
Om Prinsipprogram-diskusjonen 

Da SK fatta vedtak om opplegget for prinsipp
program-diskusjonen fora n det kommende landsmøtet, gikk vi inn 
for en begrensa diskusjon om noen utvalgte spørsmål. Vi var mot å 
ta opp for ekse mp el sosialismediskusjonen fra forrige 
landsmøteperiode i si n fulle bredde. Programdiskusjonen foran 
dette l andsmøtet skulle, etter vår t syn, først og fremst 
videreutvikle og revidere kapitel 4 som handler om den norske 
kapitalismen og klassekampen i dag, og ta opp noen spørsmål rundt 
utviklinga av den internasjonale situasjonen og kampen mot 
imperialismen (kap. 3). 

SK nedsatte en p rogr amkomite som har jobba på det 
grunnlaget SK vedtok. Programkomiteens forslag til endringer i 
kap itel 4 og 3 i det nåværende programmet foreligger nå ferdig 
til disk usjon i laga. 

Imidlertid er det mange i partiet som har tatt til 
orde for at vi trenger et nytt program, mye kortere og mer 
standpunktprega e nn det n åvære nde. Kamerater har pekt på at det 
er va nsk elig å bruke det nåvære nde programmet overfor folk som 
er interessert i å vite hva AKP (m-1) står for, fordi det er så 
omfattende. Et så svært dokument hindrer også mange 
partimedlemmer i å ta del i debatten om partiets program, og 
favoriser e r folk med intellektuell bakgrunn. SK er enig i disse 
i nn vendingene mot d et nåværende programmet. · Vi har derfor gitt en 
kamerat i oppdrag å lage e t nyskrevet, kort programforslag. 
Dersom dette lykkes, vil forslaget bli sendt ut i slutten av 
april. De t vil da bli sendt ut som forslag fra en enkeltkamerat, 
skrevet på oppdrag av SK, men uten at det er behandla i noe SK
organ. 

Hensikten med nyskrivinga er ikke å undergrave 
el l er omgjøre det som ble vedtatt på forrige landsmøtet. Det nye, 
korte programforslaget skal bygge på det nåv ær ende, pluss på det 
arbeidet prinsipp-programkomiteen hittil har gjort. 

Når det gjelder diskusjonen i laga, 
for fø lg ende opplegg: 

går vi inn 

- Laga skal pr i oritere å diskutere de standpunktene som prinsipp
progr~mkomiteen har lagt opp til i det materialet som nå er 
utsendt. Dette dreier seg bl.a. om synet vårt på utviklinga av 
a rb eider kl assen, og p å endringene i den internasjonale 
situasjonen. Denne diskusjonen kan la ga , dersom de ønsker det, ta 
fø r det n ye, korte, programforslaget blir utsendt. Standpunkter 
må vi ha uansett om progra mm e t er kort e ller langt. 
- Laga skal ta standpunkt til om de ønsker at det nåværende 
programmet (fra 1984-landsmøtet) el ler det nye, korte forslaget, 
bl ir lagt til grunn for be handlinga på landsmøtet. Det er 
sjølsagt lands~øtet som fatter den endelige avgjørelsen om dette, 
men det er viktig å vite lagas mening. 

Alt dette kan kanskje skape litt rot i planer og 
opplegg for pro gra md isk us jone n, men vi tror det skal gå bra. SK 
har sett det som viktigere å reagere på signaler fra kamerater 
so m øs nk er et kortere program, e nn å klamre seg til tidligere 
vedtak . 
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