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Innledning. 

For at partiet skal kunne begynne å forberede de sentrale 

partioppgavene som vi skal jobbe med i 1985, har SKAU vedtatt 

hovedlinjene i et forslag til 1985-plan. 

Det må sjØlsagt tas forbehold om at den nye sentralkomiteen 

kan komme med endringer. 

Plandokumentene som presenterer 1985 -planen mer utfØrlig 

for hele partiet ,vil bli lagt fram i des-TF . Det gjelder også 

diskusjonsoppleggene til partidiskusjonene våren 1985, og dir

ektiver for enkeltområder som KK-kampanja, 8.mars og l.mai. 

Det som presenteres her er altså hovedpunktene i planforslaget , 

slik at DSa kan begynne å forberede utkjØr og ' tillemping av 

planen for sitt område. 

I . Hov edmåla for arbeidet i 1985. 

Partiarbeidet i 1985 legges opp innafor ramma til de sentral e 

måla for neste landsmøteperiode som hØringsdirektivet for ny 

langtidsplan foreslår ( se planbilaget i aug-TF ,s. 11-13). 

For 19~5 betyr dette spesielt: 

l) Utvikle kamplinja mot den borgerlige storoffensiven 

mot folks levevilkår og" interesser. ·. 

2) Styrke kvinnekampen. 

3) Styrke partiet ,med spesiell vekt på 

- utv iklinga av grunnorganisasjonene som slagkraftige 

kommunistis k e grunnenheter 

-forbedre arbeiderinnrettinga på partiet. 

-forbedre masselinja til partiet. 

-styrke det revolusjonære perspektivet på partiets arbeid . 

- øke medlemstallet. 

II. Noen sentrale tiltak for å nå disse måla. 

l) VEKT PÅ Å JOBBE OPP GRUNNPLANSBEVEGELSENE - BÅDE 

INNAFOR FAGBEVEGELSEN OG ELLERS. 

Eks: a) jobbing på medlemsplanet i fagbevegelsen 
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b) utvikle bevegelser av typen "Ja til arbeid" , 

"La Oslo leve", "Husbank-83" ,"Arbeidsløses forening" 

c) trekke massene med i 8.mars- og l.maibevegelsene 

osv. 

Denne innrettinga betyr ikke at vi skal slutte med å ta 

"topplansinitiativ'' ,drive diplomati og være aktive med å markeds 

fØre partiet i mediabildet ( Snarere trenger vi en styrking av 

endel av dette arbeidet). Men det betyr at vi bevisst bygger opp 

arbeidet vårt utifra at siktemålet er å sette massene i bevegelse; 

enten det gjelder organisert handling eller at det styrker deres 

forståelse for at vi må ha sosialisme i dette landet. 

Bety dninga av å utvikle slike bevegelser som nevnt under 

eks b) , henger sammen med kampen for å fraveiste sosialdemokratiet 

grepet om arbeidsfolks viktigste masseorganisasjon:fagbevegelsen. 

Dette er bevegelser som springer ut av motsigelsen mellom kamp

vilje på grunnplanet og motstand fra toppen mot kamper som ikke 

passer inn i sosialdemokratiets valgkamprepertoar. 

Derfor er det viktig å utvikle enheten mellom grunnplanet i fag

bevegelsen og disse bevegelsene, i de tilfellene de også omfatter 

grupper utenom fagLevegelsen. 

Partiet som helhet vil måtte jobbe med å reise kampen på 

flere områder. Hva som vil være rett å prioritere for det enkelte 

partilaget , vil også avhenge av organisasjonsområdet og mulighet

ene lokalt. 

Allikevel vil vi ,utifra den vurderinga vi kan gjøre idag, kunne 

si ganske sikkert at noen områder vil peke seg ut som svært 

sentrale: 

-Kampen for arbeidsplassene. Både den kampen som fØres mot 

nedlegginger og permitteringer og kampen for de arbeidsløses 

rettigheter og krav om nytt arbeid. 

-Kampen mot den offentlige innstrammingspolitikken ; budsjett 

kampene ,mot privatiseringa av helse-,sosial- og omsorgsarbeid osv . 

-Kampen om 6-timersdagen 

-Boligkampen. 

2) HØY PRJ.ORITERING AV VALGKAMPEN 

.. Både fordi vi skal slåss for målsettinga om å få en inn 
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på Stortinget, og fordi det samsvarer med måls e ttin9a om å 

hØyne partiprofilen og styrke vårt propaganda - 0 9 a9ita sjons

arbeid. 

Etter l.mai og fram til valget , vil v a lg k<l lfiiJC.: n _ _y_;er0 hoved

oppgava til landspartiet. 

Grovplan for valgkampen er sendt ut ti d l i(J~ r ~ (s~ d ir.heftet 

for aug-84). Når det gjelder den politiske i nn r 0LLinga på valg

kampen, så legges forslag til program fr am ti l bc h <l nd ling i 

partiet og RV mot slutten av dette året. Me n a ll e r e d e nå kan vi 

slå fast at en hjørnestein i RVs valgkamppl a ttfo rrn må være 

propaganda for sosialismen og kritikk av det sosialdemokratiske 

"alternativet". 

