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GUNSTIG POLIT;:L___ SITUASJON 1,
Vi har i mange år snakka om krisene i kapitalismen og om
krigsfaren, Nå ligger bevisene for at vi har hatt rett slik
at alle kan se dem. Vi har kommet lenger i å utforme konkret
politikk, og i å knytte kampen for dagskrava s=en med
propaganda for sosialismen. Politisk står vi sterkere enn
tidligere.
MANDATSJANSER GIR ØKTE MULIGHETER.
Vi har gode muligheter til å komme inn i fylkestinget og
-i kommunestyrene i Asker og Bærum. Og i alle de andre
kommunene vi stiller kan vi med hånda på hjertet si at vi
er med i kampen om sistemandatet. Mulighetene til å få
inn 4-5 kommunestyrerepresentanter er faktisk til stede~
sjøl om vi skal være fornøyd om vi bare får inn 1 eller 2.
Denne situasjonen gjør at vi kan agitere offensivt for
å stemce RV. Hver stemme teller, Det nytter å stemme RV~
Det er mulig å få stemner fra folk som ikke støtter RVs
politikk i så veldig stor grad, men som gjerne ser oss i
kommunestyret og fylkestinget. Det er mulig å få hjemmesittere til å bruke stemmen sin, og til å få over stemn1er
fra andre partier.
Vi må argumentere med at den eneste virkerlige forandringen
som kan skje ved valget, er at RV kommer inn. En mer eller
mindre fra Høyre eller SV spiller liten rolle, Kommer RV inn:
er det virkerlig en forandring~
MOTVILJE TIL VALGKAMP I PARTIET.
Mange partikamerater gleder seg til valgkampen - til
offensivt å gå ut med vår politikk og til å komme i konfrontasjon med andre partier. Men det finnes også uvilje og
motvilje. Det finnes et syn på valgarbeid som en "B-oppgave" ~.
Faglig arbeid , anti-imperialisme og KK-salg er viktie.
Parlamentarisk arbeid er noe farlig og reformistisk, Tror
neon at partiet k= lede noen revolusjon hvis vi ikke klarer
å erobre et stort antall parlamentariske representanter? Valgkamp er ikke mindre revolusjonært arbeid enn noe annet - snarere
tvert i mot.
Det har vært motvilje til å stille liste flere steder, og
lite har vært gjort for å prøve. Vi mener det kan spores tilbake til et syn som sier at valget ikke er noe særlig viktig'.
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Oppslutninga om RV- seminaret for fylket i begynnelsen av
juni er også en eradmåler på hvordan partiet er innstilt på
å dr ive valgkamp , Det var et seminar med gode politiske innledninger om sentrale politiske saker i valget , og om valgkampen o Det var et bra seminar for de 35 som komo Men det
burde ha vært dobbelt eller tre gange r så mange der
Det
mangla folk hel t fra flere kommuner der det still es li ste~
fra en komrrn.u~,e stil te bare en uavhengig , og fra flere kommuner
mangl a ledel sen for partiarbeidet , Et klart uttrykk for a t
valget nå er for lavt prioritert , o~tentusiasmen ikke er på
topp.
0

TRÅ TIL - UTNYTT MULIGHETENEl
Det er valginnspurten som blir avgjørende, Vi har gode
muligheter til å få framgang som virkerlig vil bety noe~
La oss sørge for at vi blir et prosentparti i Akershus , og
for at vi får parlamentariske representanter både i fylkes tinget og kommunestyrer , Det er objektive lover som styrer
samfunnsutviklinga i store trekk, Men innafor den ramma vi
nå jobber i, er det opp t il oss s jøl å bestemme mye-, Nå er
det vår innsats som avgjør om vi skal nå måla i valgkampen'::
Lykke til - og stå på!t
DSAU

DIREKTIV OM "FREDSMARSJEN"
Fredsmarsjen fra Eidsvold til Trondheim 10, til 30, juli~'
Partimedlemmer som skal delta i denne marsJen skal samtidig
aktivt spre partiets og RV's syn på parolegrunnlaget som vi er
dlvis uenig i, Dette kan best g jøres ved å spre RV's løpeseddel.
Denne kan alle f å ved henvendelse til partikontoret
0

Partiet _ og WJ - støtter ikke"fredsrnarsjen" . Talsmenn for
par_ti"et: ,og partimedlemmer som er offentlige representanter for
RV , kan derfor ikke være deltakere i marsjen.
DS/AJJ
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1. VALGKAMPEN MÅ BLI POLITISK

