
HØRINGSDIREKTIV OM ARBEIDET MED STORTINGSVALGET 

TIL QISTRIKTSSTYRENE 

SKAU har gitt er kamerat i oppdrag å utarbeide et materiale 
og et høringsdirektiv om s t ortingsvalget 1981. Direktivet og 
materiale er ikke diskutert i SKAU. Sy nspunktene i materiale 
står for kameratens regning. 

Høringsdirektivet må behandles av DS eller DSAU i løpet 
av sommern sånn at svar kan sendes inn med neste rutine. Vi 
er klar over at denne fristen er knapp. Den er satt så~n for 
å skaffe inn e~ del materiale og · synspunkter før diskusjon~n blir 
start• i hele partiet. Dersom fristen .skaper problemer fol~ en 
skikkelig behandling, ber vi om at DSA U gir dette en fore-
løpig behandlingo Det er ikke meningen at DS skal fatte endelige 
vedtak om arbeidet med stortingsvalget, det vil seinere ~ l i 
høve til videre diskusjon om valget. 

Sentralkomiteens arbeidsutvalg" 

- - - ~ - - -

Stdr tingsvalget vil få en sentral plass i partiets arbeid fr~ 
til over valget, høsten -B1o SK vil i forbindelse med kommende 
partiplan over sommern komme med en begrunna innstilling om 
stortingsvalgets plass i partiets arbeid i de n ne parioden~ og 
om prioriteringa av valgarbeidet i de ulike distrikteneo 

Vedlagt følger et materiale om parlamentarisk arbeid 09 om 
stortingsvalget. · Dette er ment som et grunnlag for at DSene + 
UDSer og avdelingsstyrer som leder RV-arbeid kan begynne ~enking, 
dis~usjon og jobbing med stortingsvalgkampen i sitt distrikt. 
Materiale må brukes slik DS selv finner tjenlig. 
. I tillegg til de artiklene som ligger vedlagt, er det også 
meningen at Hermann Kristoffersens artikkel i Røde Fane nr. 3/80 
skal studeres. 

o Er det en riktig p~ioritering av partiet å sette seg som mål 
å få valgt inn en representant ved stortingsvalget i 1931 ? 

o Hvilke muligheter er det for mandat i deres fylk~? Hvil~eri 
prioriteting må i tilfelle DS gi stortingsvalgkampen? D~det 
ikke er grunnlag for å ha et mandat som mål, - hva skal da 
den k n e e målsettin a me Q_yal kampen være? 

o Når er det aktuelt å gi henholdsvis utvalgte avdelinger, 
størstedelen av distriktet valget som . hovedoppgave? · 

o Ut fra målsettinga å vinne et mandat/gjøre stor framgang[ 
antall stemmer : Har DS gjort seg tanker om innrettinga på 
valgkampen? Kampsaker i fylket som må stå sentralt, politiske 
spørsmål som må prioriteres høyt, grupper av velgerø vi må 
innrette valgkampen spesielt på, osv.? 
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o Ha~ DS kommentarer til den foreløpige skissen til plan for 
valgarbeidet som ligger vedlagt? 

o Det vedlagte materiale er første utkast til hva som skal 
, leg~es til grunn for partidiskusjonen om stortingsvalget 

i høst. Hvilke kommentarer har DS til innrettinga p~ ~ette 
materiale? Hvilke andre ting mener DS må med? Spesielle 
kommentarer til de ler av materiale? 

D Har DS spesielle ønsker til den sentrale valgkampen ~g den 
sentrale valgkampledelsen ut fra erfaringene ved kommunevalget? 

Direktiv 1 . 

Alle DSer skal lage budsjett for v~kampen før jul. 
De DSer som skal starte valgkamparbeidet allerede. til hmsten, 
skal lage et budsjett for perioden fr~m til nyttår innen 
15. august. 
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FORELØPIG FORSLAG TIL PLAN FOR STORTINGSVALGKAMPEN 

- Sommern -80: 

+ Materiale om stortingsvalget og parlamentarisk arbeid går 
ut til DSer og utvalgte UDSer og avdelingss~yrero "Tenking" 
begynner i denne delen av partiet. 

+ Inn~amling til RV og valgkamperi på sommerleirene. En mindre 
diskusjon på leirene om stortingsvalget i tilknytning t il inn
samlinga. 

