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I. 9ARTIARBEIDET HØSTEN -84 

Fram til nyttår skal partiet sluttføre arbeidet med den lang

tidsplanen vi nå jobber etter. Hva dette innebærer for 1984 er 

sammenfatta i TF-lederen i jan-nr-84. 

Det som legges fram her nå, er ingen ny plan for resten av 

året, men noen kommnetarer og mindre justeringer på bakgrunn av 

utviklinga i l.halvår: 

l) HOVEDOPPGAVA FOR PARTIET SOM HELHET ER FORTSATT GJENNOM

FØRINGA AV LANDSMØTET. 

'Når august er omme, betyr dette fØrst og fremst oppgaver 

for delagtene og ansvarlige for gjennomfØringa av delegatkonfer

ansene og sjØlve landsmøtet. 

Om partilag prioriterer å fortsette behandlinga av landsmøte

saker etter august, for å øve innflytelse på landsmøtet gjennom 

sine delagter og gjennom den skriftlige debatten,må laget ta 

standpunkt til når de setter opp hØstplanen. Det må bli DSa sin 

oppgave å fØlge opp om laga i distriktet priori~erer rett her, 

i forhold til de andre oppgavene partiet skal gjennomføre i lØpet 

av hØsten. 

For DS betyr landsmøtearbeidet i høst fØrst og fremst å 

gjennomføre delegatkonferansene. Vi henviser her til retnings

linjene som ble sendt ut i aprilrutina. 

Det politiske forberedelsesmaterialet til delegatene blir sendt 

ut i neste rutine. 

2) KAPITALEN-STUDIENE DEL 2. 

Studieopplegget står her i TF for juni-84. 

Utifra erfaingene fra del l ,anbefaler vi at DS prioriterer 

hØ~t ~ hjelpe studielederne i laga og prøver å skaffe innled~~e 

til lag som sjØl har vansker med å legge opp til studiene. 

Det vil seinere bli sendt ut et rapportskjema for oppsumm

ering av dissse studiene. Dette skal sendes inn til SK i begynnelsen 

av 1985. (første rutine på nyåret). 

3) DET PARLAMENTARISKE ARBEIDET 

Partidiskusjonen om prioriteringa av Stortingsvalget-as 

skal være avslutta nå ,og blir oppsummert i nærmeste framtid. 

Som TF-lederen antydeJ~, ligger det an til at partiet slutter opp 

om en sterk priori ter :L ng av valgkampen. Dette setter krav til 
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deri eksterne l?rotilen vår, vår deltakelse i den politiske kampen 

framover. Samtidig krever det visse organisatoriske tiltak utover 

høsten ( nomineringsarbeid, kaderdisponeringer, analysearbeid osv) 

EN .GROVPLAN FOR VALGKAMPEN VIL BLI SENDT UT I NESTE RUTINE. 

Partidiskusjonen om organiseringa av RV gjenstår ennå i 

endel lag, og fristen for rapportering til SK er oktober-rutina. 

DSa bØr imidlertid sørge for at de får best mulig oversikt over 

denne diskusjonen i sine distrikt fØr delegatkonferansene, da 

dette skal behandles der. 

4) ARBEIDET MED KLASSEKAMPEN 

Vinterkampanja for Klassekamopen nåd~e ikke målsettinga. 

Med "normal" nedgang i sommerperioden ligger d·et nå an til at års

målsettinga for KK blir hard å nå , noe som også får konsekvenser 

for langtidsplanen med 10 000 i 1988. HØstkampanja i år må 

derfor få en større vekt i partiorganisasjonen enn hva den tidligere 

har hatt. Eget direktiv om hØstkampanja fØlger i denne sendinga. 

5) INNSATSEN I DEN EKSTERNE KLASSEKAMPEN 

TF-lederen lanserer en politisk offensiv på 3 spesielle 

områder for partiet til høsten. Dette er områder som partiet har, 

og er i ferd med å videreutvikle, politikk på , og som griper inn 

i.. sentrale pol i tiske stridsspørsmål i det norske samfunnet idag. 

SjØl om partiet har store interne oppgaver å skjØtte i hØst, 

mener vi det vil klare å gjennomfØre em slik målretta ekstern 

offensiv. Det te er også i tråd med målsettinga for årsplanen: 

"vi vil både svikte vår oppgave som komministisk parti, samtidig 

som det heller ikke vil tjene den interne konsolideringa og 

styrkinga, dersom vi stenger oss inne med bare interne oppgav~r" 

Et mer detaljert opplegg for hvilke initiativ SK vil komme 
l 

med til denne offensiven, vil bli sendt ut pr. post i beg. a~ 

juli. Samtidig vil det fØlge forslag om møter med enkelte DSAUer 

for å få drøfta mulighetene og prioriteringene til D::.fl Cl9 l~ga. 