Vi vinner stemmer på en god politikk. Derfor må vi få fram
hva vi stir for når vi skal verve ste=er. Flest mulig må
få vi te hva RV står for, og vi må markere, oss politisk i
forhold til de andre partiene.
RV har i dag bra politikk på de sentrale områdene. Lokalt
utvikles det mye bra politikk for hver enkelt kommune.
Vi må ta sikte på å markere oss på noen saker, og ikke
gape over for mye. Sentralt vil følgende saker bli prioritert:* Krisa og industripolitikk/sysselsetting
* Fred og forsvar
* Kvinnespørsmål
* Rasisme
Det vil også bli lagd materiell spesielt beregna på ungdom.
For de fleste kommunene i Akershus vil også boligspørsmål
bli en viktig sak.
2·. LfilG VEKT PÅ MANDATSJANSENE~•

RV står på vippen til å komme inn i Fylkestinget og i alle
fall i to kommuner. Hver stemme vil telle. Det må utnyttes. Se mer om dette i lederen.
3. TREKK MANGE MED I VALGKAMPEN.

Antall valgkampaktivister vil være avgjørende for resultatet. Erfaringene viser at det er mulig å trekke mange
uavhengige med i valgarbeidet.
Det må systematisk jobbes
med å trekke mange med i arbeidet fra nå av.
Tre ting er avgjørende for å trekke mange med i arbeidet:
* Det må være ei RV-gruppe som fungerer eller partiavdelinga
må organisere aktivistene rundt seg. Kort og greit: det
.må være noe å trekke folk til, noe som organiserer
virksomheten. (dvs ikke bare be folk bli med på en løpeseddelutdeling eller en stand - sjøl om det også er bra)
* Det må foregå politiske diskusjoner som gir folk kuriJJ.skaper
og som virker mobiliserende. Møtene må ikke bare bli
praktiske.
* Folk må. få konkrete arbeidsoppgaver. Det finnes mange opp-.
gaver slik at alle har muligheter - fra å dele ut løpe~
sedler i postkasser en sein kveld til å holde såpekasseapeller.
Klarer vi å trekke mange med i arbeidet, har vi også oppnådd
mye for å trekke mange flere nærmere til partiet, og øker
mulighetene for rekruttering.
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4. PERSONLIG OPPSØKING AV FOLK OG HUSMØTER ER VIKTIGST',~
Det er den personlige og systematiske stemmesankinga som
gir størst resultater. Alle partiavdelinger og enkelt-_ .
personer må sette opp lister med potensielle RV-stemmer,
og sørge for at a1le blir oppsøkt eller innvitert til
husmøter med RV. Erfaringene ±:ra et par kommuner er l;l.t
en ikke skal være sikr.e. på at "sikre f'.olk" stemmer RV'!'
Alle må diskuteres med:. Fø;r va;Lget må vi stå i den
situasjonen at vi veit at f"';eks'.; : 350 f'.olk i Asker stemmer _
RV f'.ordi vi har snakka med dem og kryssa av på listene våre~
Erf'.aringene fra siste valg sier at det er f'.å som liker å
gå på dørbesøk. Politisk mobilisering er avgjørende f'.or_.å
f'.å det til.- og i tillegg at folk tar seg sjøl i nakken':
Å innvitere venner og kjente til husmøter - gjerne med
toppkandidater ±:ra l;i..Eta innvitert også - er en god metode
som alle kan benytte.
5. VI MÅ MARKERE OSS SKIKKELIG SÅ VI BLIR LAGT MERKE Tir,iii
Det holder ikke. med en god politikk~• Vi må klar.e. å fange
oppmerksomheten. Den sentrale Buvik-konf'.eransen, RV på TV
som første · parti vil gi oss en del PR. Men hovedsaken må
•vi skaffe sjøl lokalt~ Her er f'.orslag:
* Aksjoner som vekker oppsikt: overmaling av rasistiske
slagord, tiUluktsromsprøver, tel toppsetting utaf'.or
boligkontor, grunnsteinnedleggelse til daghjem som ikke
blir bygd.
* Fargerike stands .• Det kan gjøres !ll}l:e ut av dem. Store
plakater, ±:lagg, mye f'.olk osv~
* Såpekasseapeller: Korte apeller i f'.orbindelse med stands~'
Bruk høytalerbil ±:or å a.I!Ilonsere det. Kjør sa:rnme apellen
f'.lera ganger på samme d~
* Kul tur: sang og musikk og teater i f'.orbindelse med stand~·
* Plakater: Mye plakater kan prege kommunene med RV- stof'.f.

6~· VI MÅ SPRE BRA PROPAGANDA!;
Det kommer sentrale løpesedler på f'.ølgende tema 4.ersom
_.
penga rekker:. Buvik-krise-kapitalisme, kvinnesak, Rasi.sme,
Fred-f'.orsvar, Ungdommen, kommuneøkonomien. + plakater.
Fra fylket kommer programmet i begrensa o~plag og en
presentasjonsløpeseddel'~' Muligens noe i tillegg. Antagelig en
plakat.
I kolllIIIWlene lages det lokal.e løpesedler og program.
Dette materiellet må spres~• Det må diskuteres hvo-r og hvordan
en skal få mest ut av de~~ .

