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Direktiv om RV-arbeid.
Distriktsst y ret må ta initiativ til $ nominere kandidater som skal
stå på RV-listene høsten -79 og allerede nå sette dem i gang med
drive arbeid for RV. Dette gjøres innen 2 måneder.
Anvisnirler:

Kandidatene bør organiseres i et eget utvala som har en del p olitiske oppgaver og møtes med jevne mellomrom.
7,andidatene kjøres fram som offentlige representanter for RV i
forskjellige sammenhegner, i avispolemikker, på å p ne møter or ved
lignenede anledninger der det tren g s talsmenn for RV og AKP (m-1) sin
Politikk.
Kandidatene gis høve til å skolere seg i partilinja for parlamentarisk arbeid, i kommunal/fylkeskommunal politikk, til å jobbe med
avsløringer oa drive fram alt slags nyttig materiale som vi har bruk
for i samband med valget.
De bør reise i distriktet for å propagandere og agitere for RV sin
politikk ved å selge KK, Oktober-bøker, arrangere o g delta på åpne
møter, engasjere seg i lokale kampsaker o.l.
De bør jobbe særskilt med å skaffe et nett av kontakter til valgkampen.
DS må gi hjelp til kameratene i dette arbeidet, og se til at de
ikke blir pålagt sårye anna arbeid at de ikke får utretta dette.
Be.lrunnelse:

Det er

av stor betydning av vi starter arbeidet med val g et tidlig.

Ved å plukke ut noen kamerater til å drive RV-arbeid allerede nå,
kan vi knytte til oss verdifulle kontakter som vi ikke ville nådd
i løpet av noen få hektiske uker foran valget. På den måten åpner
det seg helt nye og mye bedre mIxligheter til å gjøre RV sin politikk

kjent og til å verve mange flere stemmer.
Ved å skolere og trene kandidatene i god tid foran valget, vil de
bli i stand til å opptre Med større tyngde og autoritet enn om de
sommeren -79 uforberedt ble kasta ut i valgkampen. Dette har stor
politisk betydning oa vil cranSke sikkert g i uttelling i form av
flere stemmer til RV.

Oslo, 26. september 1978
Sentralkomiteens Arbeidsutvala

