tar opp. 

Partiplanen for 1983 slo fast at arbeidet 
med KK skulle gjennomføres som en av de to 
høyest prioriterte oppgavene. Partiet re· 
agerte på utfordringa med økt innsats og 
klarte i løpet av 1983 å øke nettopplaget 
ined om lag 500, som var målsettinga. Og 
sammen med KKs støttering som blei en stor 
suksess evna vi altså å mobilisere mange av 
KKs venner utafor partiet til støtte for 
avisa. Til sammen var det tilstrekkelig ikke 
bare til å sikre avisa, men gjorde det også 
økonomisk mulig å utvide KKs sidetall fra 
høsten 1983. 

En viktig målestokk når vi skal gjøre opp status for en landsmøteperiode vil være om vi 
klarer å spre avisa til stadig flere. Her er noen tall: 

Dagsavisab. 
Ukeavisab. 

Sum 

pr. 15/4-80 

6652 
1408 

8060 

Vi har altså økt både dagsavisab. og uke· 
avisab. slik at summen av de som nå fast 
følger med i KK er ca. 1700 høyere nå enn 
for tre år siden. Men det er en klar svakhet 
at en for stor del av økningen faller på lør· 
dagsabonnentene. 

Det er flere viktige problemer i KK·arbei· 
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15/4-81 

6576 
2287 

8863 

15/4-82 

6735 
2409 

9144 

15/4-83 

7102 
2652 

9754 

det. Det er fortsatt mange arbeidsplass· og 
bransjelag som neglisjerer arbeidet med KK. 
A løse dette og øke spredninga i proletaria· 
tet er ei svært viktig oppgave. Frafalne 
abonnenter er et stort potensiale. Det veit 
vi. Men vi har likevel ikke klart å bygge opp 
et godt organisert fornyingsarbeid, som fø· 
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rer til at vi helt unødig mister mange abon· 
nenter. Slikt fornyingsarbeid er også viktig 
sympatisørarbeid for partiet. 

For det tredje er det veldig forskjell fra 
partidistrikt til partidsitrikt. Resultatet for 
Akershus og Troms i 1983 f.eks. er som natt 
og dag. 

l perioden har avisa fortsatt å utvikle seg 
som ei journalistisk god og profesjonell avis. 
Den redaksjonelle linja til avisa, med hoved· 
vekt på agitasjon og konkrete, politiske av· 
sløringer, gir ei riktig innretting. En av de 
viktigste framgangene i perioden har vært 
arbeid med å få fram økonomiske avslørin· 
ger, som både har retta søkelyset mot bor· 
gerskapets økonomiske forbrytelser og det 
kyniske profittjaget som er kjerna i kapita· 
l ismen. 

Samtidig er det en alvorlig politisk feil 
ved avisa at funksjonen som kollektiv orga· 

nistor av partiets arbeid blir undervurdert. 
Avisa framhever i for liten grad partiets ar· 
beid og initiativer, og støtter ikke godt nok 
opp om partiets oppgaver. På dette området 
har det vært framgang i siste del av peri· 
oden, men problemet er fortsatt ikke løst. 

l perioden er det blitt samlet inn penger 
til en egen kvinnepolitisk journalist i Klasse· 
kampen. Begrunnelsen for dette var at det 
var tvingende nødvendig å styrke avisas 
kvinnepolitiske profil. At avisa fikk en egen 
kvinnepolitisk journalist, har betydd et stort 
framskritt. Samtidig er det et stort probleme 
at det meste av kvinnestoffet er satt bort til 
kvinnejournalisten. En person kan umulig 
rekke over alt av betydning på dette feltet. 
Dette gjør at avisa ikke klarer å vinne den 
innflytelsen blant kvinnene som det burde 
være grobunn for. 

VIl. Valgkamp, parlamentarisk arbeid 
Hovedtendensen i dette arbeidsfeltet har 
vært positiv i perioden. Partiets langtids· 
plan vedtatt høsten 1981 stilte disse opp· 
gavene i det parlamentariske arbeidet: 

ccMålet må bl.a. være: 
Både å utvikle og øke oppslutninga om 

vår politikk for sentrale konkrete saker, om 
revolusjon og sosialisme i Norge, og øke an· 
tallet representanter i kommunestyrer og 
fylkesting. 

Et mål er i perioden som helhet å integre· 
re det parlamentariske arbeidet i partiets 
øvrige arbeid og gjøre det til en fast del av 
partiets politiske kamp. 

Valgkampen må også ses i sammenheng 
med partiets politisk-ideologiske arbeid i 
perioden. Både arbeidsprogram og den om· 
fattende diskusjonen om sosialisme vil kun· 
ne brukes til å styrke valgkampen, og sjølve 
valgkampen vil kunne utvikle arbeidspro· 
gram og diskusjonen om sosialisme. 

Eventuelle større nyvurderinger av for· 
holdet mellom RV og partiet utsettes til et· 
ter kommunevalget. Eventuelle mindre ju· 
steringer foretas på RV-landsmøtet våren 
-83 etter diskusjon i RV·regi.n 

De viktigste framgangene i perioden - in· 
kludert tida fra landsmøtet høsten 1980 til 
høsten 1981 - har vært: 

• Valgkampanjene i 1981 og 1983 har til 
sammen ført til en relativt liten, men viktig 
økt oppslutning om partiet og RV, inkludert 
flere representanter. 

• Den politiske hovedlinja har utviklet 
seg i positiv retning: Fra i hovedsak arbeid 
med delreformer ti l en mer helhetlig linje 
hvor kampen for reformer, avsløring av svs· 
temet og det strategiske perspektivet, revo· 
lusjon og sosialisme, etter hvert ses mer i 
sammenheng. Først og fremst skyldes dette 
den skoleringa og ideologisk-politiske av· 
klaringa i partiet som har funnet sted i peri· 
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oden. Linja i valgarbeidet og i den mer per
manente parlamentariske arbeidet har der
for fått et mindre reformistisk preg og beve
get seg i retning en mer revolusjonær poli· 
tisk linje. Særl_ig var valglinja i 1983 et ut
trykk for dette. 

• Forståelsen for betydning av det parla
mentariske arbeidet har økt i perioden. Sy
net på parlamentarisk arbeid som et helt un
derordna pliktarbeid som tidvis må gjøres, 
er på vikende front. Kampen mot NRKs for
søk på å stenge RV ute fra valgsendingene i 
1983 bidro positivt til å øke forståelsen for 
at det parlamentariske arbeidet i vårt sam
funn er en viktig del av klassekampen. uSiå 
tilbake-kampanjen" økte forståelsen for den 
politiske kampens betydning. 

• Det er blitt bygd opp en rekke dyktige 
ledere rundt om i landet. 

• Det er en positiv, om enn ujevn ten
dens, i retning av at det parlamentariske ar
beidet integreres mer i partiets øvrige ar
beid. Mange steder er det utviklet et fastere 
samarbeid mellom den lokale partiledelsen 
og den (de) valgte RV-representanten(e). 

• Gjennom kommunestyrerepresentante
nes arbeid er det blitt utviklet en rekke gode 
eksempler på hvordan parlamentariske or
ganer kan brukes som utgangspunkt for poli
tiske avsløringer og konkret systemkritikk. 
Erfaringene viser at inngående, konkret sak
kunnskap, nær kontakt med massene og 
kjennskap til deres krav og behov er viktige 
forutsetninger for at det parlamentariske ar
beidet skal kunne fungere som avsløring av 
kapitalismen. Men det krever også at kom
munestyrerepresentanten sjøl er i stand til å 
se delkampene og avsløringene i et revolu
sjonært perspektiv. Det at vi har klart å dri
ve fram en rekke gode eksempler på revolu
sjonært. parlamentarisk arbeid, har både bi
dratt til å øke oppslytninga om RV og til å 
øke forsåtelsen for det parlamentariske ar
beidets betydning i partiet. 

Da perioden starta, levde det parlamen-
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tariske arbeidet i stor grad et liv utenfor 
partiets helhetlige plan og arbeid. l det store 
og det hele er det slutt på denne skadelige 
situasjonen, og det er all grunn til å kon
kludere med at utviklinga på dette arbeids
feltet har vært positiv. 