3) BYGGE UT KVINNEFRONTEN 

Ved siden av at styrkinga av kvinnekampen griper inn i de 

eksterne klassekampsakene vi skal gå i ·bresjen for (som 6-timers

degen) ~ og får konsekvenser for partidiskusjoner og kaderpolitikken 

i partiet, så settes utbyggingav Kvinnefronten opp som et priori

tert tiltak på neste årsplan. 

4) REKRUTTERINGSKAMPANJE - FRA l.JANUAR TIL l.JUNI 

Se eget direktiv om denne i denne sendinga. 

5) ALLSIDIG ARBEID FOR Å STYRKE GRUNNORGANISASJONENE 

SIN ROLLE I PARTIARBEIDET 

Slik som: 

-Få laga til å legge langsiktige planer på grunnlag av parti

planen, som inkluderer det å bygge seg opp som politisk-taktiske 

ledelser i sine organisasjonsområder. 

-større vekt på propaganda- agitasjons- og rekrutterings

arbeidet (partibyggende arbeid, og arbeid for å styrke den sosial

istiske bevistheten hos folk 

-Utvikle masselinja. 

Dette forutsetter en hard satsing på å styrke lagsstyra 

(gjennom bl.a. skolering, bedre metoder for ledelse fra DS- og 

SK-planet, kaderpolitikken •• ) . 

Det krever også å komme videre på spørsmålet om "h.vordan et 

kommunistparti i dagens Norge skal fungere", og ideologisk kamp 

rundt masselinja . 
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6) FÅ IGANG PARTISKOLEN 

I 1985 vil hovedvekta bli lagt på skoleringa av lagsstyrer 

og av nye medlemmer (jfr. forslaget til langtidsplan ) . 

Dessuten at det blir jobba spesielt med innrettinga på arbeidere 

og kvinner i utarbeidinga av studieopplegga 

III. Andre områder som partiet vil arbeide på. 

Utenom de områdene som er blinka ut gjennom hovedmåla for 

arbeidet .i 1985 , vil sjølsagt partiet fØlge opp det jevne arbeidet 

på andre områder , i tråd med innrettinga som langtidsplanen 

foreslår. Men det betyr at vi ikke vil ta spesielle krafttak~ 

på disse områdene for å gjøre betydelige• ·gjennombrudd. 

Dette gjelder partiet som helhet. Om enkeltlag vil komme til å 

avvike fra denne prioriteringa , må tas standpunkt til gjennom 

den konkrete plantillempinga. 

IV. Obligatmriske partidiskusjoner. 

Forslaget her er det samme som er presentert i forslaget 

til langtidsplan. Dvs: 

Våren: Tema: "Innretting på arbeiderklassen" . 

Opplegg til 2 møter. Det ene med hovedinnretting på 

utvikling av faglig-pplitisk. plattform og forholdet 

til sosialdemokratiet. Det andre på kvinnespørsmålets 

plass i den faglig-pplitiske plattformen. 

HØsten:2 temaer: "Kvinnespørsmålets strategiske betydning" 

og "Kommtimistparti i Norge" (spesielt målretta mot å 

komme lengre i avklaringa av forholdet mellom legalt

og illegalt). :Ett møte på hvert tema ,obligatorisk 

V. Kampanjer. 

Utenom rekrutteringskampanja og valgkampen ,vil det bli 

-KR-kampanjer ( ca 15.jan- ca l.mars , og i forb. med 

valgkampen ca l.sept - ca midten av okt ) 

-Sommerinnsamling ( Innsamlingsmål vil ~ti presentert på 

nyåret , men det ligger sjØlsagt an tilVfnnsamling til valg

kampen vil bli foreslått ) 

-8.mars - og l.mai-bevegelsen· l.mai hovedoppgava i april. 
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VI. Konferanser. 

Konferanseplan vil bli sendt ut i desember. 

VII.Behandlinga - og iverksettinga av planen. 

Det er ikke hensikten at DS skal lag~et svært plandokument 

for distriktet. DS sin behandling må rettes inn på å ta stand

punkt til hovedmåla for arbeidet i sitt partidistrikt og hvilke 

tiltak DS skal legge spesiell vekt på. 

Partiplanen vil bli lagt fram for laga og medlemmene i des-TF, 

og DS sitt arbeid med planen må legge hovedvelta på hvordan DS 

skal hjelpe og rettlede partilaga i å tillempe og sette parti

planen ut i livet. Dette må også prege evt. tilleggsdirektiv om 

planen som DS sender ut. 

Dersom DS går inn for viktige avvik fra planen som legges fram 

her ,må dette tas opp med SK. SK vil uansett ha rapport om DS 

sine vedtak i forbindelse med planen. 

II) NESTE RUTINE. 

I neste rutine får dere: 

-Opplegg for partidiskusjonene våren 1985 (også matriale til 

lagsdiskusjon om valgkampen) 

-Direktiv om KK-kampanja vinteren 1985 

-8.mars- og l.mai-direktivene 

-Konferanseplan 

Dere skal sende inn (rapportfrist utgår) : 

-Svar på hØringa om strate~isk planlegging og langtidsplan. 

x!-tillegg til plandirektivet pkt III: 

SJøl om krafttaket på internasjonalt arbeid er satt opp til 1986, 
rna parteit ta standpunkt til spesielle tiltak på dette . området 
også i 1985. Bl.a. hvilken vekt vi skal legge på Afghanisaanuka 
til Afghanisåankomiteen i ma~s-85. SKs innstilling om dette vil 
komme sammen med resten av plandokumenta i des. 
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