+ Utvalgt~ DSer diskuterer stortingsvalget og planl~ggur valg
kampens første fase. Dette gjelder de DSen~ som skal prioritere 
valget svært h~yt; i fylker der vi skal sette oss som m~l A 
vinne et mandat &ller nå langt inn på et. -

Disse fylkene foreslås til en slik ~rioriteringt 
Troms, Nordland. SØr-Trøndelag, Hordaland og Oslo. 

De DSene dette gjelder rnA sende inn tidspunkt for når de skal 
diskutere dette høringsdirettivet, sånn ·at en representant for 
partiledelsen kan delta på møtet, 

- Høsten , -80: 

+ Valgkampen startet så smått i de høyest prioriterte fylkene, 
Dette betyr bl.a, opprioritering av det lokale RV-arbeidet, 
oppbygging av k6ntaktnett i nye kommuner, kanskje fylkes~onferanse 
i ~artiets eller RVs regi, forberedelse av ~algprogram, 

+ I de høyest prioriterte fylkene må topp-k~ndidaten(e) avkla r es 
tidlig på høsten, sånn at valgkampen kan bli hQVedoppgmve for 
denne kameraten raskt, 

hele partiet blir sendt ut i 
_.._...._...'-"-"...""__~'-'-"'-'-'--'-'-'-"'-avsluttes elg_ c:æJl_!JUmmeres i DS 

+ Denne diskusjonen konkluderes på en landBamfattende DS-konferanse 
rett over n ttår, HeX' fattes vedtak om linJe, takt.tk 0~1 organisering 
•v den eksterne atortingsvalgkampen, 

-Våren -81: 

+ Valgkampens første fase start~r i de flest~ øvrige fylkene, 

+Forslag til stortingsvalgprogram diskuteres i RV og evn~i 
partiet lokalt, Standpunktene og linjene vil i stor grad gi seg 
sjøl ved at partiet på dette tidspunktet har diskutert og vedtatt . 
et handlingsprogram. ~en valgprogrammet må gå lenger i å ha 
konkrete forslag, prioritering, "merkesaker" og en fylkesvis 
innretting. 

+ Før påske avholdes eksternt landsmøte/landskonferanse i RV som 
vedtar program og legger plan for valgkampi nnspurten, 

Sommern/høsteri -81: 

+Full guffe på den eksterne valgkampen fra etter 1 0 mai, 

+ Ny innsamling til RV og valgkampen, 
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ØKONOMISK PLAN FOR VALGKAMPEN 

På årets sommerleire skal det samles inn 400.000 til 
RV og stortingsvalgkampen. En mindre ~el av disse ~engene skal 
med en gang fordeles til de fylkene som al~ere~fra høsten 
starter valgarbeidet. Størsteparten av ·pengene -skal gå til 
de sentral~ valgforberedelsene: Utarbeiding av program og 
propa-ganda, kulSbpplegg til aktivister, reising osv • 

De fylkene som skal starte valgarbeidet i høst og ønsker 
penger til det, må sende inn en søknad med budsjett. (Se 
høringsdi~ektivet) 

r 
På forsommern -81 skal det etter planen startes en ny . 

innsamling til · valgkampinnepurt~n, til fordeling -mellom alle 
fylkene og RV-sentralt. . · . 

I tillegg til dette har RV-lokalt ca. 160.000 tilsammen på 
kontoer. Dette er penger RV . har mottatt . fra kommuene eg fylkene, 
'9 som i dag .står sperra. Dersom parti-landsmøtet vedtar å ta 
imot offentlig støtte t~l det parlamentariske arbeidet (evnt • . 
på bestemte betingelser og bare til avgrensa formål), vil . evnt. 
egså dis•e 160.000 kunne gå ~nn som en del av valgkamp
finansieringa. I så 1 tilfelle vil vi også• ha krav pA ca. 250.000 
fra fylkene og kommunene for 1981, om vi søker om det. 

? 
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PAR TI ETS H O L D ~ I NG TI L S T OR~INGS V A L GET I 198 1 

JJeb at+.inn l e gg o 

Pa r ti e t må ta s it t s y n på par l a mentar isk a~ b~ id o~p ti l ny 
vurd er i ng., I -;; råd med de 8 li nj e ne s o 111 s t år om de t te j det 
gje ldend e pr in s i pp rog ra mm e t ( s a83), tr o r j eg omtrent f ølg en de 
s y n er utbre d~ i pa rti s t: 