1~

BRUK LOKALAVISENE~
Det er mye debatt i 1okal.~ visene. Fram til valget vil alle
partier bruke dem aktivi;;;' RV må kaste. seg f'.rampi!!: Start
debatt og hiv dere med i andre som_går. Skriv kort og skarpt da kommer det æettere inn og leses~·
GOD VAIDKAMP~.
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PLAN FOR DISTRIKTSPARTIET HØSTEN 1983
Hovedlinjene er vedtatt av DS. Deta l jutfonni nga står DSAU ansvarlig for.
Planen bygger på planen fra SK, som står i TF april. Når dere skal lage
deres egen plan, må dere bygge på planen fra SK, og tillempe den etter de
retningslinjene vi gir her.
·

1. DERE Ma. LAGE DERES EGEN PLAN!
Dette er et pslegg . Dere skal lage en plan sjøl for deres eget arbeid til
høsten. Som ere snart vTlse, er dette en forutsetning i planen fra DS.
DS gir bare generelle retningslinjer i denne planen . På en del områder, som
f . eks. KK-arbe idet, vil det .nok komme mer detaljerte retningslinjer. Til
dels har dere alt fått slike retningslinjer. Men vi ønsker ikke å lage en
svær plan med mengde·r av detaljer. Nå skal .dere få sjansen til å lage
deres egen plan, så kan vi utfonne en del detaljer når vi har fått bedre
oversikt over hva de forskjellige laga mener det er mest fornuftig å drive
med.
Ikke misforstå! Det er ikke fritt fram for allverdens lokale sprell . Dere
må følge planen fra SK, slik DS har tillempa den for vårt distrikt.
Ikke misforstå nr. 2! Dette innebærer slett ikke at DS har tenkt å slutte
som ledelse av distriktet . Derfor ·er det ganske avgjørende at dere redegjør overfor DS om hvordan dere lager deres plan. Vi ønsker ikke at disttriktspartiet oppløses i en sum av lag. Men dersom dere ikke rapporterer deres
egen plan, blir det ganske vanskelig for DS å bli en konkret, levende og
aktiv ledelse for hele distriktet . Rapporteringa er derfor en sentral del
av planarbeidet.

2. MALSETTINGENE FOR DS SIN TILLEMPING AV PLANEN
Det har lenge vært misnøye, usikkerhet og uenighet i DS om hvordan planene
for distriktet bør utformes. Denne planen representerer.·en del nytt i forhold til de planene vi har lagt de siste halvåra. DS står samla bak hovedlinjene i denne planen.
Partiplanene har stort sett lagt alt for mange og anfattende oppgaver på
laga. Dette har fått mange skadelige virkninger. Mange lag klarer ikke å
gjennomføre alle oppgavene, slik at planen ikke blir fulgt i virkeligheten.
Eller laga gjennomfører oppgavene bare reint profonna, san pliktløp. Eller
laga sprer lreftene på så mange oppgaver at arbeidet på hvert felt blir
overflatisk, en klarer aldri å fostre andre folk til å drive arbeidet, får
ikke utvikla sympatisører og aktivister til ledere, til koomunister, til
· partimedlenmer.
Dette har vi tatt sikte på å korrigere.
Vi ønska å lage en plan for det virkelige distriktpartiet, ikke for det
distriktspartiet vi kunne ønske (og kanskje innbille oss) at vi har. Vi
vil at planene for laga skal bli realistiske, dvs. slik at det er mulig å
gjennomføre dem, og samtidig politisk riktige og i samsvar med hovedlinja
i planen for høsten.
Vi ønsker at planen for laga skal vær.e en plan laga kan bygge seg opp på.
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Ikke en plan som skaper frustrasjon og utmeldingstahker fordi oppgavene
vokser dere over hodet, fordi det aldri blir tid til åta opp lokale problemer og oppgaver, fordi det aldri blir tid til åta opp alle de motsigelsene som alltid fins i et lag, og som dere er nødt til å løse dersom dere
skal bevare enheten i la·g et 1 lengden.
Vi ønsker at laga skal kunne jobbe langsiktig med oppgavene sine. Slik
at det blir mulig å stille seg store mål som en ikke kan oppnå i løpet av
et halvt år, men som vil være virkelige bidrag til å løse de strategiske
oppgavene og måla våre .
Vi ønsker at dere skal få mulighet (og utnytte disse mulighetene:) til å
qro djupe røtter i massene, utvikle dem, fostre dem slik at vi på litt
lengere .sikt kan reise store kamper, slik at massene beveger seg i rett
lei av egen kraft og ikl<eliare fordi vi hele tida drar dem.
Vi ønsker at laga skal få og ta større ansvar for sin egen planlegging
og sitt eget arbeid.
Men dette skal skje i samsvar med og ikke på tvers av planen fra SK.
For mange lag betyr antakelig dette å redusere en del på antall oppgaver .
Men ikke i hytt og vær. Planen fra SK gir de politiske hovedlinjene og
hovedprioriteringene. Dem skal dere følge. Innafor denne rammen er det opp
til dere sjøl å legge en plan som tar hensyn t"il de mulighetene dere sjøl
har lokalt, hva dere har styrke og erfaring i, hva som allerede er i god
gjenge osv.

