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INNHOLD: 

Leder: partiskolen 1985 . • ......•.. .. ... • • • • • • s 3 

Aktuelt nå ••••••.............. . .. . ... . .... . . . s 4 

Kang og de "4 svære hullene" i beretninga •••• s 5 

Materiale til beretningsdiskusjonen •••••••••• s 7 

Frist for innlevering til FK: 

8. februar, fredag 

15. mars, fredag 

26. april, fredag 

7. juni, fredag 

Innleggene leveres ferdig maskinskrevet til Oktober 

Bokhandel i lukket konvolutt merket FK, innen fristen. 

husk fornying av fargeband 

gi plass til red~'s overskrifter og sidetall, og 

sett av 3 cm, marg i venstre side av arket 

- vi ber dere fortsatt skrive bare på ei side av arkene 

dere leverer. Red. hardesverre ikke privat kopierings

utstyr, og trykkerne må ha blank bakside 

i tillegg: 

bruk ikke avdelingsnummer·et på papir dere leverer inn til 

FK - vi har ingen interesse av å vite hvem som har levert 

hva. Husk sikkerheten også i 1985! 

REDAKSJONEN øNSKER DERE ET GODT NYTT ÅR! 

MATERIALE TIL BERETNINGA: 

DS-beretningas redaksjonskomite avsluttet arbeidet rundt 

nyttår.Vedtak som er~mottatt , etterpå om beretninga, vil 

sjølsagt bli lagt fram på årsmøtet sammen med dette mare~ialet. 

Primært er dette materialet utarbeida for delegatene til 

årsmøtet, men DS mener det er av interesse for samtlige 

medlemmer. 

Framsida er tegnet av Klassekampens annonyme tegner M, 
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~eder: part~sko!en 1985 
D,et nye året betyr også en bedre organisering av studieV)irk-, 
somheten til partiet.storparten av studiearbeidet vil bli led-
et av den nye partiskolen.D.et betyr at skolen får ansvar f or 
både åpne studiemøter,deler qv partistudiene og andre skol er

ingsopplegg som seminarer og spesielle konferanser. 

Denne våren blir oppstartingsperioden. V-i må utvikle en fornuftie 
fonn for d{olen; og vi må jobbe ut skoleringsplaner sammen med 
partiskolen sentralt.Ledeisen for skoleni i vårt distrikt skal 
på. at lengre kurs i Oslo for å sette seg inn i det framtidige 
opp legget for sko:hen.Denne våren V)il v.i som skal drive. igang 
skolen ikke ha ~nsvaret for den interne partiskoleringa.Wår opp· 
ga~ blir :t.uJl først og fremstå sikre "P-14"-møtene og 
eventuelle spesialkurs for folk som jobbler med valgkampen. 

Mew målet vårt er å gjøre skoleringa av medlemmene mer "proff", 
mert interessant og mer i tråd med skoleringsb:.elrovene som eksi
sterer i partiet.Vi v:,il bl.a legge stor v:.ekt på å jobb:e. ut 
kurs som-, passer for fol:k uten stor allmenutdanm:d.ng og uten mye 

trening i teori.'llil alt dette trenger vi ideer og kritikk. 
Eorslag til kurs,kritikk av opplegg kan sendes til DS på vanlig 

måte eller tas opp. her i FK.I løpet av I-2 år må vi greie å 
bygge opp en partiskole som kan gjøre studier til en spennende· 
og fin opp le vel se for alle partimedlemmer, ikke bare for de 

intelektuelle eller"veteranene:11 i partiet. 
Forslaget til vårens skoleringsopplegg kommer her.Tidspkt. og 
endelig kursplam kan bli forandra noe. 

~fl§~!!~!:f• 
Uke_9_og_IJ. Kurs i nasjonalregnskap og andre 
grunnil.eggende spørsmål i borgerlig økonomi for 

listetopper og parlamentarikere. 
I6_og_I7-mars Arbeiderkonferanse. Åpen for alle interesserte. 

a.Framtidas arbeiderklasse. 
b.Arbeiderklassen m Tr.heim og kvinnenes rolle. 

c.Hvem har makta i Tr.heim? 
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Mø teserie_i_P-14.1§/4-2-7. 

(Særlig viktig for listefolk og for alle som skal sko~eres 
for valgkampen.Innledere er ikke endelig bestemt. 