"Stortin ge t ha r in gen makt; de t ba r e s t r ør s and r å bor ge r 
ska pets avgj ørel ser a Me n f ordi det er en rle l il l usjoner blant 
arbeidsfolk om de t parlamentariske s yst e me t , må partie t st ille 
ti l valg a Dett e er ~ oe v i er n~dt til å g j ø r e , men det e r ingen 
v i kti g o ppgaven Om v i bli r va lgt inn, få~ vi ut r Pt ta lite e ller 
i n ge ntingo Og det e r e t sresiel t 11 smi ttefa r l i g" a r b c:: idsfelt, 
f aren for korrups jo n og re v isjonisme er svært storo" 

Dette er et t er min mening et overflatisk og dels feilaktig syn 
på hva det parlamentariske arbeidet må bety for et kommunistisk 
parti i et land som Norgeo Noen momenter t i l ~ ette: 

-De norske tradisjoneneo 
Når vi har oppsumme r t den norske arbeide lk la s s e ns hi stortie, ha r 
v i lagt mye ve k t på de millitante og revolusjonære tradi s J onene, 
Ha mmerfest-2 1, Me nsta ~ -31, osvo Jeg t r or v i ha r undervurde r t 
hva det b~ tø at det var Tranmæls linje s om vant, og hvordan den 
politiske utvik lin ga har vært i Nor ge e tter de n ti d o Det arlamen
tariske systemet e r solid forankra. DEn politiske kampen i lande t 
er nært knytta til hva som foregår i Stortinget og statsapparateto 
Det e r Ar ~ei derp a rtiet som har h a tt makta i Storting o g regje ~ ing 
nes ten hele ti da . P.g.a. massemedi~ ko mmer de t som foregår i 
Storting og r egj e ring inn TStua til h'Jer eneste norsk arbeider 
da gligo Knap i _ noe parlament eller s~at s apparat har vel gått så 
fri for kriser og skandaler som det nors ke . Stort sett framst år 
de SCili1 foregår i - stortingss a len som rettskaffent og hederli g for 
folk. I et par 0ik t ige pc l i tiske spørsm ~ l har Stortinget måttet 
bøy~ seg for ~a ssene: EEC og sjølbe st e mt aborto 

-Stortingets makt 9 
Det gjeldende prinsipprogrammet s ier: "Stort inget og kommunestyra 
har ingen verkel eg makt. Dei er sette til å s t rø sand på dei 
avgjerda kapital e n eller staten tf.ko" 

Dette er alt for enkelto For det første e r ikk~ Stortinget bare 
en sand åstt=' ,u er m~_det utøver ogs_å aktivt por~ rskapets intere.sser. 
F.ekso i oljepolitikken har reg jeringa og Stortinget sjøl gått 
i spissen for å ivareta de store oljemonopol enes interesser, pt 
beko s tning av livet til oljearbeidere o g de økonomiske interess e ne 
til den norske arbeiderklassenø 

Utviklinga av statsmonopolkapitalismen har styrket denne tenden sen . 
Staten eier i da g over halvparten av alle norske aksjero Direkte 
eller inndirekte - gjennom statseid indust r i, halv-statlig indust ri , 
statens industripolitikk, det offentlige enga s jementet i bolig
bygging, helsevesen, skolevesen - har en svært stor del av den 
norske arbeiderklassen arbeidsplassene sine avhengig av staten 9 
i siste instans av Stortingets vedtak og bevilgningero 

-Motsigelser i horgerskapet og statsapparatet, 
Det er ikke slik at det norske borgerskapet og statsapparatet 
representerer ~ enhetlig gruppe 9 det er motsigelser mellom 
ulike grup~er. Dette avspeile r seg også innafor og mellom d~ 
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borgerlige politiske partiene. Stortinget blir ikke invitert 
til å slutte se ·] til m linje f;ra borgerskapet. 

Det er en del av vår taktikk for arbeiderklassens kamp 
under kapitalismen å utnytte motsigelsen e innafor fiendens leir. 
Det svekker fienden, og det gjør at vi kan vinne seire. 

Å delta på Stortinget vil gi oss ganske annen kunnskap om 
statens planer, vi vil få informasjon som blir for SØk t hol-dt 

·tilbake for offentligheten~ Vi vil få kjennskap til kar•tper og 
problemer innafor de andre partiene og inn a for st~t s apparatet. 