Som n .svnt i pkt 3) vil opptrappinga til valgkampen kreve 

politiske initiativ fra partiet sin side på andre områder også. 

Kanskje spesielt vil dette gjelde "kampen om velferdsstaten", 

knytta til budsjetta og kommune- og fylkesøkonomiene. 

Disse kampene har brodd mot statsapparatet og regjering ,men 

som erfaringene viser klarere og klarere er det helt avgjørende 

for det revolusjonære alternativet å kle av sosialdemokratiet i 

disse kampene. Fordi det blir propagand~rt for to ulike veier å 

gå - to alternativer - for denne motstandskampen: 
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-den vi står for 

-den sosialdemokratiet står for. 

Også i kampen mot sosialimperialistis~nflytelse går det 

i ~etning av at sosialdemokratiet blir en mer og mer sentral 

motstander , utifra den tilpasningspolitikken de u ·tvikler. 

Med den innflytelsen sosialdemokratiet har i statsiipparatet, og 

med mulighet for å komme i regjeringsposisjon snart., er tilpasnings

politikken til Sovjet som de idag står for, en stør:re trussel 

for krunpen mot krigen enn de pasifistiske kreftene, sjØl om 

konsekvensenene av det de går inn for også i stor gz:ad betyr 

tilpasning til Sovjet. Dessuten utnytter tilpasnings :forkjempere 

også pasifistiske strømninger. 

Den frivillige forsvarspolitiske uka oppnådd~ bare i mindre grad 

den målsettinga som 1984-planen satte :" .. å trappe o•pp offensiven 

mot pasifisme og revisjonisme i feeds - og forsvarsspø~smll". 

Derfor må partiorgan på ulike plan prøve å få gjort mer med 

denne oppgava i 2.halvår. 

Tilpasningspolitikken slår også inn i solidari~et~arbeidet . 

Dette stiller også krav til partiet , ~pesielt i Afghan .istanarbeidet 

6) BEREDSKAPSARBEIDET 

Her er materiale til øvelsen sendt ut tidligere. 

I tillegg fØlger i denne sendinga en B-instruks, som skal 

behandles av alle lag. Vi viser til eget direktiv om dette. 

7) REKRUTTERINGSARBEIDET 

Som den forelØpige oppsummeringa av rekrutteringskarnpanja 

viser ,så er partiet igjen i ferd med å klare å rekruttere 

"normalt". Vi oppfordrer til at laga prioriterer rekrutter ing;s

arbeidet hØyt oqsa i høst- utnytter de mulighetene som fi 1.1s t ;il 

å kjøre sirkler og rekruttere direkte. 

Samtidig må partiet ta vare på de nyrekrutterte kar.1eratene. 

Gi de innfØring i de partidiskusjonene som står sentrale i lands

møtebevegelsen , ta hensyn til at de ikke har gjennomført Kapitalen 

del l osv. 

SKAU har innstilt på at partiet skal gjennomfØre en ny rekrut

teringskampanje på nyå:et. Denne må forberedes på DS- og lagsstyre

plan nå i hØst. Eget d~rektiv om dette vil komme i oktoberjrutina. 

8) ØKONOMISK ARBEID 

På bakgrunn av oppsummeringer og(innstillinger fra kassere-

.. 

\ 
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konferansen, vil det bli Yentninqs~injer for : dåt videre arbeidet 

med partiØkonomien. Dette blir sendt ut i neste rutine. (el.okt) 

9) PLANHØRING 

Arbeidet med ny langtidsplan for partiet, knytta til de 

strategiske rettningslin~ene for partiarbeidet, er igang. 

I likhet med forrige gang blir forslaget til ny plan sendt ut 

til hØring i partiet. HØringsdirektivet kommer i augustrutina. 

Det legges opp til behandling både i DS og lag , 

Svar på hØringa skal sendes inn i siste rutine i hØst, 

dvs. må være DS i hende i slutten av nov., sannsynligvis . 
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De DSer som Ønsker det kan sende ut kopi av planoversikten 

for høsten til lagsstyra , påfØrt de tillegg sorn er nødvendig 

å gi utifra DS sin tillemping av planen for distriktet. 

-----oooooo--------

II. DIREKTIV OM 2l.AUGUST 1984. 

I år kan vi legge nok et år til rekken av okkupasjonsår for 

Tsjekkoslovakia - 16 ar er det nå siden invasjonen i 1968. 