Trekk med våre nære venner til møtene1Møtene. kjøres som 

"Tirsdagsmøter". Legg møteplaner for laga i forhold til dette 1) 

16/4-DNA 
7/5 -Nytt skattesystem:Hva mener RV? 
21/5-Hvordan slåss vi mot imperialismen i 80-åra? 
4/6-Norsk helsevesen-på "bunn" eller "topp" 

18/6-V.art svar på kapitalens-:•01~-eøkonøiail'. 

2/7-Hvordan framstiller vi RV s~tt; syn på sosialismen? 

Glem heller ikke årets sommerleire.V~ satser på Sund.I fjor 

d.obla vi fra året før.Skal vi fortsette framgangen 

Tidspkt.:Trolig fra 14-17/7• 

A-ktuelt nå C 

Forslag fra kammerat 

i DS/AU. 

-➔1-------,·-==~'-""->,< 
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~ang og _de ,,4svc2re huUene'' 
i beretrnnga 

Wi. begynner å bli vandt til "kraft- . arveiderklassen.Sier du dette fordi 
innlegg fra "Kang" i FK og andre du virkelig mener det,eller er det 
plasser.Men,dette innlegget til for å så splid?Jeg må v:•irkelig spør 
beretninga tror jeg tar "kaka".Skul- Ellers er det vanskelig for mneg å 
le vi .brukt "Kang"s måle stekk på det forstå formålet med en slik total 
som gjøres i partiet,kunne vi lik~ sabling av et dokument. 

godt gravd oss ned-gitt opp hele Kang,den stilen du har i partidisk
kampen.For-i den Beretninga Kang har usjoner har de fleste gjort opp med 

i& lest var det ikke mye positivt for 4-5 år siden.V.~ har lært av det 

å hente.Det var heller ikke "noen Den tar "mann.en" istedet for "balle 

hull",men 4 .§Y~E~ hull.Ja,Kang,har Ell er,formen du fører debatten 11:P :i: 

du ikke greid åta motet fra folk før tar hele luven fra innholdet.Jeg,sc 
skulle du j ha god tjangs med dett~ du særlig kritiserer,føler meg heli 

innieggat.Jeg,smm har ført utkastet overkjørt.Dialog føles helt håpløst 

i penna,har både "sagt farvel til prd Sett deg i mim situasj-on,tenk sjøl 
letariat,er "virkelighetsfjern",kom- hva det ville si om noen slt:reiw eti 

mer med "oppsiktsvekkenda påstander", stort innlegm; i FK mot deg med barf 

er "subjektiv" etc.Nå sie:r ikke du negativt ••• •••. 

så mye om hva du ville ha i Beretning~NQ~ll-~Qlll!!!~i§~~r_1il_iooho1g~1• 
men sable det andre gjør,kan du 

virkelig.Dm V.il kanskje påstå a t jeg 
er redd for kritikk og må tåle såpam> 
Mulig at du mener dette er innafor 

den ramma vi må "tåle",men spørs
målet er da :Hva oppnår wi med denne 
typen ensidige innlegg? Oppnår vi 

annet ennå ta motet fra fol~,skape 
splid og så misstillit? Kang vet 

godt hvordan Beretninga er blitt til. 
Han vet at det ikke er en enkelt 

kammerat sitt arbeid.Likevel~ gir 
han inntrykk av at det i vå r ledel

I.Imretnin~~Eå_arbeiderklassen 

"Forvrenger" vi virkeligheten når 
vi gir inntrykk: av-å ha prioritert 
arbeiderklassen? Jeg sier ikke at 
vårt faglige arbeid er topp,og vår 

innsats. på andre områder er topp. 
Men,v,i ha r gjort en del,fått .. til 
noe og feila på noen områder.Vi 
jobber i mange fagforeninger, v:.i 

er ak~ive i Samorg.Vi jobber med 
arbeiderklassen foran I.Mai,v;i hai 
t~tt opp arbeiderklassesaker både 

se finnes en eller noen virkelighets- i lagsdiskusjoner og på årets 
sommerleir.Vi har diskutert prolei 
ariatet og betydninga av rekruter-

fjerne,intelektuelle,høyt helra over 
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ing herfzæ i forbindelse med rekru

teringa etv ••• For et lite parti 

som vårt har det faktisk vært en av 
de.. priori terte oppgav,ene. V1i kan 
også legge til høstens budsjett,

kamper •• Det du burde sagt noe om 

er Hva har vi gjort bra og hva har 

vi gjort dårlig?Hvorfor gikk no~ 

dårlig? Dette er ikke så helt en

kelt.Det holder ikke å slenge ut 

av seg at vi har sagt "farvel til 
proletaria tet 11 • 

Forberedelsen_Eå_krig. 