3. HOVEDPUNKTENE I PLANEN
Valgkampen
Den absolutte hovedoppgava fram til valget er valgkampen. Dette er ei oppgave for hele partiet. Dere skal ikke delegere denne oppgava vekk til noen
få medlemmer. Partilaget skal ledeaette arbeidet:
Hovedmålsettinga i valgarbeidet er å få inn en representant i fylkestinget
og i K-styrene i Akker og Bærum. I de andre kommunene er målet å få så
mange stemmer som mulig, helst.få valgt inn en representant. Dette forutsetter: Personlig stemmesanking. Dessuten må vi drive st811111esanking og
valgkamp for fylkesbngsllsta 1 alle korrmuner vi har mulighet, uansett om
vi still er RV-1 i ste ved konvuuneva lget e 11 er ikke. Ellers henger Aksel i en
tynn tråd!
Videre ønsker vi å bruke va·lgkampen til å spre partiets og RV's politikk.
Her spiller KK en sentral rolle. Noen må ha KK som hovedoppgave også under
valgkampen, ( ~e. e3er1 a..r-\:-: / kei 01'),, I<'~- ~.,.-be,ckt ti/ høs.frh)
Endelig skal vi bruke valgkampen til å knytte omlandet i RV og omkring
nærmere til oss.
Verving
Hele distriktspartiet skal kjøre en offensiv på verving straks etter . valget.
Dere skal finkjemme omlandet til RV, og trekke så mange som mulig på
sirkel eller andre tiltak med sikte på verving. Glem ikke folk dere har
kontakt med i andre saIT111enhenger. Målsettinga er verving, ikke folkeuniversitet.
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Vi mener det er realistisk å få et anta 11 til svarende 40% av medlemsta 11 et deres på sirkel, og at 40% av disse igjen blir verva innen s0111Tieren
84. Dette vil gi 16% økning av medlemstallet.

"Klassekampen"
Klassekampen skal brukes aktivt i valgkampen. KK er RV's avis. Den er vår
viktigste og mest effektive måte å spre propaganda og agitasjon på.
Samtidig skal valgkampen brukes til å gi startskudd og grunnlag for å nå
de målsettingene som er satt i KK-kampanja til høsten. Vi ønsker ikke at
dere skal lage en svær og omfattende kampanje. Men dere skal bruke omleggingene i avisa i verve- og salgsarbeidet.
Målsettingene er som før: A nå målsettingene for abbonnementstall og
løssalg, og holde på -resultatene fra vinterkampanjen (som var flotte!).
Sosialismen og prinsipprogrammet
Dette er en stor og krevende oppgave. Jo før dere kan sette av kader til
å forberede den, desto bedre. Det er viktig å gjøre disse diskusjonene
til en fortsettelse av Kapitalen-studiene. Legg vekt på å dra nytte av
det dere har lært, både av politisk økonomi, av politikk og av hvordan
studier bør drives. Det er viktigere å hjelpe medlemmene til å studere
slik al de kan delta aktivt i diskusjonene, ennå lage proffe innledninger.