Det parlamentariske arbeidet er svært 
viktig, ikke bare for å oppnå taktiske, kort
siktige delseire, men også i kampen for revo
lusjon og sosialisme i Norge. Her i landet er 
arbeiderklassen og det arbeidende folket 
fortsatt bundet til borgerskapets politiske 
system, parlamentarismen, og har tiltro til 
det. De parlamentariske organene, særlig 
Stortinget. spiller dessuten en sentral poli
tisk rolle i den forstand at svært mye av den 
politiske interessen og oppmerksomheten er 
konsentrert rundt det som foregår der. Dette 
gjør at parlamentarisk arbeid og parlamen
tariske posisjoner er svært viktig for et re
volusjonært parti, både for å kunne gripe inn 
i den politiske kampen på en slik måte at vår 
politikk blir kjent blant massene, og for å 
kunne bryte ned tilliten til det parlamen
tariske systemet og borgerskapets politiske 
partier. Revolusjonært, parlamentarisk ar
beid er derfor et viktig ledd i en helhetlig, 
kommunistisk strategi og taktikk. 

Dette synet er det ikke enighet om i par-
. tiet. l hele perioden har det vært kamerater 
som har ønsket å løsrive det parlamentaris
ke arbeidet fra partiets arbeid. Dette har 
tatt form av uenigheter rundt RVs organisa
sjonsmoddell. Noen kamerater har tatt til or
de for at RV bør være en front, der partimed
lemmer deltar på like linje med andre, men 
der partiet som organisasjon ikke har noen 
spesielle rettigheter. l en god del tilfeller 
har dette standpunktet også gått sammen 
med ønsker om å tone ned RVs revolusjonæ
re profil og legge vekta ensidig på reform
krav. Uansett vil imidlertid ei slik løsriving 
av RV fra partiet føre til at det parlamen
tariske arbeidets funksjon som ledd i en hel
hetlig, revolusjonær strategi, svekkes. 
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Men det finnes også kjlmerater som har 
angrepet det revolusjonære, parlamentaris· 
ke arbeidet fra en annen vinkel, og hevdet 
synspunkter av typen: 

- Det er uinteressant eller lite viktig å 
drive parlamentarisk arbeid i forhold til 
f.eks. faglig arbeid. 

- Arbeidet har nok en viss taktisk betyd
ning, men liten betydning for revolusjonens 
vilkår i Norge. 

- l ei førkrigstid må en først og fremst 
nå grave ned ni tiendeler av partiet, og at alt 
eksternt politisk arbeid, inkludert parlamen
tarisk må underordnes dette. A legge stor 
vekt på å utvikle det parlamentariske arbei
det, blir dermed et uttrykk for moderne revi
sjonisme. 

Slike standpunkter har til felles at den 
politiske kampen tones kraftig ned, og for
bindelsene til massene brytes eller begren
ses til snevre delområder. 

Sentralkomiteens ledelse av arbeids
feltet: 

l starten av perioden var ledelsen av ar
beidsfeltet delegert bort til kamerater som 
arbeidet hardt og dyktig, men som fikk 
svært liten hjelp av sentralkomiteen. Hjelpa 
manglet både når det gjaldt planarbeid, poli· 
tiske diskusjoner og kader. Denne feilaktige 
prioriteringa - kombinert med en vanskelig 
situasjon i partiet pga. partikrisa - gjorde 
at arbeidsfeltet ble sterkt forsømt og kritik· 
ken av ledelsens prioritering var sterk i par
tiet. Arbeidsfeltet befant seg høsten 80 og 
våren 19 81 i ei krise. 

Tidlig 1981 ble partiets daglige ledelse 
nødt til å legge om kursen, diskuterte krisa 
og prioriterte kader til ledelsen av arbeidet, 
inkludert med en kamerat fra partiets dagli· 
ge ledelse av hovedansvarlig. Pga. denne 
prioritering og de diskusjonene som partiets 
ledelse seinere førte, fikk arbeidsområdet 
en mer stabil ledelse. Planarbeidet (bl.a. i 
form av større «høringer" før valgkampene
ne skulle legges opp) ble bedret. Det skjedde 

en gradvis opprioritering av det parlamen
tariske arbeidet i partiet. 

Dette har vært et av de avgjørende vilkå
ra for å komme ut av krisa og starte arbei
det med å gi det parlamentariske arbeidet 
det innhold og den plass det må ha i partiet. 

Dette arbeidet er nå relativt godt i gjen
ge. Den sentrale ledelsens arbeid med valg
kampen i 1983 var også et viktig skritt i rik
tig retning ved at større deler av partiledel· 
sen - sammen med RV-ledelsen - utforma 
linjene for valgkampen. Dette førte bl.a. til 
at arbeiderklassens situasjon og interesser i 
større grad enn tidligere prega deler av valg
kampen. 

Samtidig finnes det viktige svakheter 
fortsatt i ledelsen av arbeidsfeltet: 

• Det er enda ikke foretatt en skikkelig 
oppsummering av åtte års parlamentarisk 
arbeid og gjort disse lærdommene tilgjenge
lige for de mange. 

• Analysen av parlamentarismen som et 
avgjørende redskap for borgerskapets dikta
tur, staten og partivesenet er kommet kort. 

Dette er svakheter som må rettes opp 
dersom partiet skal evne å plassere det par
lamentariske arbeidet i en riktig strategisk 
sammenheng. 

l valgkampene i 1981 og 1983 satte RV 
seg som mål å få minimum 40% kvinner på 
listene, og minimum 40% kvinner på 1. 
plass. Den første målsettinga ble nådd, både 
i 1981 og 1983, men ikke den andre. Etter 
innitiativ fra RV sentralt og kvinneutvalget, 
med oppfordring om å nominere kvinner på 
topp, kom kvinneprosenten på 1. plass opp i 
mellom 30 og 40. Sjøl om dette er en viss 
framgang fra 1981, er det fortsatt for dår
lig. 
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VIll. Utviklinga av organisasjonen 
og det indre partilivet 
l perioden er det organisatoriske arbeidet 
overfor DS'ene og DS'ene styrka. DS'ene ar· 
beider i forhold til den sentrale planen med 
egne endringer. Det er nytt i forhold til før 
3. landsmøte at avvik fra den sentrale pla· 
nen blir rapportert og søkt godkjent. Dette 
er en styrking av den demokratiske sentra· 
lismen i partiet. Det betyr også at DS'ene ar· 
beider mer sjølstendig. 

SK har avholdt organisasjonskurs med 
deltakere fra % av DS'ene. Dette har hatt en 
positiv innvirkning på organiseringa av 
DS'ene og deres organisatoriske arbeid. SK 
har også oppretta et eget diskusjonsblad for 
DS'ene. På en del områder har dette hatt en 
positiv funksjon i å spre ideer og erfaringer 
mellom DS'ene. 

SK har ikke klart å lage tilsvarende orga· 
nisasjonskurs for lagsstyrene. Et opplegg 
med studiehefter har stoppa opp. Dette er 
en stor svakhet i organisasjonsarbeidet. La· 
ga er det viktigste leddet som må styrkes i 
partiet nå. 

Det nye kontingentsystemet har ført til 
høyere gjennomsnittskontingent pr. betalen· 
de medlem. Men det er fortsatt et stort pro· 
blem at mange medlemmer ikke betaler kon· 
tingent, og at det er for sein kontingentinn· 
betaling fra lag og DS'er. Sviktende kon· 
tingentinnbetaling har vært en trussel mot 
viktige sider ved partiets virksomhet i hele 
perioden. 

Før forrige landsmøte oppsummerte det 
daværende SK at det var krise i organisa· 
sjonen. Siden den gang har det skjedd ei 
styrking av DS-leddet i partiet. Når det gjel· 
der laga, er imidlertid situasjonen slik at det 
kan utvikle seg til ei alvorlig krise dersom 
partiledelsen ikke klarer å gripe inn og ut· 
forme ei linie for å styrke grunnorganisa· 
sjonenes plass i partiet. Slik det er i dag, 
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spiller laga som kollektiv en beskjeden poli· 
tisk rolle. Viktige avgjørelser om politikk og 
taktikk blir tatt andre steder, i styrer, frak· 
sjoner og utvalg. Mye av det politiske arbei· 
det gjøres også i slike organer. Laga har pro· 
blemer med å samle seg og fungere som ar· 
beidende kollektiv i praksis. 