- Hva skjer på Stortinget? 
La oss ta en titt på hva slags saker som blir behandla i 
Stortinget: 
+Gjennom nasjonal- og statsbudsjettet setter Stortinget mye av 
~~mene for +ønnsoppgjørene. Lønnsstoppen var et midlertidig 
lovvedtak. Stortinget vedtar tvungen voldgift når arbeidere er 
i streik. ~rbe~dsmiljølo~en va r Stortingets vedtak. 
+Altautbygginga var tre ganger drøfta og vedtatt i Stortinget. 
Regjeringas energimelding skal nå behandles, da vil spørsmål som 
videre vasskraftutbygging, strømprisene, atomkraftverk, 8nergi
sparing privat og i industrien komme opp. 
+Abortlova ble til sist vedtatt i Stortinget, etter at den falt 
i perioden forran p.g.a. Otto Hauglins svik. Om den kommunale 
daghjemsutbyggingen skal skyte fart, er den avhengig av statlige 
tilskudd over statsbudsjettet. 
+De lange boligkøene, krisa i boligbygginga - Stortingets rammer 
for Husbanken er nøkkeleno 
+ Nedlegging av smås j ukehus, krisa i helsevesnet - sosialdepar
tementet og Stortinget laga budsj~ttene og fatta vedtakene. 
+ 123 olje~rbeidere omkom ved Alexander Kielland-havareiet. Sik
kerhetsrutiner som svikte, opplæringa som ikke blir gitt - det 
er Stortinget som har staka ut oljepolitikken, utvinningstakten og 
kravene til sikkerheto 

-Hva er hensikten med å stille til stortingsvalg? SUKPb's erfaringer. 

La oss f ørst s e hvordan de russiske l:onr.nmistene 
vur derte sitt par l anentari sl:e arbeid i t ida f ør revolus jonen. 

( SUKPb s h i stori e, Oktober-utg . s 1o2-1 63 og s 1~-179): 
" I 1912 utsl: rev reg jeringen valg t i l den fjerde duma. Vårt 

parti tilla deltakelsen i valgene stor betydning. Den sosialdemo
kratiske durnafraksjonen og avisen "Pravda" var de viktigste legale 
støttepunkter i landsomfattende målestokk o-g fra dem drev det 
bolsjevikiske partiet sitt revolnsjo~re arbeid blant nassene. 

Det bol sjevild s ke parti opptrådte selvs tend i g under valgene til 
dunaen, unde r sine egne paroler, idet det santidig kjer.~pet not både 
reg j eringspartiene og det liberal e borgerskap (kadettene ). Bolsje
vikene f ørte valgkanpen under parolen o r:~ denokrat i sl: republi kk, 
8-t ime r s arbeidsdag og konfiskas j on a v godseierj orda. " ........ 

"De bol8 jevil:iske de pu tert e opptrådte i dunaen m:~d revol nsjo..;.. 
m'3re taler , hvo r de avsl ørt e s el vhe r sl:erdonnt:t s s~rsten, r e ttet 
int erpellas j oner til reg j eringen on overc r ep s on hadde f unnet s ted 
not ar be iderne, OJ:l lmpi talistenes urnenne s l:elige utbyttinc; av 
arbe i de r ne. 

De OiJpt råd t e i dur1aen oc;s å i jordspørsnål e t oc; oppfor~, re t i 
oine t a l er bøndene -t i2. ka:.1p not :feudo.le Godseiere oc a vslørte 
ka~ettpart ic t , s oo var no t t onf iskanjon a v c odseicr jordn o~ no t 
at el en s J:ul le over e i G t L~ 'bøndene . 
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Bs>lGjevilænc la frnr: e~ l?vut l:aot i ril:odunaen OI!l e-ti.ners 
arbeJ.dsdag, so r.J naturllCVJ. S 1l:ke ble ved tatt av svartehundre
dumaen, men son spilte en stor rolle i agitasjonen. 

Den bolsjevikiske f ral:ojonen i dur.2aen var nøye forbundet ned 
partiets s entrall:or1.ite, meit Le~in , OG not tok anvisnin0e:: av ha.r1. 
Under kamerat ~3talins opphold 1 Petersburc ble den urnddelbart 
l edet av ham. 

De bo1sjevi1d .. fJ > , :1 eputerte hecr ense t ild:e sitt arbeid t il 
durtaen, l'18D l _ t ;::'t)~1Jl..s t stor virksoMhet også utenfor dur.laen. De c1ro 
ut til fabr .~ _, . 1·~en·,; c.; bedriftene, de reiste ut til arbeiclersentrene 
i landet r.~ed !?c rc<r :-~c: , f i J:k i stand her:meli ge r::tø ter hvor de for
klarte partiet ~> vedtaY- OG dannet nye partiorganisasjoner. De 
deputerte f or ent e på en cl~rkt ig nf1. te den leGale virksorme t med 