"Tiden leger alle sår" er et ordtak som mange vil gjØre til 

sannhet når det gjelder Tsjekkoslovakia. 

2l.august 1984 skal vi igjen gå i spissen for å vise at 

'I'sjekkoslovc;kia ikke er glemt -at Sovjets invasjon ikke er 

akseptert. 

2l.august 1984 skal ikke være en nedtrappmng fra i fjor. 

Distriltsstyrene bør istedet vurdere en opptrapping, der det 

er mulig. 

Den politiske situasjonen toran 2l.august i år har ikke for

andra seg vesentlig fra i#jor. Foruten Tsjekkoslovakia på 

topp , må vi spesielt markere Afghanistan og Polen: 

-Sovjet ut av Tsjekkoslovakia 

StØtt Charta 77 ! 

-Sovjet ut av Afghanistan 

Full støtte til motstandskampen! 

-sovjet -la Polen i fred! 

Frihet for Solidaritet! 

En spesiell sak som kan brukes i år i forhold til "freds- , 

bevegelsen" er brevet fra Charta 77 (se vedlagt kopi) som :. 
l 

ber om støtte fra fredsbevegelsen i vest til upposisjonen ~ øst 

og kampen mot atomutplas~eringene bl.a. i Tsjekkoslovakia 

Vi må slåss for den proletariske internasjonalismen som et 

varemerke i fredsarbeidet. 2l.august er en av pillarene i 

dette arbeidet. Spesielt revisjonistenes forsøk på å under

grave den proletariske internasjonalismen og spre nedrustnings

pasifismen må imØtegås. 

Målgruppene vi spesielt retter 2l.augustarbeidet inn på er 

viktig. Bl.a. må vi tenke langsiktig på hvor det er viktig 

å styrke opinionen mot sosialimperialismen. 

!::!',._ . ,. .. 

...... 
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-Fagbevegelsen er sentral. Tilslutning fra lokale klubber 

og foreninger må være en målsetting. Det krever at arbeidet 

kommer raskt i gang. Det bør vel allerede være igang når 

dette mottas. 

-De antiimperialistiske organisasjonene som er knytta til 

arbeidet mot Sovjets imperialistiske politikk ,må trekkes 

aktivt med så langt mulig og i former som aksepteres i fronten: 

o Afghanisatnkomiteene lokalt har flere steder vært aktive 

tidligere og må fortsatt trekkes med. 

o Solidaritet Norge-Polen-grupper må trekkes inn i arbeidet 

så langt mulig ,eventuelt med enkeltpersoner som appel

lanter osv. 

o Det er heller ikke av veien i invitasjonen til arrange

mentet å invitere andre grupper, som innvandrere og flykt

ninger, bl.a. eritreere, og solidaritetsorganisasjoner som 

har tilknytning til andre områder. 

-Fredsbevegelsen/NTA 

Her ligger en spesiell utfordring. I motsetning til i resten 

av Vest-Europa, hvor fredsorganisasjonene har svart positivt 

på brevet fra Charta 77, råder det utstrakt splittelse og 

handlingslammelse i Norge. Hvorfor ikke gjøre 2l.august til 

dagen da fredsbevegelsen i Norge blir stilt til veggs i forhold 

til sitt knefall for Sovjet ? Hansken er kastet. 

Arrangementsformen: 

De store byene må ta sikte på demonstrasjoner 2l.august. ; 

Andre steder , og aller helst flere steder .enn ifjor, bØr ~et 

sikres møter, stands, aksjoner osv som markerer dagen og saken. 

Lokale presseoppslag i aviser, lokalradio osv er viktige. ~ -

Sentralt propagandamateriale er fortsatt bare på planleggings

stadiet. FØlg med i Klassekampen for nærmere opplysninger. 

Om dere har bestemte behov eller ønsker, så me~d dem omgående 

til partikontoret. 

III. MELDING OM ARBEIDET MED LO-KONGRESSEN 

I denne sendinga vil det fØlge eget brev til DS om arbeidet 

med A forberede LO-kongressen ,bl.a. forberedelsene til valg 

av delegater. 
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Dere får: 

-Høringsdirektiv om neste langtidsplan for partiet 

-Grovplan for valgkampen -85 

-Landsmøtesaker: o Fprb.matr. til delegatene DKene 

o Instruks til fullmaktskomiteene DKene 

-Rapportskjema B-instruksen 

-Evt.videre retningslinjer for kontingentarbeidet. 

-Kontingentskjemaer 

-Terminrapportskjemaer 2/84 

Dere skal sende inn (rapp . fristen utløper for): 

-PP-diskusjonene 2.runde 

-Nomineringer til ny SK. 

-------ooooooo-------
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