Knytt oppgavene sammen!
Valgkampen gir grunnlag for verving. Den lærer dere hvilke ideer sympatisørene har, som dere må ta opp for å få verva dem. Den gir store muligheter
for propaganda og KK-salg/verving. KK er på sin side en viktig del av
valgkampen. Mye av sosialisme- og programdiskusjonene kan kjøres offentlig,
som en del av verveopplegget. Folk som har blitt tent i valgkampen, kan
dere aktivisere i bl.a. KK-arbeid eller fortsatt RV-arbeid. Osv.
Ved denne måten å jobbe på er det mye å hente. Dere vil få mye gratis fra
de andre oppgavene når dere skal gå løs på noe nytt, f.eks. vervinga.
Men dette krever ledelse. Dersom styret jobber med bare lagsmøtene, og delegerer oppgavene vekk til lagsmedlemmene, vil dette ikke fungere. Styret må
tilstrebe å bli en helhetlig og politisk ledelse for hele laget.
Underordna oppgaver
Vi skal ikke sette opp en svær smørbrødliste, jf. det som er sagt foran.
Men det vil sjølsagt også være andre oppgaver dere må løse. Med mindre
spesielle forhold gjør seg gjeldende, vil de måtte få en underordna plass.
Landsmøte- og distriktsmøteforberedelsene
Landsmøteforberedelsene (se TF) omfatter nominasjon til ny SK.
Distriktsmøteforberedelsene omfatter diskusjon av beretininga fra DS,
nominasjon til nytt DS og valg av delegater og varadelegater til distriktsmøtet. Disse to nominasjonene tar vi sikte på å samordne.
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4. DET LOKALE PLANARBEIDET OG RAPPORT OM AVDELINGSPLANEN
Som nevnt er slik rapportering en del av planarbeidet. Det er nødvendig for
å holde på sentralismen i distriktspartiet.
Vi forutsetter at planen blir behandla på et avdelingsmøte tidlig ~å høsten.
Dette kan ikke utsettes til etter valget. Da vil dere komme helt p etterskudd.
Rapportfrist er derfor august-rutina. Dersom dere ikke rekker dette, så
er absolutt siste frist september.
Vi vil gjerne ha" synspunkter på hovedlinja og hovedprioriteringene i
planen .
Dersom dere får problemer med å gjennomføre planen, vil vi ha r-rede på
hvilke problemer, slik at vi kan følge opp med hjelp, rettleiing eller
korrigering.
Endelig vil vi ha oversikt over hvilke andre oppgaver dere tar opp (f.eks.
anti-imperialistisk arbeid), hvilke mål dere setter dere og hvordan dette
b1 i r prioritert.
•
Og helt til slutt: Det er en selvfølge at dere melder fra om eventuell
uenighet'.
DSAU

obs
RV valgkamp '83

Siste frist
for stoff til neste
nummer:

Postgiro 2129799.

w.J~~-

Rød Valgallianse

P0Slboks

o:.io

I. Tlf.
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KLASSEKAMPE M - VIKTIGSTE VERKTØYET I VALGKAMPEN!
Over hele Akershus skal det føres valgkamp for RV. Det gjelder
alle avdelingene og de aller fleste partimedlemmene. Klassekampen vil
være det viktigste verktøyet foruten de lokale programmene, og vil
daglig bringe stoff som er aktuelt for valgkampen. KK vil være RV's
viktigste kanal.

Det er derfor nødvendig at vi øker løssalget langt

utover det normale løssalget. Valgkamp og KK-salg vil for de fleste
måtte bli samme sak. Det betyr flere folk; flere salgssteder, større
bemanning på stands 1 ene,

flere bestilte aviser osv.

Sjøl om RV er et lite parti, har deten stor fordel i
det har en avis som Klassekampen i

og med at

ryggen! Legg opp til storstilt

løssalg!!

"NYE" KLASSEKAMPEN PÅ TRAPPENE!
Fra og med 20. august vil Klassekampen utvides med 4 nye sider
på hverdager. Dette er ment å legge grunnen for en markert endring
av avisa innholdsmessig. Klassekampen skal bli en enda bedre kommunistisk avis, samtidig som den også skal gjøres mere interessant for
folk som ikke forstår seg sjøl som sosialister. Det _skal først og fremst
skje gjennom et bredere stoffutvalg, men også gjennom endringer i
redigeringa og lay-out'en. KK er bokstavlig talt lagt under lupa og
skal bli mere "avis", samtidig som den skal styrke det kommunistiske
preget.
HØST-OFFENSIV FOR KLASSEKAMPEN.
Dette legger et grunnlag for en spesiell offensiv

i

abonriements-

vervinga, og vil være utgangspunktet for den tradisjonelle "høstkampanje" SK's KK-utvalg kjører ut.
OS/AU har gått inn for årette KK-offensiven først og fremst mot
uke-abonnentene for å få dem til å gå over på dagsavis-abonnement.
Samtidig må fornyings-arbeidet forseres på bakgrunn av at KK er blitt
en bedere og mer allsidig avis.
For å gjøre det mulig"for avdelingene å kaste mest mulig krefter
inn i valgkampen samtidig som høstoffensiven sikres, har OS vedtatt
at {~inst) to i hver avdeling skal jobbe spesielt med å verve KK-abon-

,,

nenter. Dette betyr en redusreing i

forhold til tidligere høstkampanje~
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hvor hele avdelinga har hatt høstkampanja som hovedoppgave. Denne
reduseringa er beklagelig m.h.t. det grunnlaget som nå blir lagt for
økt abonnements-tilvekst gjennom endringene av avisa, men er nødvendi g
m.h.t. valgk am pen.
Blir likevel høstoffensiven drevet aktivt og planmessig av de to

~CM

får dette i oppgave, behøver dette ikke nødvendigvis å gå ut over
resultatet.