Lagsstyrerfe er ofte dårlig skolert i poli· 
tikk, taktikk og organisasjonskunnskaper. 
Oppgaver med å være lagsleder har liten 
prestisje i partiet. 

Problemene i laga har sammenheng med 
mange forhold. Men et sentralt spørsmål er 
forholdet til massekampen og massearbei· 
det. Kommunistiske grunnorgaisasjoner skal 
lede massekampen på sitt sted. Men mange 
steder er bånda mellom laga og massekam· 
pen nesten vekk. Problemene i laga henger 
sammen med det som kalles en tendens til 
usosialdemokratisering11 av partiets arbeids· 
stil: Massearbeidet tørker inn, vi stoler mer 
på utspill, topplansforhandlinger, propagan· 
da, mindre på direkte massemobilisering. 
Det er bra med propaganda, utspill, for· 
handlinger. Men når dette blir en erstatning 
for massearbeid, i stedet for et redskap til 
massemobilisering, er det ikke bra. Dette 
har til en viss gras skjedd. 

Det at massemobiliseringa, det direkte 
massarbeidet viser tendenser til å tørke inn, 
betyr at mindre av det virkelige politiske ar· · 
beidet i partiet gjøres på grunnplanet, av la· 
ga. Det politiske arbeidet gjøres av styrer, 
fraksjoner, utvalg, redaksjoner. Tendensen 
til usosialdemokratisering11 av partiet gjør 
at mye av lagas funksjon forsvinner. Nød· 
vendigheten av å diskutere politikk og tak· 
tikk tvinger seg heller ikke fram, når en ikke 
skal ut å mobilisere massene. 

l forlengelsen av disse tendensene ser vi · 
et parti der toppplanspolitikken er alt -
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massemobiliseringa intet. Et parti som ikke 
lenger er innretta på å sette massene i beve
gelse. Et parti der medlemskapet i grunnor
ganisasjonen er helt formelt. Medlemmene 
deltar ikke i arbeidet i en grunnorganisa
sjon, og ledes ikke gjennom en grunnorgani· 
sasjon, men er i praksis en flytende masse, 
der noen er passive og andre jobber i styrer 
utvalg og redaksjoner. · 

Et slikt parti ville knapt kunne kalles et 
leninistisk parti. 

Disse problemene kan ikke korrigeres i la
ga isolert. De henger sammen med utvik· 
linga av partiet som helt, også med arbeids
stilen i ledende organer. Det er bl.a. viktig 
sette søkelyset på planpolitikken på nytt. 
Problemet med formell gjennomføring av 
planene er utbredt. Planen anses gjennom· 
ført når det og det møtet er avvikla, i stedet 
for at gjennomføringa av planen blir målt i 
virkelige politiske resultater. Vi må stille 
spørsmålet om planene er innretta på at la· 
ga skal utvikle et stabilt massearbeid over 

. tid og ta ledelsen i massekampen lokalt, og 
om SK og DS'ene leder med dette for øye. 

Det er et grunnleggende prinsipp for et 
kommunistisk parti å beherske både legale 
og illegale kampformer. Partiet må være for· 
beredt på og årvåkent overfor forfølgelse , 
overvåking og hardere undertrykking. Vi må 
være forberedt på å bli forbudt og på å ar· 
beide under en krig. 

Vi har utvikla en del linjer for hvordan vi 
skal beherske illegalt arbeid og hvordan vi 
skal ivareta partiets sikkerhet. Det har i 
landsmøteperioden vært en degenerering av 
normene for dette arbeidet. Dette gjelder på 
alle plan i partiet. 

Det finnes en spontan tendens til å ofre 
sikkerhetsarbeidet for å oppnå kortsiktige 
politiske gevinster. Denne tendensen arter 
seg ved at kamerater blir kjørt fram som of· 
fentlige uten skikkeli vurdering på forhånd, 
at sikkerhetarbeidet bnlir neglisjert. og at 
de oppgavene som er stilt på dette området 

får en lavere prioritering i praksis enn det 
planen tilsier. Det er også tilløp til å se sik· 
kerhets· og beredskapsarbeid som en klamp 
om foten når det gjelder å fortsette de fram
gangene vi har gjort i kampen mot den øko· 
nomiske krisa og i valget høsten '83. Su
bjektivistiske feil i de politiske injene for 
sikkerhetsarbeidet som SK opprinnelig kjør
te ut (i forrige landsmøteperiode) har gjort 
det lettere for slike tendenser å bre seg. 

Planarbeidet. 
Foran forrige landsmøte ble planlarbeidet 

kritisert for subjektivisme og for ikke å ta 
utgangspunkt i en helhetlig strategisk plan. 

Spesielt blei det lagt vekt på nedpriorite· 
ringa av industriarbeiderklassen og arbeidet 
i fagbevegelsen og for lav prioritering av de 
organisatoriske forberdelsene på krig. Kam
panjemodellen som blei brukt ble kritisert. 
Vi hadde hatt kampanjer på maselinja i kvin· 
nearbeidet og ungdomsarbeidet. Bruken av 
kampanjemodellen tok ikke hensyn til at 
partiet hadde utvikla seg og dreiv arbeid på 
en lang rekke områder og at laga var organi· 
sert på forskjellig vis og med forskjelige 
oppgaver. Kampanjene var lite lagt opp til å 
tilfredsstille lagas behov. Planene blei også 
kritisert for oversentralisering, de ga lite 
rom for lokale behov og til taktikk utfra lo· 
kaie forhold. Planen krevde i for stor grad at 
hele partiet skulle konsentrere seg om de 
samme oppgavene til tross for at det var 
store forskjeller. 

l tillegg kom den økonomiske krisa som 
trua Klassekampen med konkurs. Arbeidet 
blei kastat om og planene blei ikke tilstrek· 
kelig revurdert utfra denne situasjonen. Føl
gen blei at planene ikke blei brukt eller fulgt 
i partiet. l denne perioden spilte planene en 
liten rolle i partiarbeidet. Omprioritering av 
kader i ledelsen ramme også arbeidet i fag
bevegelsen hardt og det utvikla seg en kraf· 
tig kritikk mot dette i store deler av partiet. 
De sentrale målsettingene i palene blei dår
lig fulgt av ledelsen og kampanjen blei ikke 
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oppsummert. 
Denne kritikken har blitt prøvd å ta hen· 

syn til i utforminga av partiplanene i denne 
perioden. For det første ved å utforme ho
vedtrekkene i planen for hele perioden, sen
de planforslag ut til høring, ta hensyn til kri
tikk og merknader fra organisasjonen og ut
valg, gi mer spillerom for lokale behov og 
for lokal taktikk. De strategiske målsettin· 
gene har fått større plass i planene, likevel 
mangler en helhetlig strategisk plan for hele 
partiet. Det er gitt større spillerom, først og 
fremst med hensyn til å ta lokale taktiske 
hensyn. Det har vært et problem med å stap
pe pølsa for hardt. Planene har vært for mye 
prega av å uta igjen det tapten. Ledelsen har 
vært klar over dette problemet og har ved 
hver årsplan prøvd å rette opp dett. 

Ledelsen har i hovedsak klart å ligge for
an resten av partiet og holde sine egne fris
ter med å sende ut planforslag, de endelig 
planene og materialet til de forskjellige opp
gavene. De glippene som har vært (som 
f.eks. utgivelsen av Kapitalen) har tildels lig
gi utafor ledelsen. Det har vært lagt mye ar
beid i å rette opp de feila som blei kritisert i 
forrige periode. SK mener de nå er på riktig 
spor, men må fortsatt arbeide for å legge 
planer og materiale bedre til rette. 

