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SKAU har tatt til seg kritikk fra avdelinger og DS-er om at 
de tidligere har hatt liten innflytelse på partiplanene. I et 
forsøk på å desentralisere planarbeidet i samband med forbered
elsene til neste ~artiplan, for perioden høsten 1980 til 1983, 
sender vi ut et høt·ingsdirektiv for å samle inn materiale og 
synspunkter fra distriktsstyrene. 

Planarbeidet er et vanskelig arbeid. Vi må - ta hensyn til 
situasjonen som helhet og ha en vu~~~ring av et stort antall enkelt
områder. Vi må gjøre en mest mulig korrekt -vurdering av våre egne · 
krefter og endel viktige motkrefter. Vi må definere målet mest 
mulig klart i- form av oppgaver SO!ll lar ' seg gjennomføre, og vi må 
utarbeide hypoteser om .hv.a s.lags nøkkelfaktorer som kan komme til 
å e~dre seg , f.eks. konjunkturer, krig osv ( Rovedfeilen i 78-89 
p l a n e n v a r a t S K i k k e g j o r de g ru n d i g e no k u n de r s ø k e ls e r ·a v p a r t i ~ 
økonomien og dermed feilvurderte problemene · ~rastisk ). 

Vi skal ikke her gjennomgå kritikken og oppsummering av den 
forrige planen. Den er foreløpig oppsummert i ·utkast til beretning 
som er til diskusjon i partiet. 

l. UTGANGSPUNKTET FOR DEN NESTE PLANEN. 
I den :. kommende planperiode er det to muligheter. Vi kan få en 

rask utvikling m6t verdenskrig , eller denne utviklinga kan gå 
. langsommere. Hvis vi kunne spå n~r k~igen komme~ kunne planen bli 
lagt opp etter det. Vi kan sjølsagt ikke spå , men vi kan fort
løpende følge med i utviklinga av verdenssi~uasjonen og analysere 
den. Derfor må vi ha en avbalansert p}an som både tar hensyn til 
faren for verdinskrig og som griper de mulighetene som finnes i · 

( 

klasseka-mpen i Norge. Og vi må ha muligheter ·for å gjøre endringer 
dersom situasjonen endrer seg drastisk. 

Vi vil som utgangsp~nkt arbeide med denne planen ~tfra målsettinga 
ved forrige plan· : "A øke partiets innflytelse i arbeiderklassen, 
utløse kamper, utvikle kampforeninger, vinne mange - nye posisjoner 
o g by g g e u·t p a r t i et k ra f t i g p å a r b e i d s p l a s s e n e . " 

-

I planen må vi også intensivere arbeidet for å ruste partiet · 
foran en verdenskrig. 

Vi nevner denne motsigelsen innledningsvis fordi , valget vårt 
har stor innvirkning på hvordan vi skal priorite~e kreftene våre,. 
samtidig som det er en viss enhet mellom disse inhrettingene -fordi 
foran en krig trenger vi større .oppslutning rundt partiet enn .- vi 
har i dag. 
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2. FELTER PARTIET MA JOBBE PA 
~i vil her nevne en rekke f~lter det ~r aktuelt for parti~t 

å jobbe på i en ikke-prioritert rekkefølge. 

o E~9lig: Se eget vedlegg. 
o ~Qli9~ Boliglaga utgjør en stor del .av våre lag. Partiet som 
helhet har ingen utvikla boligpolitikk. Omlegging av husbankfin
ansieringa fører til drastisk lavere boligbygging og stigning i 
boligutgiftene. Gamle bydeler er trua av sanering, boJi~situasjon

en for~errer seg for en stor del av · arbeidsfolk. 

o ~Qyj~~~-~~~i:imQ~r!~li!~i§~-~r~~j~~ Den internasjonale situa
sjonen og den økte krigs~aren stiller store krav til partiets 
proletariske internasjonalisme. I en periode har det skjedd en 
nedprioritering av det anti-imperiali -stiske arbeidet. Dette har 
sammenheng med problemene i partiet·, behov for . større lokalt arm:.. 
slag, færre sentrale pålegg mm. Om vi tar utgangspunkt i den inter- , 
nasjonale situasjonen er det imidlertid ingen tvil om at vi må 
skape en partiplan som tar mer - ~ensyn til situasjonen. 
Spørsmål til dette punktet: Se eget vedlegg. 
o ~Yi~~~r~ Partiets grep om og ansvar for .kvinnearbeidet har vært 
dårlig. Vi trenger en diskusjon om partiets ledelse av kvinnearb
eidet og hvordan vi skal få til det. I ~illegg har revisjonismen 
gjort et betydelig innslag i kvinnebevegelsen. Det kom fram 8.mars 
i år , og det står en kamp i Kvinnef~onten om plattfor~a. 