t . l 1 . d" 1 ' "d 11 de J.llec,a e U..YlC erJ or lS _:e o.roe1 • 
• • • • • • • • 
"Trass i de grusonr1e politiforfølcelser foretQk de bolsjevi-

kiske dunarepresentant ene Badaj ev , Petrovsl~i, Nuranov, Sar::toilov 
oe Sj agov i be c;ynnelsen av kricen en rundreise til en rekke 
organisasjoner ned foredraG om bolsjevikenes s t i lling til krigen 
og revolusjonen . I noveober 1914 ble de t orGanisert en konferanse 
av den bolsjevikisl-::e fraksjonen i riksdur.1aen for å clrøfte sp~rs
målet om stillingen til krigen. Den tredje dagen ble samtliGe 
del takere på denne l:onferansen arrestert, mens alle var til stede. 
Retten dømte alle deputerte til tap av sine rettigheter og 
f or visning til Øs t-Sibir. Tsarregjeringen anklagde de bolsjevikiske 
de-m terte i riksd u1;1aen for "høyforederi 11

• 

- Det bilde av durJ.arepresentantenes virksonhet oom ble rullet 
opp i retten, cjorde vårt parti ære. De bolsjevi~iske deputerte 
oppførte seg modig overfor den txxxixkBxxKXX tsaristiske rett, og 
f or vandlet den til en tribune for å avsløre tsarismens erobrings-
politikk." - - - - - - - _ - -

Nå er Norge anno 1980 ganske forskjellig fra Russland anno 
1912, og vi kan ikke auto1;1atisk overføre SUKPbs erfaringer til 
vår virksomhet. Blant annet er det norske s~funnet adskillig 
mer komplisert og den norske arbeiderklassen engasjert politisk 
på mange flere kampområder (miljøspørsmål, datarevolusjonen,)~ 
Kort sagt: det er fle;re felter soM konkurrerer om partiets krefter • 

. Ivien først og fremst synes jeg forskj.ellene mellom Sovjet 
1912 og Norge 19BO taler for at lå:xluCd:K AKP!!ll bør vie det. 
parlamentariske arb.eidet minst like stor oppmerksomhet som SUKPb 
i sin tid gjorde. 

I Sovjet var det den gang ikke aloinnelig stemmerett og håde 
~glovene og reglene i dur.1aen var s~rt udemokratiske og retta mot. 
arbeiderklassen og bolsjevikene. De jobba i en fø:r;'-revolusjonc""3r 
situasjon. Det er det definitivt ikke i Norge i dag. Tvert i mot 
er de parlamentariske illusjonene adskillig oer befesta i arbeider
klassen. SUKPb jobba illegalt og unde ~~ forfølging. Det borgerlig
demokratiske samfunnet gir AKPml ganske andre rettigheter og mulig
heter. I Norge i dag har staten en mye større rolle på alle områder 
av samfunnet, .. lhssemedia trekker f olks oppmerksoohet mot 
SdldJrting og "styringsverk", -de russiske analfabetene fikk ingen 
TV-overføring fra dumaen. 

- En viktig del av strategien vår. 
Vårt mål er å lede arbeiderklassen fram til revolusjon og sosialisme. 
For å klare ~ette· må vi ; v~nne ~assenes tillit ved å kjempe for 
deres økonomJ.ske og polJ.tJ.ske 1nteresser idag. Vi må ,avsløre- det 
borg~rl~ge samfunnet og statens klassekarakter overfor massene. 
Og VJ. rna avsløre de falske arbeidervenne, DNA og SV. 

··- ·. J'--. 
i ·. 

. . .. .. 
, · ' 
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be~~tt ~ret t no~ , f~n f oll: i kn~p , soB elle~s aldri villa : å tt 
r ~ i s t sine krav o~icntJic ov?r~o r sta~en o c r ec j crincu . Vi vil 
::omr:K i en J! O~:;j_sjon ':nror ofte vi v il VAI' O det ene ste partiet soB 
u r ed d :forsva.-c: ' r foll-: u int r; rc :>sor , ·.tt cm i\. r;i et-uer ~·o :·· pr e ss or; 
"an::;v ::l. rliche:-:" . O:<j (~ e-r.;te vi.l bli l·:jcr..t fo :..~ folk . 

Skal vi ut vil:l e r evo].u::>;jonn r o arr)(J.idcrc nv o.lle fle f:>Orl i d at; 
har t iltro til at Ht ortinc;ct repre sen tere~ ~olkcstyre , ~~ vi 
j ohh c inn:~.fc r den o.rennen d e 1nr til t:roen ti1 . Gge .rmo.:: o. set t e 
:::; c. ~:el~rset pt:. :·!tortinr,e t s po l i t 5_kl~ , 0-VSloro nre clel.iche t or; k orrup
sjon , få fru~ stntcns bånd til nonopolknpi t nJen , - n d vi t å l n ocl ig 
or: 1') i t for h i t avs l ør e ul:ucspi lle t . 