(KK-ansvarlig i avdelinge forutsettes å være den ene av de

to hvis ikke spesielle hensyn skulle tilsi noe annet.) Under forutsetning av at _de to jobber planme ss ig, med klare målsettinger og klar
fordeling dem imellom, skulle det være mulig å få til en "proffesjonell
driv" som er vanskeligere å få til når hele avdelinga skal kastes ut
i

denne typen arbeide.
Helt konkret vil arbeidet bestå i

oppsøking. Oppsøking av uke-

abonnenter og oppsøking av stoppa abonnenter. Mulighetene for å organisere dette arbeidet utfra en klar plan skulle være gode.
DS/AU vil ikke etablere noen "ringe-sentral" slik det ble gjort
under vinterkampanja. Derimot vil v·i holde gjevnlig kontakt men de i
avdelingene som skal drive dette arbeidet gjennom oppsøking. Vi planleggerpå denne måten å holde kontakt med alle avdelingene.

I tillegg

vil det bli holdt forberedelses-konferanser i august. Det er også utarbeida et oppfølgings-skjema som alt er diskutert med KK-ansvarlige i
avdelingene og sendt ut.
Høst-kampanja er fra KK-sentralt annonsert å skulle gå fram til
1. november. Utfra de resultatene vi oppnår vil likevel OS/AU vurdere
å avslutte kampanja i mitten av oktober. Dette vil i så fall stille
yttligere krav til planmessig og godt organisert arbeide.

Il
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

KLASSEKAN PlN I ~KERSHUS.

HVOR STÅR VI?
Følgende er en oversikt over abonnements-situasjonen i

Akershus

fordelt på de enkelte stedene. Den viser utviklinga fra desember 82 til
februar 83, og videre til april 83.
Se godt på disse talla! De viser et svært positivt bilde! Så
og si alle områdene i

fvlket ligger godt over målsettingene. Dette kunne

ha vært situasjonen idag i1vis det er gjort et ekstraordinært godt fornyingsarbeid med krirttidsabonnementene fra vinterkampanja. Saken er
nemlig at de fleste korttidsabonnementene forfalt først i mai 83. Først
utpå høsten får vi derfor det egentlige bilde av hvor vi står. Hvor langt
vil vi da ha falt tilbake? Hvor mange steder vil da fortsatt holde målsettinga? Bruk disse positive resultatene som en inspirasjon til effektivt
fornyingsarbeide i

STED

høstkampanja!

DES.82

FEB.83

APR.83

% AV

MÅL-

% AV

MÅL-

SETTING(A) SETTING(B)
27

31

33

109

122

24

27

28

100

125

12

15

16

1 33

· 1 58

101

107

127

123

1 31

35

36

46

11 5

129

98

108

110

129

135

162

184

186

92

102

ASKER

71

88

90

120

135

(1360-96)
AKERSHUS

530

596

636

112

124

JESSHEIM
(2030-93)
LØRENSKOG
(1470-75)
NITTEDAL
(1480-87)
ÅS
(1400-40)
NESODDEN
(1443-64)
SKEDSMO +
(1900-2022)
BÆRUM
(1300-52)

(A) Uten lørdagsabn.

(8) Med lørdagsabn. omregna til dagsavisabn.
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OPPSill.'!MERl_l'l'G AV SOSIALISEEDISKUSJONEN
50 % av avdelingene li.ar leve-rt r apport om sosialisme -.
diskusjonen. I tillegg har 1 o.vdeling levert en rapport
om s tudiearbei de t generelt, 1 avdeling har levert rapport
om bare hi s tori sk-ma terialismediskusjonen og 1 avdeling
har ikkelage t oppsummering fordi diskusjonen blei for
dårlig.
Rapportene vari erer svært m.h.t. grundighet, men utfra det
s om -er oppgitt ser det ut til at de t har vært brukt mye
forskjelli g r-.tudiemateriale, Noen har tatt utgangspkt. i
s tudie-boka og RU-hettene, andre har lagt hovedvekta på
Enee ls "So s ialismen :l;ra utopi til vitenskap." Andre ting
som har vært brukt er diskusjon ene i KOS og TF, Imperialismen
av Lenin samt et hefte av B. Scocozza om reformismen.
Diskusjonene gar stort i;ett 6.reicid seg om kapitalismens
evne til å overleve, og om det nødvendigvis måtte bli et
s osiali s tisk sys tem etterpå. Det har stort sett vært
en ighet om a t kapitalismen ikke kunne overleve på. si]lt
raen c: et var s tor u s iickerhet om hva som ville få den "j;il
·a styrte . Bl ant annet har det hersket stor usikkerhet
01:t hvilken rolle lj\t 'r.,yttinga av den 3, verden spiller·,
o:·., hva s or" e c;entlig skjer der og hvilken rolle begivenhetaride landa v il ha for utviklingen av klassekampen
i Korge.
En annen viktig uenighet var om det nødvendigvis ville
bli et sosialistisk system etter at kapitalisme• var
s t:rrtet, eller om vi ville fa et nytt klassesamfunn,
Ei avdeling hacide også dis;, utert om sosialismen egentlig
kutme løse problemene i verden noe bedre enn kapitalismen
greide det.
Halvpa rten av rap~rt~ne; melder at hovedvekten har vært
lagt på at folk sh-ulle ~a kjennskap til den grunnleggende
teorien. Dette er de s8Jilme avdelingene som har '!Jrukt
Engels bok som grunnlag. Det ser ut til at disse avdelingene
er n e s t fornøyd med hva de fi lck ut av diskus jQnene, mene
de a:cC:re avdelinga ikke sier noe s :,,esielt on hva de fi kk
ut av dis:.,:usjonene eller nevner 2.t diskusj onen hadci.e vært
vanskelig il f å ried på jorda og ikke brakte for cJ.agen noen
klare motsigelser.

