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Opplegget for dett~ frivillige lagsmøtet finnes i jan-TF. 

Det er viktiy at laysstyret gjØr egne forberedelser i forb i ndels e 

med et slikt møte ,for at møtet skal bli noe mer enn en almenn 

diskusjon om den politiske situasjonen i Norge: 

-Hvilken rolle spiller sosialdemokraLiet på elet om.r~uet la.ye i.: 

jpbber ? Hva slags framstøt skal vi gjØre oveLfor dem i vår 

halvåret ? 

Lagsstyret bØr prøve å legge fram ,så langt som råd, både e n 

karakteristikk ctv det lokale sosialdemokratiet (styrke, s Vak

heter og hvilke motsigelser det går an ct spille på , SVs r olle) 

og forslag til tiltak som laget skal ta. 

-Hvilken innflytelse har sosialimperialismen i lagets 

område ? Hvordan står den i det lokale NTA-laget ? , i DNA og 

SV ?, NKP-lagets innflytelse ? , i fagbevegelsen ? , i kvinne

organisasjonene ? 

Hvor skal vi sette inn "støtet" ? Hvordan utnytte Afghanistanuka7, 

den forsvarspolitiske uka ? , årsmøtene i fagbevegelsen ?, 

8.mars og l.mai? osv ... 

Bygg videre på eventuelle tidligere vedtak om planen. 

Dersom laget på et tidligere planmøte allerede har bestemt 

hvilke eksterne oppyaver del skal scttse pct i Vd~halv~ret, er 

det sjØlsagt ikke noen grunn til å ta opp igjen en diskusjon 

og vedtak på disse tinga i sin fulle bredde .. Diskusjonen på 

sosialdemokratiets rmlle og sosialimperialismens innflyelse må 

istedet brukes til å komme videre på taktikken og de konkrete 

tiltaka på de spesielle kampoppgavene som berører killl~en mot 

disse retnlngene. 

(Om diskusjonen skulle fØre til at laget vil legge større vekt 

enn tidligere bestemt på saker som spesielt er retta mot sosial

demokratiet eller sosialimperialismen , er en annen sak) 

Innledninga: Ta utgangspunkt i lokale forhold. 

Innledninga bØr ikke. legge hovedvekt på å repetere det som 

står i kap. l i beretninga og i TF-artikkelen "Noen trekke ved 

den aktuelle politiske situasjonen" (Medlemmene må oppfrordres 

til sjØl å lese gjennom disse fØr møtet) . Istedet bØr det tas 

utgangspunkt i lokale fcrhold , om påstandene som er satt opp 

om sosialdemokratiets rolle og sosialimperialismens innfly te l s e 

gjelder på det lokale planet - og hva laget skal gjøre med de t t e . 
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ORIENTERING FRA FAGLLG UTVALG ~~-:~~-~~~-~~~~~~: ------------------------------
( På grurw av omfanget til obligatorisk s!:off, så kom dette 

ikke med i TF. Vi ber derfor om at lagsstyret leser opp denne 

orienteringa på at avdelingsmøte) . 

Aksjonen "Ja til arbeid'' blei stifta på Vestlandskonferansen 

av Norsk Jern og Metallarbeiderforbund 4.-5. november. 

Bakgrunnen for aksjonen er den alvorlige situasjonen for arbeids

plassene innen Jern og Metall, spesielt skipsvetftindustrien. 

Aksjonens formål er å samle arbeidsfolk til kamp mot arbeids

løsheta , under mottoet "Ja til arbeid". Det øvrige parolegrunn

laget inntil nå er fØlgende paroler: 

-"Kamp mot oppsigelser. Kawp mot permitteringer" 

.!!Arbeid ~Verdiskaping. Ledighet = Fattigdom" 

_aAlles rett til arbeid -politikernes ansvar" 

- "Forsvar arbeidsplassene i industrien" 

På dette grunnlaget inviterte aksjonen til en massemønstring 

9 .des. Invitasjonen gikk ut t .U . klubber og fc•reninger inne!l alle 

de viktigste forbundsområdene ,men og3å til yrkesskoleelevene, 

studentene og d e ar:Oeid.;lØse. Oppsununee.ct kan v.i slå fast at.. 

aksjonen 9.de~ ble en stor suksess. Demo~strasjonen blei til

slutta av foreninger og organisasjoner som representerte omlag 

300 000 personer. Det blei samla inn ,eller bevilga gjennom 

styrevedtak eller timelØnn , omlag 230 000 kroner. 

13 Samorger tilslutta seg a k sjonen ,samt henstilling fra Oslo 

Samorg. 

Minst 186 klubber, foreninger og Samorganisasjoner gjorde styre

vedtak om tilslutning. 

77 fagforeninger deltok med faner , fra Kirkenes i nord til 

Egersund i sør. Kvinnefronten og YLI deltok med sine faner . 

1600 - 2000 personer deltok i demonstrasjonen i Oslo 9.des. 

I tillegg til tilslutninga fra fagbevegelsen ,deltok også YLI 

(Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseoeganisasjon) 

NSU (Norsk Studentunion) , DAF (De arbeidslØses forening i 

Trondheim) og Cafe Blitz i Oslo. 

"Ja til arbeid" ledes av en aksjonskomite på 3 personer, 

valgt på Vestlandskonferansen. Disse 3 er: Eldar Myhre, Rosen

berg Verft, Stavanger, Kjel l HØy brå then, BMV / Bergea:· 09 

Leif Furre ,Stord Verft. Aksjonen koordine res av klubbfo rmann 
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Ove Stumo, Rosenberg Verft , klubbformann Leif Furre ,Stord 

Verft og klubbformann Kåre Sunde , BMV/Solhemsviken. 