Til forskjell fra forrige periode blir plane
ne i all hovedsak fulgt og respektert i par
tiet. Avvik fra planen blir rapportert og det 
blir i de fleste tilfeller søkt om dispensasjon. 

Partidemokratiet. 
Det var mye kritikk av partidemokratiet 

på forrige landsmøte, og det er fortsatt sto
re problemer på en del områder, og det fin
nes usunne tendenser. Men på en del områ
der som ble kritisert, er forholda blitt bedre. 

Kritikken dreidde seg om at partiledelsen 
var lite lydhøre overfor kritikk, det var vans
kelig å slå igjennom. Ledelsen summerte 
ikke opp kampanjer og planer, ting blei kjørt 
ut i organisasjonen uten høring og disku
sjoner først. Det var også en kritikk om det 
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var for store krav til enighet (monlittisme). 
Kritikk blei møtt med harde slag, og det ut
vikla seg tildelse ukameratslig diskusjoner 
og innlegg i internpresse. 

På noen områder var også kritikken kon- · 
kret. Det gjaldt statsstøttediskusjonen som 
blei avbrutt og hvor ledelsen seinere tok et 
annet standpunkt til spørsmålet. Opplegget 
for LM-diskusjonen blei hardt kritisert. Spe
sielt fordi nominering og valg av delegater 
skulle gjøres før alle program og beretnings
diskusjoner var fullført. 

Det var også mye kritikk av ledelsen fordi 
den holdt tilbake opplysninger og var lite 
flink til å informere i partiet. Planer ble ved
tatt uten høring o.l. 

På mange områder har demokratiet i par
tiet blitt bedre. SK lærte mye av den kon
struktive delen av kritikken. SK er blitt flin
kere til å se demokratiet som en ressurs og 
bruke de ressursene som ligger i organisa
sjonen. 

Planarbeidet er nevnt tidligere. SK er 
blitt flinkere til å lytte til kritikk og svare på 
kritikk. Stilen med harde slag er dempa. Fle
re diskusjoner blir lagt ut i partiet, vi tar oss 
bedre tid før vedtak blir fatta. 

Debatten i partiet er blitt mye åpnere. En 
rekke spørsmål blir debattert eksternt. Par
tiet er ikke så lukka som før når det gjelder 
debatter som godt kan gå åpent. Dette har 
riktignok ført med seg en del overslag, men 
det er underordna. At spørsmål som Kina, 
sosialismen, kulturrevolusjonen, partimo
dell, prinsipprogram. osv. kan gå åpent er en 
styrking av partiet. 

Men dette har også ei anna side som li li
ten grad er blitt talet, og som er en trusel 
mot det indre partidemokratiet: Det er en 
tendens til at de spennende diskusjonene 
går utenom laga, og til at lagas deltakelse i 
prosessen som fører fram til vedtak er blitt 
mindre og har fått mindre betydning. 

Dette skyldes ikke at en del debatter blir 
ført åpent. Apne debatter, der synspunkter 
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og uenigheter raskt blir kjent, og der mye 
forskjellig materiale er tilgjengelig for alle, 
er et godt utgangspunkt for å styrke debat· 
ten i partiet. Dette skjer imidlertid ikke 
automatisk. Det krever bevisst planlegging 
og tilrettelegging fra ledelsens side for at 
dette skal skje. Dette har ikke SK innsett i 
tilstrekkelig grad, og på dette området er 
det blitt gjort feil. Et eksempel på denne ty
pen feil er · måten sosialismediskusjonen er 
blitt ført på i partiet. 

Et annet eksempel er hvordan prinsipp
rogramdiskusjonen i utgangspunktet ble 
lagt opp fra SKs side. SK bestreber seg på 
at det eksterne materialet skal bli godt, at 
forskjellige syn kommer med i utkastet, at 
det blir arrangert Dokka-kurs, debatt i KK. 
sommerleir osv. Men SK har ikke i tilsvaren
de grad tatt tiltak for å sikre den interne de· 
hatten, og gjort politiske og organisatoriske 
tiltak for at de lokale partistyrene og laga 
skal drive denne diskusjonen godt. Dette er 
desto mer kritikkverdig siden det er store 
problemer med det politiske livet i laga. Ut 
fra denne situasjonen skulle SK ha lagt mye 
større vekt på det interne opplegget enn det 
som er gjort. 

Eksterne kurs og studieopplegg blomst· 
rer. Det er bra, men mange kamerater kan 
ifølge sin gradering ikke delta på dette, og 
bør heller ikke delta i eksterne debatter i 
KK, RF osv. Når arbeidet med å tilrettelegge 
den interne debatten ikke blir tilstrekkelig 
prioritert, betyr det å neglisjere deres demo· 
kratiske rettigheter. En sånn utvikling bi· 
drar til å lage to partier, et internt og et ek
sternt parti. 

Denne feilaktige tendensen kommer ikke 
av et feilaktig syn på demokratiet i seg sjøl, 
men snarere et feilaktig syn på det organisa
toriske livet i partiet. l ledelesen er det blitt 
et for stort skille mellom det politiske og det 
organisatoriske. 

Mange kamerater i ledelsen gjør et ut
merka arbeid med den eksterne ledelsen, rei
ser mye i landet osv. Men det er verdt å tel
le opp hvor mange som delta på viktige begi
venheter i partiet som distriktsårsmøter. 

Dette betyr ikke at den eksterne debat· 
ten, kurser og seminarer, åpne møter osv. 
bør kuttes ned. Men det finnes en syntese 
hvor den politiske delen av ledelsen må bli 
mer organisatorisk og hvor den organisa
toriske må bli mer politisk. 

IX. Kvinnepolitisk arbeid 
Målsettingene for det kvinnepolitiske arbei· 
det i landsmøteperioden ble stilt slik: 
- å bygge Kvinnefronten 
- å slåss mot kvinneundertrykkinga innad i 

partiet 
- å arbeide med å utvikle en faglige kvinne

politikk 
- å kjempe blant kvinnene for ei riktig linje 

i spørsmålet om krig og fred 
- å føre teoretisk kamp og gjøre teoretisk 

arbeid på det kvinnepolitiske området. 
Videre ble det stilt som ei målsetting å ar

beide for å etablere en ny basis for 8. mars 
innretta på kvinnefagforeninger, masseorga-

nisasjoner, uorganiserte kvinner o.l. 
l tilknytning til vedtektsdebatten ble det 

på landsmøtet fatta et vedtak som retta seg 
mot kvineundertrykkinga i partiet. Der heter 
det bl.a.: ~<Vedtektenes §5 sier om pliktene 
tilledende organer på alle nivåer i partiet: 
'De plikter å hjelpe til med å fostre parti
medlemmene til erfarne, dyktige og sjølsten
dige klassekjempere som kan ta ledende og 
sjølstendige oppgaver både i og utafor 
partiet.' Landsmøtet kan konstatere at den
ne plikten forsømmes særskilt overfor kvin
nene i partiet. Landsmøtet slår fast at denne 
praksisen er kvinneundertrykkende og ved-
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tektsstridig. Ledende organer på alle plan 
plikter etter vedtektene å ta særskilte tiltak 
i forhold til kvinnene for å fostre dem slik 
§5 krever.n 

Kvinnearbeidet har vært leda av kvinne· 
utvalget som ble oppretta av SK sommeren 
1981. Kampen mot kvinneundertrykkinga 
innad i partiet har ført til noen resultater si
den forrige landsmøte. Men kampen har ikke 
vært ført systematisk på det viset som ved· 
taket fra 1980-landsmøtet la opp til. Den 
mest markerte framgangen er i forhold til 
RV _ !:nm oreide å få en klar kvinneprofil i 
valgkampen 1983. RV hadde på forhånd fat· 
ta vedtak om at minst 40% av listetoppene 
skulle være kvinner. En del distrikter har og· 
så praktisert kjønnskvotering ved valg av 
DS, med godt resultat. Kvinnenes interesse 
for, og deltakelse i sturier og teoretisk ar
beid har tatt seg betydelig opp i perioden. 
Under kvinneutvalgets ledelse har det vært 
avholdt en lang rekke seminarer om kvinne
politiske temaer rundt i landet. Det har også 
vært avholdt en del kurs i politisk økonomi 
bare for kvinner, med godt resultat. 