Vi s L2.l Cl elta her fordi vi neppe j_ noen n...l'lnon situas jon l~oru:1e r 
så dire~-::te OD o::::' fentli c; i n:::-;rknnp r1ed J:lasse f ored e rne i DNA- og 
SV -ledelsen . 

Hvordan kan vi bruk e en stor tinGsrepre sen tant? 
Jeg skal trekke frnn no en k onk r et e eks enpl er i tilknytning t i l 
saker som n~rlic har v~rt op:pe . Så kan lesern sjøl l n fantasien l øpe 
lit t fra!'lover .. 
+l-iva med e n H.V- represent ant da lavoen sto opps l ått f orran 
3tortinc;e t , oc sanene har.cle d eler;asjon hos Gut t orr1 Hansen~ Den gang 
var elet ~t ~ in Ornhøy son r;ikk fra Htortincssalen oc ned ti l de 
sultestreikende , son ble interv juet for verdensprcssa , arr e stert, 
or; n:\ nyl ic; innl :a ]_ t oon v itne i rettsaka sarnnen r.1ed Cappelen. 
/-! ~va r.wd en EV- representant 1mder l~lexa.nder Kielland- havari et'Z Vi 
har l:onta]-:-ter blant olj carh eiderne , l::1mnsl'~ap on krava d e::.~e8', kmme 
frarJSJ :affet nr[;unent er oc; b e'r i :3 _p~ at c,e-1:; ne-l:;topp va~:- r er; jerin r;as 
o c :Jtortincets egen politikk sor·1 .fort e f r·~u:~ t i l nl~rJ-:l:a . Hen denne 
o-!:'lno-c n V'" Y' rl e+ TJ.-. ,1n"' "r'.v"11nmo 0 0''· -·,~"J"''att c ,.., ; ,,,, + -l· _L- l l' troPor~"' 'Cl .(l' r"ot ,· _. c.. 1,; . _. c~ - , _ , .• , , ,1,, '-• . • , u.. , " "; " . -'- -'- :--- . l •.> ._,_,, ,, u . __ _ u .L •:>..L.:-..0 ·" 
.,... e,..,.~e r~ '1f"l''> O'-' bl e lrr , yyjra"'t" P'' (l, .,...eJ-ten o•·o r r-,, t -~ on -L.- t :. J _ _Ll lJ C.4 U -- "' ~--"'.::1 ._. •) C-4. (~ - - -· ..... " V\..- -({,. ·- e 

+Hva ned en I-N -re r resent a n t SOP'l l::1mne t att ino -t~ ,:r o t n l nrbeiderne 
på LwehoJ:k e n or; :::~re nne t 1::::-av til indust r .i."J2.nis te::-en on nytt 
støperi i Oslo , ela 300 jø-l:;ul arheidere Gtreiket oc cikk i to e; nedover 
Karl Johan? 
+ Eva :"'!ed en HV-repref3entant ela byr;ninr;sindu.striarhcide::·~orbundet 
i ~~r o:r1s senn te brev til aJ.le represent a.nt cr.e fra I~rord-I'Torce on den 
økende arbei~ sløsheten i hyv1inc sbras j en etter at Stort inr;e t hadde 
ved t a t t ft scnl::e Husbankens rarmer? Det var .!..nr;en :> on tok opp sal:a 
deres denne c;anc;en X 
+ Hv a med en HV- r epr e sentant til å r eise l:r·isa i d en ko1"1fl1U .. l1al e 
økonomien overfo r r e c j e:r i nca? Bare m_ a v Pinnnnrks l:or.u;n.mer har 
til d a gs data (juni) fP..t t gocll::jcnt budsjettet sitt fo r 1980 . 
+Hva Med en RV - representant da Stortinc;e t b e hnndle t lnnct i d.sbudsjet t 
oc plan f or forsvaret fraf'1 til - 83 , or; incen snakJ-:et on den over
henc;cnde faren for Y.:rir; , oc SV r;ikl: inn fo :, · ft 1:1i.nske bevil cnincen e 
og s v ekke fo rsvaret? 
+Hva med e n HV- repr esentant d a de t elet var enhetsd er'lons t r a nj oncr o ot 
Afc,hani s t nn -okku pasjon e n i gat as parl a Ment? 