Etter hua vi har brakt i erfaring , vil "Ja til arbeid" 

fortsette arbeidet med å samle arbeidsfolk og andre til kamp 

mot arbeidslØsheta, også etter 9.desember. Aksjonskomiteen 

vil sende ut en oppsummering av 9.desember-demonstrasjonen 

og de vil foreslå at klubber og foreninger tar opp til behandling 

en felles støtteerklæring ,som også betyr formell tilslutning 

til aksjonen. 

Etter all sannsynlighet vil det bli avholdt en konferanse med 

representanter for de tilslutta foreninger, klubber og organi

sasjoner i mars/april. 

Det er også planer om en lokal aksjonsdag over hele landet for 

"Ja til arbeid". 

Dette betyr at "Ja til arbeid" er i ferd med å utvikle 

seg til den landsomfattende solidaritetsbevegelsen som mange 

har etterlyst, og som vi så konturene av i Tyssedal og Sulis

kampen. 

AKP(m-1) stØtter sjØlsagt fullt ut denne aksjonen. Den kan 

bli et viktig redskap i kampene mot borgerskapet som vil utvikle 

seg i -80-åra. 

Vi ber om at alle partimedlemmer fØlger opp de initiativene 

som kommer fra "Ja til arbeid"-aksjonen. Jobb for tilslutning 

fra klubber, foreninger, Samorger og forbund i fagbevegelsen, 

og fra student- og elevorganisasjoner , interesseorganisasjoner ~ 

og arbeidsløses organisasjoner. 

"Ja til arbeid" har vist at den bygger på en virkelig bevegelse 

blant arbeidsfolk og ungdom, og den kan bli et viktig alternativ 

til klassesamarbeidslinja fra DNA- og LO-ledelsen. 
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ADVARSEL 

Av sarmne grunn som redegjort for foran ,kom h e ll e r ikke 

denne meldinga inn i TF. Lagsstyret _ o, = ~ = o o ,g "" ..; '1re i nnholdet 

i den kjent for medlermnene.: 

Et tidligere medlem av NKS og framtredende t al s mann fo r 

Progressiv Front i Oslo , ' , har i l e ng r e tid 

underslått, stjålet og narret til seg store penge belØp f ra den 

progressive bevegelsen ,medlemmer og sympatisøre r a v b e v egelsen 

og andre studenter og organisasjoner. Totalt dreier det seg om 

belØp p~ '.hverfall 100 000 kroner, sannsynligv i s svært mye mer. 

hadde en fortid som misbruke r av tunge 

narkotiske stoffer og hadde somet en lengre feng s e lstraff for 

kjØp og salg av disse ,da han ble tatt opp som we dlern av NKS. 

På det tidspunk t hadde. han tatt grundig oppgjØr med sin fortid, 

startet på en høyere utdannelse og ville prøve å "starte et 

nytt og bedre liv". Vi vurderte det som riktig å ta han opp 

som medlem av m-l-bevegelsen. Han var da også de første åra en 

drivkraft av de helt sjeldne, med en ustoppelig energi , store 

kunnskaper og solid klassestandpunkt. Han viste o gså stor om

borg for sine kamerater og var altid den fØrste til å hjelpe 

til n~r personlige problemer oppstod ,han hadde alltid tid til 

å besøke folk på sykehus, og han var den fremste til å trekke 

sympatisører og progressive studenter med på aksjoner, sette 

dem i arbeid og verve dem til NKS. 

Men, presset fra narkotikamiljØet ble etterhvert for sterkt. 

Det var en "glipp" , en til, og plutselig var det gjort; 

var narkoman igjen. Her klarte ikke Oslo NKS å holde hodet 

kaldt og fØlge vedtektene. Vi gav han sjanse etter sjanse, blå

Øyde som vi var. For ett år siden ble vi så klar o v er hvor 

sakene sto , da han i lØpet av ei helg tømte kassa til Progressiv 

Front og RØd Front for tilsammen 12000 kroner ,etter tidliger e 

å ha tatt 25000 kroner fra leieboerutvalget p å studentbyene. 

Vi oppdaget ogsct at han hadde skaffet seg en svær~ be~ydelig 

peLsonlig gjeld ved å låne belØp på opptil 7000 kroner a v 

enkeltstudenter. 

Selv om etter dette ikke har hatt o rganisatorisk 
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forbindelse med m-l-bevegelsen, har han fortsatt å vanke i 

miljØet. Dette har han utnyttet til å fortsette sjekktyverier 

og forfalskninger, opptak av stadig nye lån, og nylig også 

betydelige tyverier. En del av disse sakene vil nå bli offent

liggjort og flere politianmeldt. 

~MÅ HERETTER IKKE SLIPPES TIL I NOEN FORM 
~--------------

FOR POLITISK ARBEID I ELLER I NÆRHETEN AV M-L-BEVEGELS EN. 

DET ~~ GJØRES KJENT AT HAN IKKE REPRESENTERER BEVEGELSEN, OG 

ADVAROr:L HOT Å LANE HAN PENGER HÅ SPRES I ALLE HILJØER DER 

HAN KAN TENKES Å FERDES. 

Undertegnede tar sterk sjØlkritikk for å ha bidratt til at 

det har gAtt så lamgt. Oslo NKS har lært mye om narkotika de 

seinere åra. 

Fo:r. Oslo NKS 

" 

IV. OM BEHANDLINGA AV BERETNINGA. -----------------------------------------------------------
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