Kvinneundersøkelsen som ble gjennom
ført i kvinneutvalgets regi våren 1983 viser 
imidlertid at det er langt igjen. Kvinnene job
ber i hovedsak med interne, og organisa
toriske oppgaver, særlig avdelingsstyrer. De 
blir i liten grad fostra til å stå fram som ek
sterne representanter for partiet. og til å 
delta aktivt i den politiske og teoretiske de
batten. Kvinnene føler et stort behov for 
skolering. Sjøl kvinner med svært lang er
faring fra arbeid i partiet, vurderer seg sjøl 
forholdsvis lavt når det gjelder politisk nivå. 

Når det gjelder målsettinga med å bygge 
Kvinnefronten er vi fortsatt kommet kort. 
Partiet har ingen gjennomtenkt linje for ar
beidet i Kvinnefronten, og dermed lite ret
ningslinjer for de kameratene som jobber 
der. 

l arbeidet med å utvikle en faglig kvinne
politikk, har 6-timersdagen stått sentralt. 
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Partiets linje med å kreve 6-timersdag med 
full lønnskompensasjon har fått oppslutning 
i store deler av kvinnebevegelsen, og har 
prega 8. marsdemonstrasjonene de siste 
åra. Partiets ledende kvinnepolitikere har 
spilt en sentral rolle i denne kampen, og i 
polemikken mot SVs moderasjonslinje. Kvin
neutvalget har også jobbet for å få Faglig 
Utvalg til å ta hensyn også til den kvinnelige 
delen av arbeiderklassen når politikke ut
formes, og dette arbeidet er i ferd med å gi 
resultater. 

Målsettinga med å kjempe blant kvinnene 
for ei riktig linje i spørsmålet om krig og 
fred er i for liten grad blitt oppfylt. Kvinne
utvalget har ikke engasjert seg i kampen for 
kvinnelig verneplikt. Utvalget har heller ikke 
prioritert å propagandere for nødvendighe
ten av den internasjonale solidariteten i 
kvinnebevegelsen. Dette er en politisk feil, 
som har straffa seg bl.a. i forbindelse med 
8. mars og kampen om parolegrunnlaget for 
dagen. 

På området teoretisk kamp og teoretisk 
arbeid påd et kvinnepolitiske feltet, er det 
jobba mye med kvinnenes situasjon under 
kapitalismen og grunnlaget for kvinneunder
trykkinga. Det er brakt fram mye verdifullt 
stoff, satt i gang mange fruktbare debatter. 
Det er også tatt oppgjør med noen gamle sja
blonger som ikke duger ved vitenskapelig 
gransking. Men det er ennå et stykke igjen 
før vi har et avklara syn på grunnlaget for 
kvinneundertrykkinga, og en klar strategi 
for kvinnenes kamp for sosialisme og kom
munisme. 

En av de viktigste framgangene i peri
oden har vært gjennombruddet i kampen 
mot porno. Grunnlaget for dette gjennom
bruddet var lagt gjennom mange års arbeid 
fra kvinner i partiet, Kvinnefronten og Fel
lesaksjonen mot porno og prostitusjon. 
Bredt, opinionsdannende arbeid har vært 
kombinert med aksjoner av typen pornobål. 
TV-programmet om porno med Unni Rustad 
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høsten 1983 ble gnisten som tente en præ
riebrann og åpnet den norske befolkningas 
øyne for at porno ikke betyr seksuell fri· 

X. Ungdomsarbeidet 
Da forslaget til langtidsplan var ute i partiet 
til høring, var det ett punkt som ble kritisert 
av mange: Plasseringa av ungdomsarbeidet 
som uen lavere prioritert oppgaven. Trass i 
at SK var enig i mange av agumentene som 
kritikerne brukte (ungdomsarbeidets strate
giske betydning for styrking av pariet), var 
det umulig å finne rom for en høyere priori
tering i inneværende periode. Følgende opp· 
gaver ble stilt for partiets ungdomsarbeid i 
perioden: 
- Sikre regelemessig og fast kontakt mel

lom partiet og ungdomsorganisasjonene 
sentralt og i de sterkeste distriktene. 

- Lage en konkret plan for utbygging av 
ungdomsorganissajonene på utvalgte ste· 
der der grunnlaget er godt, men der det 
bare finnes partiorganisering, ikke ung· 
domsorganisering. 

- Som ledd i oppbygging av partiskolen ar· 
rangerer partiet skoleringskurser for ut
valgte medlemmer av ungdomsorganisa
sjonene. 

- En sentral konferanse med utvalgte til· 
litsmenn i partiet og ungdomsorganisa
sjonene avholdes i løpet av perioden for å 
diskutere ungdomsarbeidet vårt. 
Vi kan nå oppsummere at disse tiltakene 

ikke er gjennomført. Kontakten mellom par
tiet og ungdomsorganisasjonene er fortsatt 
ujevn og uregelemessig. Det er ikke laga 
noen konkret utbyggingsplan for å opprette 
ungdomsoranisasjonslag på nye steder. NKS 
har tatt flere initiativer for å få partiet til å 
prioritere arbeid på høyere læresteder flere 
plassert med sikte på å opprette NKS-lag. 
Men forsøkene har stranda på at partiet har 
prioritert annerledes. Det er avholdt ett, 

gjøring, men tvert imot grov kvinneforakt og 
brutal undertrykking. 

nokså begrensa kurs for NKS-medlemmer i 
perioden, med sentrale partikamerater som 
innledere. Den planlagte ungdomskonferan
sen er ikke gjennomført. 

På området ungdomsarbeid må vi altså 
konkludere med at sjøl den begrensa planen 
som ble vedtatt, ikke er oppfylt. Dette er 
svært kritikkverdig. 

Ungdomsforbundenes medlemmer i dag er 
partiets medemmer og ledere i morgen. Ung
dosmsforbundene har alltid væort en viktig 
kilde til rekruttering for partiet, og et sted 
der nye ledere er blitt fostret. Dersom denne 
kilden tørker ut, betyr det en kraftig svek
king av hele den marxist-leninistiske beve
gelsen, også partiet. SK har ikke klart å lede 
dette området på en tilfredsstillende måte. 

Utviklinga i Rød Ungdom. 
Rød Ungdom har styrka seg politisk og or· 

ganisatorisk siden forrige partilandsmøte. 
Ungdomsforbundet har prioritert studier i 
grunnleggende marxisme: filosofi, histo· 
riesyn og politisk økonomi. Hovedmålset
tinga i hele perioden har vært rekruttering 
og organisatorisk vekst. l dette arbeidet leg
ger RU størst vekt på arbeidet på de videre· 
gående skolene, spesielt allmenfaglig stu
dieretning. l dette arbeidet er det oppnådd 
resultater. RU er i ferd med å gjennomgå et 
generasjonsskifte i hele organisasjonen. Ho
vedtyngden av medlemmene er rekruttert et· 
ter 1980. 

RU er imidlertid ennå en tallmessig liten 
organisasjon. Andre problemer er for liten 
ekstern markering, for amatørmessig orga
nisatorisk arbeid, store politiske uenigheter. 
Oppsummeringsvis må det sies at det er 
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mange positive tendenser utviklinga av 
Rød Ungdom. 

Utviklinga av NKS. 
l første del av perioden opplevde NKS for· 

holdsvis omfattende utmeldinger i Bergen 
og Tromsø. Utmeldingene hadde sammen· 
heng med de politiske kampene rundt par
tiets forrige landsmøte. Omfanget av ut· 
meldingene kunne vært begrensa dersom 
kampen mot klare høyrestandpunkter hadde 
blitt tatt opp på et tidligere tidspunkt. 

Kvantitativt er NKS i tilbakegang og har 
vært det hele landsmøteperioden. Det alvor· 
ligste i situasjonen er at NKS hittil har ver
va få nye staudenter med lang tid igjen å 
studere, hovedtyngden av NKS' medlemmer 
består i dag av hovedfagsstudenter som har 
to til tre år igjen av studiene. Fra våren 
1983 har rekruttering og organisasjons· 
utbygging vært hovedoppgave for NKS, noe 
som har resultert i små framganger enkelte 
steder. A få snudd tendensen til kvantitativ 
tilbakegang og uforgubbingn er et spørsmål 
om å leve eller do for NKS på kort sikt. 