o ~~9~Qm~ Ungdomsarbeidet vil bli en underordna oppgave på neste 
plan. Vi trenger _å få inn erfaringer fra ungdomskampanja ~om har 
vist seg levedyktige. Vi vil også ha inri materiale på særskilte 
erfaringer og ting i ungdomsarbeidet ~om DS-ene vil ·advare mot. 

o ~!~~~~!!rl~~iY!r!!!!l!r~ NKS er i oppsying etter flere år med 
vansker. Vitenskapelig arbeid og fagkritikk har tatt seg opp.DS 
m e d NKS - l a g u n d e r s eg bø r kom m e m e d f o r s l a g t iJ h v o r-d a n d e t . v i de re 
arbeidet skal drives. 
o 8~_Qg_y~!9~r~!!~l Det drives RV-arbeid en god del steder etter 
siste valg_. Vi trenger en avkla:ing på linja · for RV. Vi må komine 
over 0.6 % nivået·. Vi mener vi bør satse på stortingsvalget i 1981 
med målsetting å få inn en rep~esentant. Vi må avklare om det er 
enighet om en sånn målsetting og om distriktene er lvillig til å 
prioritere og satse på dette og hvordan vi skal klare det. 
o ~~t~r~Qg_mi!j@y~rDl I motsetning til tidligere h~r partiet gjort 
litt mer med naturvern og miljøa~beid. Men det er ikke klargjort 
hvordan · dette skal bli et faste~e innslag i partiets arbeid, hvilke 
fronter vi skal arbeide i og hvilken vekt dette arbeidet skal ha. 
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Vi ønsker å få inn synspunkter på dette. 

o ~~=~r~~i~~!l Vi er over kjempeinnsatse~ for å _berge dagsavisa 
fra konkurs , men KK-arbeidet ligger fortsatt for lavt. KK må -få 
sin plass i partiarbeidet for~ sikre propaganda og agitasjon og 
for å sikre dagsavisa økonomisk. Det selg~s for lite KK på· arbeids
plassene. 

o §i~~~rb~!~~r~~i~~!l I perioden er_ det gjort endel for å få opp 
sikkerhetsarbeidet i partiet. Det finnes en høyre-tendens til 

.spontant å gå mot sikkerhetsarbeidet og det er vanskelig ' å få det 
prioriiert opp politisk og organisatorisk. 

o ~r19~fQr~~r~~~l~~rl Dette feltet .er nevnt innledningsvis. Vi 
har nå en diskusjon i lagft om forsvarspolitikk. I perioden vil 
mye av det videre arbeidet ligge på sentralt- og distriktsplan. 

o ~~~~rfQ~!r1D9l Partiet fostrer fram · for få nye kadrer til DS
og SK-plan og andre ledende oppgaver. Det er en tendens til å gå 
i de samme sirkler for å skaffe kader. Få får mange og store opp
gaver og mange blir for lite aktivisert. Kaderfostring er et stort 
problem i partiet. Det finnes i - dag bare spredte erfaringer. Vi 
trenger å fostre . fram mange nye kadrer i part fet. 

Medlemstallet har en · tendens til å stagnere. Rekrutterings-
fr e kven s e·n e r s n a r t l i k e sto r som a n ta l l f o l k som gå r ut ." Rekrutt
e·ringa på arbeidsplassene er et spesielt _ problem. 

Fostringa . av kvinnene i partiet er diskusjonstema mange steder 
i partiet. Det er viktig å ~å fram e~faringer fra denh~ diskusjonen 
og fra tiltak som må være gjort. ·· 
o §!~~i~rl Det eksisterer en god del ideologisk forvirri~g i 
partiet, bl.a. i samband med utvillinga i Kfna. Vi trenger en 
d i s ku s j on om 11 s-o s i a_ l i s m e p å n ~ r s k 11 og .- s t u d i er f o r å få et bedre 
grunnlag på marxismen-leninismen. Til plaDarbeidet er d~t viktiif 
å få fram de ulike behovene og erfaringene fra studiearbejdet i 
parti .et. 
o !ill~99l Flere felter enn dette kan nevnes. Det er viktig å merke 
seg at en rekke landsdelsområder ikke er nevnt, som f.eks. fiskeri~ 

same-, bonde- og oljearbeid. Di~se feltene og andre må. de dist~ikt

ene dette gjelder spesielt merke seg· og svare på under spørsmål~t 
om hva - som skal prioriteres opp_ og hva som skal prioriteres n·ed o'g 
behovet for lokalt spillerom innafor den sentrale P'lanen. 
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HØRI,NGSDIREKTIV TIL LAGA 

SKAU sender et høringsdirektiv til laga snm det er frivillig for · 
laga/styrene å svare på. De svar som vi får inn er verdifulle for 
det videre planarbeidet. 