Stucl.ieansvarlig
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1983
1.mai-ansvarlig i DS har i
summering av 1 .mai i

forrige nr av KOS en foreløpig opp-

fylket. Her tar han/hun for seg en del

kommuner, derunder Bærum. Jeg er uenig i det som antydes i
oppsummeringa derfra, hvor det ligger mellom linjene at det
var "høyre" i parolegrunnlaget, eller i det minste at det var
tendenser blant partimedlemmene til å ikke ville slåss for et
"korrekt" grunnlag for toget,
- ENHET MED ANDRE ER VIKTIG
Dette må være utgangspunktet for arbeidet vårt. Enten enheten
er i samorg. eller med andre grupper/partier, Dette gir bl.a,
økt mulighet for oppslutning om klassekamparrangementene, og det
gir oss mulighet til å diskutere/vinne flere for vår politikk.
I Bærum kom dette til uttrykk ved at toget ble større enn på
mange år (410 deltagere).
- IKKE ENHET FOR ENHVER PRIS
·Vi må stille minimumskrav til grunnlaget for toget: For klassekamp - mot klassesamarbeid, må rette seg mot de to supermaktene,
støtte frigjøringsbevegelser/frigjøringskriger og for sosialisme,
Ut over det må retningslinjene være at vi ikke kan godta paroler
som strider mot politikken vår,
- HVA SKJEDDE I BÆRUM?

SV tok initiativ til et samarbeid(de ~nviterte også DNA og NKP),

I utgangspunktet foreslo de følgende paroler:
1, KAMP MOT ARBEIDSLØSHET
2, SHCS TIMERS ARBEIDSDAG
3, FORSVAR OG BYGG UT FELLESGODENE I

SAMFUNNET

4, STØTT FREDSBEVEGELSEN - NEI TIL NYE RAKETTER I EUROPA
5.
6.
7.
8.
9.

NORDEl'l SOM ATOMFRI SONE
STØTT FRIGJØRINGSBEVEGELSENE I EL SALVADOR OG AFGHANIS'l
ANERKJENN PLO
ST.:TT SOLIDARITET I POLEN
STOPP HANDELEN MED SØR-AFRIKA

Etter første forhandlingsmøte (SV og AKP detok) var forslaget
endret til:

SOSIALISTISK ENHETSDEMONSTRASJON lllD 1.MAI

BÆRUM 1983

Paroler:

-KAMP MOT .KRISE 00 KRIG - FOR ET SOSIALISTISK NORGE
-KAMP MOT .ARBEIDSLØSHET
-6 TIMERS ARBEIDSDAG
UTEN LØNNSNEDSLAG
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-FORSVAR OG BYGG
FELLESGODENE I SAMFUNNET
-NEI TIL LØNNSNED
- MOT NAFS OFJæNSIV OG LO-LEDELSENS KDFALL
-UNGDOM: SLÅ TIL:84: , RASISTPROPAGANDAEN
-FOR ET KONVENSJONELT OG UAVHENGIG FORSVAR
-STØTT FREDSBEVEGELSENS KAMP MOT USA.'S OG SOVJETS RUSTNINGSKAPPLØP
-ID:I TIL ATOMVÅI'EN
-NORDEN SOM ATOMFRI SONE - FJEIN ALLE RAKETTER RETTET MOT NORDISK OMRÅDE
-STØTT FRIGJØRINGSBEVEGELSENE I EL SALVADOR OG AFGHANISTAN
-ANERKJENN PLO
-STØTT SOLIDARITET I l!BI POLEN
-STOPP HANDELEN MED SØR...AFRIKA
Jeg skal konsentrere meg om de parolene som er viktige: Paro le
om 6-timersdagen fikk tillegg vi mener er helt nødvendig, den
alme nne støtta til fredsbevegelsen, i SVs parole nr 4 ble endra
sl i k at den retter seg mot de to supermaktene og slik at den ikke
er en almenn støtte til fredsbevegelsen, men støtter er del av
det konkrete arbeidet som drives. Parole om Norde n som atomfri
so ne får et tillegg som er i