- En i nteerert del av par ti e t s a~beid . 
For o.t n r beide t med. va lr;, p å Htortinc,et , f~rll-: es t inc or; i 1-:o r~rnme
st~rrene skal bm~e hr1 e n sl:Lk funksjon , ~å c1e ~ hli en: i ntecrert d e l 
a v he l e partiets arb eid . 
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Da må Klasseknnpen støtte opp OM dette arbeidet . Da nå det 
være et_ sanarbeid med l~aneratene i facbevec;elson, . alik at det 
pnrla.r.1enta riske arbeidet kan at otte opl) 0!:1 kar1pen på ar heidsplas :J ene 
i forbindels e ncc:l tarif:t'oppc;j ørene . Da nå 11 parlanentarH::ke:rne 11 vå re 
oppsøke partikanerat er son jobber på felter der det forec;~r 
ma0 sekamep - o~ onvendt . Da nå partiledelsen på ulike nivåer utnytt~ 
deltakinea vår i de parlanentarisl~e orcanene når de lecr3er opp 
t aktikk i forbindelse oed 1 . nai, denonstrn~joncne not 0ovjet osv. 
Kort sac t: dette arbeidet må inna:rbeides i partplanene og ledes 
av partiet . , · 

- Orc;aniserinr;a, Rød Valgallianse. 
Dette spørsmålet skal jee ikke berøre i denne oncanc. De ulilæ 
synene har konmet tilstrekkelig til uttrykk i de siste numrene av TF. 

H.H. 

,.-.. 
! 
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VI TRENGER EN STORTINGSREPRESENTANT I DET FAGLIGE ARBEIDET! 

Tariffoppgjøret. Klassekampen gjør en kjempe-jobb med å skaffe 
fram tall og fakta. Regnestykkene til LO og NAF blir plukka 
fra hve r andre. Vi har argumenter og propaganda som kan skaffe 
f r am et nei-fl e rtall. Menvi rekker ikke ut til alle. Avisa vår 
blir lest av for få. Løpesedlene kan ikke nå det store flertallet. 
NRK og de store avisene refererer ikk e vå r t syn. 

Hvordan hadde det vært med en eller flere stortingsrepresen
tanter nå? Tenk litt på det, la fantasien få løpe litt fritt. 

TARIFFOPPGJØRET 
Tariffoppgjøret starta på Stortinget i høst. Da blei statsbud
sjettet og nasjonalbudsjettet behandla. Regjeringas linje for 
oppgjøret blei slått fast. De økonomiske argumentene er borger
skapets argumenter. Det var ingen der som kunne ta opp kampen 
mot dem. Hva ville skjedd om vi var der? Ute på arbeidsplassene 
hadde missnøyen bygd seg opp. Stor for bannelse mot lønnsstoppen. 
SV greide ikke å utnytte denne situasjonen med sine stortings
folk. 

Vi kunne ha greid det! Vi hadde ei riktig linje og gode argu
menter. Vi har folk på arbeidsplassene, menge med viktige posi
sjoner. Vi har ei dagsavis som kunne fulgt opp. Vi skulle ha 
utfordra regjering a og drevet dem i debatten. Vi skulle ha 
utnytta all den kontakten en stortingsrepresentant får i presse 
og kringkasting til å skape et nyhetsbilde der vi og de fag
organiserte dundra løs på regjeringa. 

LØNNSREGULERINGSLOVEN 
Dette var den første fasen. I desember kom den andre. Da la 
regjeringa fr am forslag til lønnsreguleringslov. SV var imot -
sa de - men stemte så "taktisk" at lova ble vedtatt. De kunne 
ha stappa den. Di, oi om vi hadde vært deri 

DNA og SV har fått lov til å forvrenge og forfalske en 
rekke viktige prinsipper som tilhører arbeiderklassen. Solida
ritet - det snakker DNA om når de skal ha folk til å gå med på 
lønnsnedslag. Og når de skal gjennomføre en tvangslov mot 
lønnsøkning for 500~000 lønnstakere, fr~mstiller de det som en 
kamp mot de uorganiserte som ikke har solidaritet nok til A 
bli med i fagforeningene, men bare ligger •! snylter på de 
klassebevisste. Falskt og frekt. Me n SV føler opp. 