Dette betyr ikke at det ikke finnes positi· 
ve tendenser i utviklinga i NKS. Politisk kan 
NKS peke på klare framganger: NKS har fått 
økt oppslutning om sin utdanningspolitikk, 
og økt sin innflytelse i interesseorganisa
sjonene. Blant de fem største interesseorga
nisasjonene for studerende ungdom h!lr NKS 
ledelsen i to og stor innflytelse i to andre. l 
perioden har noen av de storte studentaksjo
nene mot staten på mange år, vært gjennom
fort, og NKS har spilt en ledende rolle i dis
se. 

NKS har også arbeidet med å skolere 
medlemmene i marxismen, styrke profilen 
på politisk, ideologisk og teoretisk kamp, og 
har nådd en del resultater på dette området. 
Det er et framskritt for planarbeidet at det 
blei utarbeida en plan for hele landsmøtepe· 
rioden. Denne planmetoden bor følges opp i 
neste periode med større vekt på hørings
runden i partiet. 
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Allerede i forberedelsene av planen var 
det motsigelser mellom behovet for å kon
solidere partiet og behovet for å styrke sik· 
kerhets- og beredskapsarbeidet. Begge disse 
oppgavene kunne ikke få like stor plass. Ut
fra analysen av krigsfaren kan en si at sik
kerhets- og beredskapsarbeidet burde ha en 
større plass enn det som det har fått. Men 
SK vurderer det sånn at problemene i partiet 
når det gjaldt politiske, ideologiske og orga
nisatoriske spørsmål var så store at det var 
og er nødvendig å styrke partiet på disse 
områdene. Konsolidering av partiet fikk der
for høyeste prioritet. SK mener at denne pri· 
oriteringa var riktig, sjøl om vi ikke har opp· 
nådd det vi ville med de diskusjonene om 
sikkerhet og beredskap som er gjennomført. 

SK er av den oppfatning at helheten og 
målsettingene i planen har vært korrekt 
stilt. Planen har fungert som en rettesnor 
for partiarbeidet i perioden. Sammen med at 
halvårsplanene har blitt sendt ut i god tid 
har dette ført til større lokalt spillerom for 
DS'ene i planlegginga, dette til tross for at 
planen bærer med seg den gamle feilen med 
å stille for mange oppgaver samtidig. 

Oppgavene som er stilt i planen er i ho· 
vedsak fulgt. Av oppgaver som ikke er løst 
er opprettinga av partiskole. Oppgaven var 
riktig å stille og er fortsatt presserende å få 
løst. Det er problemer i partiledelsen som 
har vanskeliggjort dettte. 

Det er ikke avholdt ungdomskonferanse 
som skulle erstatte den nedprioriteringa av 

- ungdomsarbeidet som planen uttrykker. 
Oppgava med å utarbeide org.kurs for laga 
er ikke fullført til tross for at behovet for 
dette har økt i perioden. Kina-diskusjonen er 
gjennomført i så liten del av partiet at vi må 
oppsummere at det ikke har vært en lagsdis
kusjon om Kina i denne planen. 

Et problem med å lage planer for lengere 
perioder er at den objektive situasjonen og 
forutsetningene for planen kan endre seg 
underveis. l hovedsak har partiet klart å til-
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lempe planen i forhold til dette. F.eks. var 
det mulig innafor planen å innalle til den 
store konferansen om Buvik·utvalgets inn· 
stilling i august 1983. Vi har også klart å 
sette rekruttering til en større oppgave på 
planene. l utgangspunktet fikk dette arbei· 
det en lav prioritet. 

Men vi har ikke på samme måte klart å 
møte oppblomstringa av den såkalte freds· 
bevegelsen. Ei sånn utvikling var ikke forut· 
satt i planen. Tvert om var planen å sette i 
gang offensiv for partiets politikk i kampen 
mot krigen. Forsvar· og fredsuka i februar 
'81 var starten på dette. Det blei fulgt opp 
med en del skritlig propaganda i bøker og 
hefter. Men i stedet for en offensiv blei vi i 
stedet satt tilbake med den oppslutninga 
som fredsbeveglsen og NTA fikk om sine pa· 
sifistiske og pro-sovjetiske standpunkter. 
Partiet og partiledelsen klarte ikke å legge 
om sitt arbeid og utvikle en taktikk for å mo· 

te dette. De forsøkene som blei gjort ble 
vanskeliggjort fordi ideene til den såkalte 
fredsbevegelsen utvikla en kraftig opportun· 
istisk retning innad i partiet. Vi må opp· 
summere at partiet kom bakpå hæla i for· 
hold til fredsbevegelsen. 

En langtidsplan for hele landsmøteperi· 
oden erstatter ikke behovet for en strate· 
gisk plan. Siden vi klarte målsettinga med å 
laga dagsavis har vi mangla en strategisk 
plan. Behovet for dette har blitt større i den· 
ne perioden. En del uavklarte svar på strate· 
giske spørsmål er grunnlag for motsigelser 
og forer til skjerping av motsigelser. Disku· 
sjon om en sånn strategisk plan må settes i 
gang i forbindelse med neste langtidsplan. 
På samme vis mangler vi en organisatorisk 
utbyggingsplan. Det foregår i dag en spon· 
tan utvikling av partiet i typer lag og hvor 
lag blir oppretta. 

XII. Den ideologiske utviklinga i partiet 
l dag er høyre fortsatt hovedfaren i partiet. 
Hvilke hoyreproblemer partiet strir med, 
kommer fram i beretningas avsnitt om de 
enkelte kampområdene. Her skal vi bare 
foreta ei kort oppsummering: 
- landsmøtet pekte på svakheter i klasse· 

sammensetninga som noe av grunnlaget 
fo r høyreavviket. Dette har vi ikke klart å 
snu. 

- Det er fortsatt kamp om klasseinnret· 
tinga til paratiet, og en tendens til å un· 
dervurdere proletariatets ledende rolle. 

- Det har i hele beretningsperioden stått 
en kamp mellom ei revolusjonær kamplin· 
je og ei reformistisk linje. Særlig i for· 
bindelse med tariffoppgjøret og kampen 
for arbeidsplassene har de to linjene ut· 
krystallisert seg. Erfaringene fra kampen 
innafor Akergruppa viser at problemene 
med å utvikle ei revolusjonær kamplinje 

når nedlegging og arbeidsløshet truer,er 
store og får svært alvorlige konsekvenser 
for arbeiderklassen. 

- Beretninga til landsmøtet i 1980 pekte 
på en revisjonistisk tendens tilå dele par· 
tiet i to: En faglig del av en uparti·deln. 
Dette førte til at partiet fikk et system 
med faglige <<eksperten) som drev sin 
virksomhet på sida av partiet. Beretninga 
pekte på at en sånn situasjon avlet øko· 
nomisme. Denne situasjonen har fortsatt 
i denne beretningsperioden. Sjøl om det 
har skjedd en viss bedring, bl.a. ved at 
det sentrale faglige utvalget legger større 
vekt på å jobbe gjennom distriktsstyrene, 
er denne todelinga fortsatt et stort pro· 
blem. 

- Den økonomiske krisa rammer mange ka· 
merater hardt personlig, med arabeidsløs· 
het, dårlig råd osv. l en slik skjerpa situa· 
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sjon er det ofte vanskeligere enn før å 
drive politisk arbeid. Det er en tendens til 
at kamerater prøver å finne individuelle 
løsninger på de økte problemene som kri· 
sa medfører, f.eks. ved å bli mer passive 
politisk. Men problemer må behandles 
som kollektive, politiske problemer, som 
partiet må utvikle ei linje for å løse. 