tråd med vår p olitikk, og "For et

konvensjonelt og uavhengig for s var 11 kom med i parolegrunnlaget.
De tt e utkastet ble diskutert på en konferanse mellom UDS og alle
partilaga i Bær um. Her var det enighet om at utgangspunktet var
så bra at vi skulle jo bbe videre med det. De parolene som ble
diskutert særskilt var:
"Forsvar og bygg ut fellesgodene i samfunnet". Dette er etter vår
mening en sosialdemokratisk parole som i det minste må underbygges
med konkr.ete paroler, med helst strykes.
"Støtt fredsbevegelsens kamp mot USA og Sovjets rustningska~pløpNei til atomvåpen" var den parole som skapte mest diskusjon. Den
kan tolkes på flere måter: I værste fall kan den oppfattes som at
den kampen fredsbevegelsen fører på dette området er tilstrekkelig
Men den kan også tolkes mer bokstavlig som en støtte på et
begrensa og konkret område, mot supermaktenes rustningskappløp,
Etter min m~ning er det å tøye det vel langt når den ansvarlige
fra DS slå1~'fast parolegrunnlaget "ble svekka av at en parole
direkte støtta "fredsbevegelsens" arbeid", og det er det som sies
om parolegrunnlaget.(Kanskje kameraten bare har sett SV sitt forslag til parole?). Uansett; hvordan man vil tolke dette avhenger
delvis av hvilke standpunkt · man har til fredsbevegelsen, men først
og fremst avhenger det av hvilken sammenheng parola settes inn i.
Det ble derfor foreslått på møtet at vi skulle gå inn for en
parle mot 55 2D og mot NATOs rakettutplassering. Men det var også
enighet om at vi ikke skulle bryte på det grunnlaget som forelå.
At det er motsigelser og uenigheter i partiet i synet på NTA er
det ingen tvil om, og det gjelder sjølsagt også Bærum. Men hvis det
er disse diskusjonene (På konferansen) DS-ansvarlig støtter seg til
i sin oppsummering av tendenser, kan jeg ikke si at jeg kjenner
meg igjen. Det var ingen diskusjon om forsvarsparola på dette

I lo
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møtet, så hvor motvilja mot å slåss for den står h~,.Jvet jeg iklæe.
- NOEN AV DE VIKTIGSTE PAROLENE
Resultatet av det siste forhandli•gsmøtet ble bl.a. at

11

velferds-

parola" ble bytta ut av 5 konkrete paroler om barnehager, skoler
boligbygging osv.
Det kom inn en ny parole :"Nei til nye NATO-raketter i Europa Sovjet.fjern 55 20

11

- NOEN KONKLUSJONER:
- 1.mai-toget i Bærum var et framskritt, både i antall deltagere,
men også fordi vi kom ut over den tradisjonelle FFF-oppslutninga.
- Parolegrunnlaget var bra : det ble inngått noen kompromisser,
men det førte ikke til at grunnlaget var feilaktig.
- Vi tjente mer enn SV i forhandlingene om parolene, vi fikk
gjennom det meste av det som blei foreslått. Først og fremst ser
jeg det som et uttrykk for vår relative styrke i

forhold til SV

lokalt for tida.
- Talerspørsmålet ble løst på en skikkelig måte.
- VIDERE DISKUSJON
Jeg mener at 1.mai-ansvarlig i

DS skal svare på dette, fordi jeg

er enig i at debatten om hvor "grensene for riktig enhet" går er
viktig. Men jeg må si at jeg synes det er trist at han/hun ikke
har fått med seg det som etter min mening er de,n vil<tige diskusjonen
rundt 1,mai-arbeidet: Skal vi gå inn for 1.mai-tog som tar utgangspunkt i

fagbevegelsen, og miste det jeg oppfatter som positive

FFF-tradisjoner som bredt parolegrunnlag og invitasjon til støtte

Ktxaxaz til organisasjoner også på enkeltparoler? Dette er en
aktuell motsigelse som iallefall har stått i

Bærum.

Det ble framsatt forslag som ikke hadde med internasjonale
paroler, ikke kvinneparoler, ikke ungdomsparoler osv. fordi det
var vanskelig å få oppslu~ning om dette i fagbevegelsen. Jeg er
sikker på at 1.mai-ansvarlig har fått rapporter om disse diskusjonene,
og jeg håper vi kan få til en debatt om dette før 1.mai til
neste år.
LIV

1. mcu. ~ an.sva.r~3
0
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