I mai kom forskriftene til lønnreguleringsloven opp i 
Stortinget. SV stemte for. Tenk hva det ville betydd om vi 
hadde hatt endreven og populær representant som virkelig kunne 
slått til! Og like før dettea Det reviderte nasjonalbudsjettet 
var oppe. 7 milliarder i overskudd på handelsballansen. Feite 
smil fra f i nansministeren. Og samtidig med dette, propaganderte 
DNA for oppgjøret bassert på "den vanskelige økonomiske situa
sjonen. 

LØNNSSTOPPEN 
Ved innføringa av lønnsstoppen lovte regjeringa etter krav fra 
LO at kjøpekrafta skulle opp på 77-nivå når stoppen ble oppheva. 
Sjølsagt har de ikke holdt disse løftene. Det har vi skrevet 
i Klassekampen. Men regjeringa er ikke blitt konfrontert med 
dette forran hele fjernsyns-norge. 

Med våre medlemmer og sympatisører på arbeidsplassene og i 
posisjoner i fagbevegelsen, med de ekspertene vi har, om vi 
i tillegg hadde en atorti~gø~epreøent•n1 i den epeø~elle ~osi
øiøne~, så kunn~ vi kanskJ• ha velta he e lmnnøoppgJmret og 
s~tt 1 gang en massebevegelse pA arbeidsplassene. 
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HØYNING AV KLA5SEBEVISSTHETEN 
Men vi ville ogs~ ha op~n~dd noe mer enn reint økonomiske ~ 
gevi~ster for arbeiderklassen. Gjennom A komme i en posisjon 
hvor vi .kan føre direkte og offentlig kamp mot DNA eg SV, 
konfrontere dem p~ en m~te · som atiller hele den falske politikken 
deres ·. til skue - ikke bare for klassekampens lesere, men for 
hele folket - s~ ville vi· uansett utfallet av lønnsoppgjøret 
ha oppn~dd A høyne klassebevisstheten til tusner vi ellers ikke 
ville f~tt i tale og ~ styrke v~re pos~sjoner og ideer i 
klassen. 

Det~e er ~ bruke parlamentet til ~ avsløre at folkets inte
resser ikke blir ivaretatt her. Å avsløre det borgerlige 
parlamentets klassekarakter dreier seg om noe lagt mer eAn 
A grave fr a m underslag og orgier for skattebetalernes penger. 

D~ parfamentariske illusjonene blant det arbeidende folket 
kommer til uttrykk ved at 70-80 prosent deltar i valgene, i at 
folk er levende oppttatt av hva som foreg~r p~ S~ortinget~ Skal 
vi høyne klassebevisstheten slik at d~t store flertallet ser at 
bare . en sosialistisk revolusjon kan endre· maktforholda og føre 
til en løsning av livsviktige spørsm~l for arbeiderklassen, 
m~ vi utnytte de parlamnetraiske illusjonene. Vi m~ delta m~l-
bevisst i valget. Vi m~ inn p~ Stortinget. Og med den . 
internasjonale situasjonen for øyet, m~ vi inn nA. I 1985 kan 
det være for seint. · 

STYRK FRØNTEN MOT SOVJET 
Norge er i en ganske fortvila situasjon. Regjeringa lar seg 
presse som pokker av Sovjet. Frydenlund drar til Moskva og er 
med . på å bryte ned den internasj anale fronten m,ot Kreml som 

' invasjonen i Afghanistan skapte. Regjeringa jobber i skrivende 
stund for å få omgj.ort boikott-vedtaket mot Moskva-DL. Denne 
holdninga er med p~ ~ øke faren for krig. Norge signaliserer 
at uansett s~ skal "kanalene" holdes ~pne. Sovjet f~r klar
signal for flere okkupasjoner. 

Fra Stortinget kommer det ingen motforestillinger, i til
felle som pip fra ei mus. I Norge er det tilsynelatende fred 
om utenrikspolitikken. Men i realiteten finnes det motsigelser 
i bargerskapet p~ dette nå. Med representant på Stortinget 
kunne vi utnytta disBe motsigelsene, f~tt dem offentlig fram, 
ag kanskje pressa ·regjeringa til en mindre ettergivenhetspoli
tikk. Bette ville hatt internasjonal betydning, og det ville 
hatt betydning for motstandskrafta her hjemme. 

Dess sterkere krigsfaren .blir varsla fra Stortinget, dess 
mer omfattende allianser som kan oppnAes, dess færre Ara 
okkupasjon og -færre drepte. Dess sterkere posisjon vi fAr i st•rst 
mulig lag av folket i ~dag, dess større grunnlag får vi næ . 
motstandsfrDnten skal organiseres. 
' Vi trenger en stortingsrepresentant før krigen! 

BM 
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