- Beretninga pekte på unnfallenhet overfor 
sosialimperialisme som et av uttrykka for 
høyreavviket. Dette kom ennå klarere 
fram i perioden etter landsmøtet. Den 
ideologien fredsbevegelsen sto for, slo 
kraftig in i partiet. 
Ikke alle uenigheter som forholdet til 
fresbevegelsen har dreid seg om forskjel· 
lig syn på den politiske linja fredsbeve· 
gelsen har stått for. Det har også vært 
ulike meninger om taktikken overfor 
fredsbevegelsen blant kamerater som i 
store trekk har hatt samme vurdering av 
fredsbevegelsens karakter. Likevel er det 
i hovedsak slik at motsigelsene rundt for· 
holdet til fredsbevegelsen har avspeilt at 
fredsbevegelsens politiske linjer har slått 
inn i partiet. 
Unnfallenheten overfor sosialimperialis· 
men har også vist eg på de <<Store dage· 
ne)) som 1. mai og 8. mars, der det har 
vært en tendens til å godta parolegrunn· 
lag med for liten brodd mot Sovjet. 

- Målsettingene planen satte for bered· 
skapsdarbeidet i perioden er ikke oppfylt. 
Det har vært en spontan tendense til å 
nedprioritere dette arbeidet. 

- Feila i sikkerhetsarbeidet er ikke kor· 
rigert. På noen områder har sikkerhetsar· 
beidet snarere fortsatt å degenerere. 

- l RV-arbeidet har høyretedensene hoved· 
sakelig kommet til uttrykk ved at en del 
kamerater har gått mot alliansemodellen 
for RV, og i stedet gått inn for en front· 
modell, der AKP(m·l) som parti ikke skulle 
ha noen spesielle rettigheter. Konsekven· 
sen av ei slik linje ville bli at RV ble en 
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venstre·reformistisk front i stedet for en 
revolusjonær allianse. 

- Det er fortsatt slik at en del kamerater 
går ut av partiet fordi de 11mister trua)) på 
sosialismen og marxismen-leninismen. 
Det finnes også kamerater i partiet som 
mener at marxismen ikke nødevendigvis 
er mer vitenskapelig enn en hvilken som 
helst annen teori. 

- Landsmøtet pekte på liberalisme og høy· 
refeil i det indre partilivet. Disse proble· 
mene finnes fortsatt, og gir seg bl.a. ut· 
slag i mangledne innbetaling av kontin· 
gent. Det finnes et sjikt av passive med· 
lemmer som ikke oppfyller noen arbeids· 
plikt, og knapt møteplikt. Det største pro· 
blemene nå er partilaga. Mange lagssty· 
rer er svake, laga er lite sjølstendige og 
jobber lite som kollektiv. Laga fungerer 
ikke som bindeleddet mellom partiet og 
massene. Møtene er ofte kjedelige, og gir 
liten hjelp til det konkrete politiske arbei· 
det. 
Ett utslag av liberalismen og høyrefeila i 
det indre partilivet er at kritikk og sjølkri· 
tikk som metode til å bedre partiets ar· 
beid, brukes lite. Det har vært perioder i 
partiets historie da kritikk/sjølkritikk har 
vært brukt på en overdreven og rituell 
måte. Slike feil må ikke hindre oss i å se 
at kritikk/sjølkritikk er helt nødvendig for 
å holde partiet friskt. bekjempe feil og ut· 
vikle skader. 

- Kvinneundertrykkinga i partiet er fort· 
satt et stort problem. Kvinnene slippes i 
liten grad fram til å delta i den politisk· 
taktiske ledelsen av partiet. Mannlige 
partikamerater har jamt over svært lite 
kunnskap om, og interesse for, kvinne· 
politiske spørsmål. Slik blir et av de sto· 
re, strategiske spørsmåla i kommu
nismen, nemlig kvinnespørsmålet, blir 
kraftig undervurdert i partiet. Dette er et 
uttrykk for innflytelse fra reaksjonær 
mannssjåvisme. 
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- Et alvorlig problem er tendensen tli at 
massearbeidet tørker inn. Dette merkes 
på de fleste områder av partiarbeidet, 
men særlig i forbindelse med de <<store 
dagene,,, - 1. mai, 8. mars, 21. august 
osv. Direkte, personlig mobilisering dri· 
ves i langt mindre utstrekning enn tidlige· 
re. Denne tendensen representerer et al· 
vorlig høyreproblem, en sosialdemokrati· 
sering av partiets arbeidsstil. 

- For tida pågår en diskusjon om forslag til 
nytt prinsipprogram for partiet. Forløpet 
av denne diskusjonen vil ha betydning for 
vurdering av den ideologiske utviklinga i 
partiet. Vi vil imidlertid avstå fra å kom· 
me med noen vurdering av programdisku· 
sjonen nå, fordi det vil gripe inn i den på· 
gående debatten på en uheldig måte. Her 
må det bli opp til landsmøtet å konklude· 
re. 

Høyre er fortsatt hovedfaren i partiet. 
Men har høyre svekka seg eller styrka seg i 
perioden? Bildet er ikke helt entydig. Men 
på en del områder kan det pekes på klare 
framganger i kampen mot høyre, som gjør at 
situasjonen er en annen nå enn i tida rundt 
forrige landsmøte: 
- Det eksisterer ikke lenger noen organi· 

sert høyrefløy som truer med å splitte og 
ødelegge partiet. 

- Rundt siste landsmøte var det en betyde· 
lig studeifiendtlighet i partiet. og grepet 
om en del grunnleggende spørsmål om 
marxismen, som historisk materialisme 
og politisk økonomi, var svakt. Denne si· 
tuasjonen har snudd seg. Studievirksom· 
heten og interessen for teoretiske studier 
har økt, og med 'Kapitalen-studiene har 
partiet gjennomført et av de største løfta 
på området studier i hele sin historie. 
Studiene har ført til klare framganger når 
det gjelder partimedlemmenes grep om 
den vitenskapelige sosialismen og om po· 
litisk økonomi. 

- Rundt siste landsmøtet var det en klar 

tendens til å nedvurdere kommunistisk 
propaganda og sjølstendig, kommunistisk 
arbeid. Den lokale dagskampen ble fram· 
heva som det meste betydningsfulle ar· 
beidet. Økonomistiske ideer i denne for· 
men har liten oppslutning i partiet i dag. 
Det er en langt bedre forståelse for be· 
tydninga av kommunistiske propaganda, 
avsløring av kapitalismen som system og 
propaganda for revolusjon og sosialisme. 
Det er ennå et godt stykke igjen før vi 
klarer å gjøre dette på en god og slagkraf· 
tig måte i praksis, men det er likevel et 
stort framskritt at oppgave er stilt, og at 
det jobbes seriøst for at partiet skal bli 
bedre i stand til å løse den. 

- Landsmøtet pekte på høyrefeil i arbeidet 
på arbeidsplassene av typen økonomis· 
me, snevert faglig arbeid. Slike feil finnes 
fortsatt. Likevel har det skjedd en klar ut· 
vikling til venstre på dette området. Arvå· 
kenheten overfor reformismen er høynet, 
folk har begynt å ta oppgjør med gæern 
praksis, samtidig som interessen er stor 
for teoridiskusjoner om reformismen. Det 
er også viktig å understreke at nesten in· 
gen har gått i fella med <<fire års kamp 
mot de blå". Tvertimot, kritikken av DNA 
er skarpere nå enn tidligere. Partiet er i 
ferd med å tuvikle en politikk for kampen 
mot krisa med en skarp profil mot alle 
former for reformisme. Der denne politik· 
ken er blitt satt ut i livet, som f.eks. i 
Tyssedal, har den ført til store resultater. 
Arbeiderkonferansen mot Buvik·utvalget 
som ble avholdt høsten 1983 viser også 
at partiet har kommet et godt stykke på 
vei når det gjelder å utforme en krisepoli· 
tikk som kombinerer systemkritikk av ka· 
pitalismen med konkrete anvisninger for 
hvordan arbeidsfolk må kjempe mot ned· 
legginger og oppsigelser. 