På side I - III følger innledninga til et h~ringsdirektiv som . 
er sendt DSa. Det er ment som rettleeing og materiale for lagsstyrene 
i arbeidet med å svare. 

Vi ber om svar på følgende spørsmål: 
l. Hva ønsker laget å arbeide med ? Hvil~e oppgaver ønsker dere 

å prioritere ·OPP og hvilke ·oppgaver bør prtoritere$ ned som følge av 
dette? NB! Dette gjelder for lagets ·arbeid og ikke hele partiet) 

2. Hva slags hjelp ønsker dere til det lokale arbeidet fra DS 
og partiledelsen ? 
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DIREKTIV ., TIL ALLE. LAGSSTYRER 
J. -OPPSUMMERING Av · ~~ -NorA·(· OM FORSVAR .SPOLITiKK 11 

--------· . ~- . . . 

1) Alle lag må opp?ummere ·den obl . i _gato.ri,ske : diskusj~onen av 

••Notatc o~ :forsvar~po} .it .ikk 11 
• : , 

1
•. 

1
, ; . , . 

.. Op1pSLI·!!lmer.inga SJ~res ?·kr.iftl ig og ~ sef,ld~s SK så .raskt som , 
' • 'mulig ·etter at ;' diskusjonen er hol:dt i..,la.get, - ~~i. ~est innen l.sept. 

4. 

Oppsummeringa sendes på vanlig ~åte gjennom distriktsstyret; 

2) øppsummeringa ' skal · inrieholde ' en generell del og ' en spesiell 

de l . 
Den ~enerelle delen skal gi ei vurdering av ' ste\ke/sva~e sider 

ve~ disku~j6nen og ved materialet. Vurde~ også spør~mål som: 
Hva -;lags uenighe~er/rriot-;-ig~l se~kom ' de{ fram i di sku~jonen? 
Hvor høyt mener laga det er nødvendig å prioritere det arbeids
feltet notatet omhandler i partiets arbeid ? Hva slags materiale/ 
spørsmål ønsker laga å diskutere , som ei viderefølging av denne 
diskusjonen ? 

Den spesielle delen skal inneholde en oppsummering av hvert 
enkelt diskusjonsspørsmål til materialet. 

MELDING OM INNSAMLING SOMMEREN 1980. 

SKAU har vedtatt at det også i år skal være sommerinnsamling. 
Målsettinga for innsamlinga er satt til 0.5 millioner kroner. 

Innsamlinga har to formål: 

Q~~-~1!!12~~r_§~~!_g~_!1l_B~· RV har alt begynt å planlegge 
valgkampen foran Stortingsvalget 1981. Det trengs penger både 
sentralt og lokalt lenge før sommerinnsamlinga 1981. Dette bygger 
på erfaringene fra valget i 1979 og tar sikte på å unngå vanskene 
som oppsto da. I 1979 blei det akutt pengemangel både sentralt og 
lokalt på grunn av at innsamlinga begynte lenge etter at valg
arbeidet var i gang. Det skapte sjølsagt oqs~ store vansker at 
innsamlingsmålet ikke blei nådd. 

o.4 millioner er sjølsagt ikke nok til å finansiere hele valg
kampen for RV i 1981. Det blir derfor også innsamling til RV i 1981. 

Q~l_mi!!QDgr_~~~!_g~_!il_~_§!!!!g_~!9i~g!§~D-~~-~~Q1!~l~Q-~iD~-!· 

I diskusjonen som nå pågår om økonomi~n IJnrlaY' '?"~i::~. lismen, er 

Kapitalen bind I et grunnleggende verk. Det 0r svært viktig å 

gjøre dette verket tilgjengelig for alle på norsk. Oktober Forlag 
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har tatt på seg oppgaven med å gi det ut. Men dette er ikke et 
lønnsomt prosjekt. Det må ha økonomisk støtte for å kunne g_is ut. 

Innsamling på sommerieirene er hovedmetoden, som tidligere år. 
Men det er ma~ge partimedlemmer som av ulike grunner ikke drar på 
sommerleir. Qet er ei oppgave for laga at disse kameratene også · 
dras med i innsamlinga. Det · bør tas opp med disse kameratene før 
ferien og før feriepengene er brukt opp. Dette bygger på erfaringene 
fra i fjor. 

Innsamlinga vil bli presentert i Klassekampen omkring l.juni. 

MALSETTING FOR PARTIDISTRIKTET: 
Målsettinga for er kr .•......•.•.• 

Distriktsstyret må bryte målsettinga si ned på de enkelte laga. 
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