- Innflytelsen som fredsbevegelsens ideer 
har i partiet er mindre nå enn den var 
sommeren/høsten 1981. Fremdeles er det 
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uenigheter i partiet når det gjelder freds
bevegelsens karakter, med langt flere 
enn tidligere slutter opp om analysa av 
fredsbevegelsens hovedlinje som reaksjo
nær, sjøl om hovedmassen av medlem
mene deltar ut fra et ekte engasjement 
mot krigsfaren. 1. mai 1983 ble dessuten 
parola «For et sterkt, uavhengig forsvar» 
båret i ei lang rekke 1. mai-tog der vi del
tok, bl.a. i Oslo. 

Situasjonen er altså betydelig bedra på 
viktige områder, og vi kan slå fast at krisa i 
partiet er over. Partiet har hatt styrke nok 
til å komme igjennom krisa i den vestlige 
maoismen uten å gå i oppløsning og/eller de· 
generere til revisjonisme og sosialdemo
krati. 

Historiske erfaringer, både fra vårt parti 
og andre partier, viser i!llidlertid at en ten
dens kan vokse fram i ly av en annen. Sjøl 
om høyre fortsatt er hovedfaren, må vi ikke 
være blinde for andre ideologiske tendenser, 
som kan være like skadelige for partiets ut
vikling. Oet er SKs syn at det finnes en ultra 
venstre-tendens i partiet, med disse ideo
logiske kjennetegna: 
- Den bryter ned prisnippet om masselinja. 

Uten at partiet klarer å knytte nære bånd 
til massene, vil det verken være i stand 
til å utrette noe i dagskapmen, gjennom
føre en sosialistisk revolusjon eller lede 
utviklinga fram mot kommunimsen. Dette 
betyr at partiet må ta utgangspunkt i 
massenes krav og behov og arbeide på en 
rekke felter i klassekampen, slik at mas
sene kan se at det er vi som går i spissen 
for deres interesser. Det betyr også at ar
beidsmtetodene våre må være i tråd med 
de prinsippene Mao utarbeidet: 
«Vi må ut i massene, lære av massene, 
generalisere deres erfaringer, u'lede av 
dem enda bedre og mer systematiske 
prinsipper og framgangsmåter, og der· 
etter gå · ut i massene med dem igjen (pro
gagere dem) og oppfordre massene til å 
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bruke disse prinsippene og framgangsmå
tene i praksis, og løse massenes proble
mer og hjelpe dem å nå fram til frigjøring 
og lykke.n 
Den ultra venstre-tendensen som finnes i 
partiet i dag vil, hvis den vinner fram, fø
re til en kraftig innsnevring av partiets 
kontaktflate med massene, og til at par
tiet utformer sin politikk og sine linjer 
isolert fra massenes erfaring. 

- Den underkjenner politikken betydning. 
Før og etter forrige landsmøte førte vi 
kamp mot økonomisme i partiet. Økono
mismen opphøyer økonomisk kamp til det 
eneste viktige kampområdet, og under
kjenner betydninga av allsidig politisk 
kamp, politiske avsløringer og kommunis· 
tisk propaganda og agitasjon. Den ultra
venstre-tendensen vi ser i partiet i dag, 
opphøyer ikke den økonomiske kampen, 
men beredskapsarbeidet til det eneste 
kampområdet av betydning. l «Hva må 
gjøresn slår Lenin fast at ikke noe annet 
arbeid kan tjene som erstatning for opp· 
gava med å utvikle den politiske agitasjo
nen og organiseringa av politiske avslø
ringer. Det er bare gjennom allsidig poli· 
tisk kamp, politiske avsløringer og kom
munistisk propaganda og agitasjon at ar
beiderklassens bevissthet kan utvikles til 
noe mer enn fagforeningsbevissthet, at 
arbeiderklassen kan bli i stand til å spille 
sin ledende rolle i kampen for sosialisme 
og kommunisme. Lenins kritikk av økono
mismen rammer derfor også på viktige 
punkter den ultravenstre-tendensen som 
finnes i partiet i dag. 
Denne · ultravenstre-tendensen har kom

met til uttrykk i et feilaktig syn på partiets 
strategi, innretting og oppgaver. Kamerater 
som står for dette synet" mener at en tredje 
verdenskrig mellom Sbvjet og USA er uunn
gåelig, og ser på folkekrigen, ikke den sosia· 
fistiske revolusjonen, som partiets strategis· 
ke oppgave. Alt annet arbeid enn å forbere-
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de partiet på krig, må derfor tones ned. 
Det er svært sannsynlig at det bryter ut 

en tredje verdenskrig, og at Norge blir ok
kupert. Men det er i strid med marxismen å 
hevdet at en konkret krig er uunngåelig, sjøl 
om imperialisme betyr krig. Det er ikke umu
lig at det kan skje store, objektive endringer 
som . forrykker styrkeforholdet melloni de 
ulike kreftene i verden og avverger den kon
krete omfordelingskrigen mellom Sovjet og 
USA. Ei slik utvikling er ikke særlig sann
synlig, etter det vi nå kan se. Men å gjøre 
utbruddet av en bestemt krig til et absolutt 
dogme, er en feil. 

Det at krig og okkupasjon er svært sann
synlig, må sjølsagt få konsekvenser for par
tiets arbeid. Men det er fortsatt sosialistisk 
revolusjon, ikke folkekrig som er partiets 
strategiske oppgave. Det er mulig at veien 
til en sosialistisk revolusjon vil måtte gå 
gjennom en folkekrig mot en sovjetisk ok
kupant. Men vi vil stå dårlig rusta til å lede 
arbeiderklassen og det arbeidende folket i 
kampen om statsmakta etter en eventuell 
folkekrig dersom vi har innsnevret partiets 
strategiske oppgave til å være sjølve krigen, 
ikke den sosialistiske revolusjonen. Med det 
slikt syn på partiets strategiske oppgave vil 
vi også være ute av stand til å fremme ar
beiderklassens og det arbeidende folkets 
strategiske interesser dersom utviklinga av 
verdenssituasjonen skulle ta en annen ven
ding enn ventet. 

De kameratene som står for dette synet 
på partiets strategi, trekker konsekvenser 
for partiets innretting og arbeid som ville få 
katastrofale følger for partiets eksistens og 
innflytelse. Etter deres syn må beredskaps
arbeid oveordnes alle andre oppgver, som 

arbeid med Klassekampen, parlamentarisk 
arbeid, fagforeningsarbeid, rekrutteringsar
beid. Noen kamerater har også tatt til orde 
for at 90% av partiets medlemmer bør være 
hemmelige. 

Disse kameratene vil altså både tone ned 
kommunistisk propaganda, avsløring av ka
pitalismen, propaganda for sosialismen, og 
dagskampen. Konsekvesen av ei slik inn
retting ville bli at partiet brøt bånda til mas
sene, og sto fullstendig isolert. Det ville og
så bety at vi ga reformister og borgere fritt 
spillerom til å knytte arbeiderklassen og det 
arbeidende folket til seg, ideologisk og poli
tisk. Dette ville gi et svært dårlig utgangs
punkt for å mobilisere arbeiderklassen og 
folket i Norge til folkekrig mot en sovjetisk. 
okkupasjon. Om denne ultravenstre-tenden·· 
sen vinner fram vil det ikke bety at partie~ 
står styrket foran en eventuell krig, men ka · 
tastrofalt svekket. 

Ultravenstre-tendensen er også kommet 
tli uttrykk ved at noen kamerater hevder at 
AKP(m-1) ikke lenger er et kommunistisk par
ti, men har skifta farge og blitt moderne re
visjonistisk. 

Det er riktig at det finnes alvorlige høyre
feil i partiets sikkerhetsarbeid, og at det firn
nes sterke høyretendenser i synet på betyd
ninga av beredskapsarbeid. Slike feil må bE!
kjempes. Det samme må innflytelsen fra 
fredsbevegelsen i form av illusjoner om Sov
jets karakter og tro på at fakkeltog kan av
erke krigen. Men den ultravenstre-tenden
sen som finnes i partiet, er et fullstendig 
feilaktig svar på slike problemer. Ultraven

-stre-tendensen gjør det vanskeligere, ikke 
lettere, å bekjempe høyrefeil i partiets ar
beid. 
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