Grunnen til at dette ikke er tatt 
opp i Beretninga er at det ikke 
skulle tas opp,. Istedet vil , dette 

bli tatt opp i innleitnga på årsmøte. 

Jeg er enig i en del 'IT din kritikk. 
Men,også her er du svært ensidig. 

Grunn~r~anisasjonens_rol!e• 

Du sier at ":Beretninga til LM gir 

en god beskrivelse av stoda".Enig. 
Det står også i beretninga.Der:flor 

_ gjentar vi det ikke-det står også. 

Her kunne du spart deg skjellsordene. 
Ellers har du noen konkrete foræl.ag: 

-ledende kadre til grunnorg. 
-DS/AU må lede hovedoppgaTa. 
-felles ekstern praksis for laga. 
Ikke noe i Beretninga tyder på 
at vi er uenige her.Det kan være du 
mener mange ledere~ må i grunnorg. 
Hva med DS da? Det har alltid vært 

slik at DS/AU leder~ hovedoppgava. 
Men sjøliagt,mer eller mindre bra. 
Når du sier at lagtl skal ha 2 i styre 

er dette brudd på vedtektene.styre 

skal bestå av 3. 
Men,ikke noe av det du sier her 
er så helt forskjellig fra det som 
står i B'e:retninga? 

Massearbeidet. 

Det er mulig beretninga burde hatt 

en samlende vurdering av vårt masse

arbeid.Men,å si at massearbeidet 

ikke behandles er feil.Massearbeidet 

tas opp i forbindelse med de fle~te 
saker,uten at vi hele tida bruker 
ordet "massearbeid 11 .Vi lover deg -
ei helhetlig vurdering på årsmøte. 
----Med din ensidige og anti-ledelse 
metode,kunne ethvert tiltak sables 

til jorden.Det gjelder bare å blåse 

opp, alle feil tilstrekkelig1 
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mater~a[e t~i 

beretnirugsdlskusjo11en 
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OM HANDSAMINGA AV BERETNINGA: 

* "Beretningsutkast fra DS i Sør Tr.l ag '' er førd i penna av ein kamerat 
på grunnlag av notat frå andre DS-kameratar og diskusjon i DS. På tids
punktet utkastet vart skrive kunne det sjølvsagt ikkje dekke perioden 
heilt fram ti l årsmøtet. Handsaminga av beretninqa i DS vil vera slutt
førd til årsmøtet, og då dekke heiie perioden (medrekna hausten 84) . 

*Lagahar sendt inn kommentarar og framlegg på grunnlag av det utsende 
utkastet. DS sette før jul ned ein førebels redaksjonskomite som har 
gått igjennom dette materialet. Av prakt i ske årsaker trykker vi ikkje 
~eile materialet her, men det vil vera tilgjengeleg på årsmøtet. 

*Formåletmed beretningsarbeidet er å gje årsmøtet ei mest mogleg rett 
framst i lling av hovuddraga i partidistriktet sitt arbeid sidan førre 
distriktsårsmøtet. Dei viktigaste kommentarane frå laga vil, saman med 
anna nyare materiale, bli innarbeidd eller kommentert i Innleiing om 
beretninga på årsmøtet. Årsmøtet skal ta stilling til om Beretnings
utkastet + Innleiinqa til saman gjev ei tilstrekkeleg korrekt fram
stilling av hovuddraga i arbeidet i perioden , og evt. supplere med ved
tak - især om tiltak frametter. 

* DS' redaksjonskomite har på grunnlag av somme av kommentarane utforma 
framlegg til vedtak - hovudsakleg i spørsmål det står strid om, eller 
der det kan vurderast som viktig at vi får retningsgjevande vedtak frå 
årsmøtet. Desse, saman med innsende framlegg til vedtak, er refererte 
nedanfor. 

*. Årsmøtet vel sjølv ein redaksjonskomite som prioriterar og samordnar 
innkomne framlegg. Delegatar som saknar innsendte framlegg i materia
let nedanfor står fritt til å reise desse på ny under årsmøtet, evt. 
reise nye framlegg - innanfor den grensa som tidsrammene set. NB. Ber
re framlegg som blir reist av ein delegat (eller annan deltakar med 
framleggsrett) vil bli stemt over . 

* Det er ikkje praksis å trykke opp att "revidert" beretninq etter års
møtet, men vedtak under beretningspunktet vil bli gjort kjende i FK. 

0 

Ein veikskap ved fleire av dei innkomne kommentarane er at dei uttalar 
seg allmennt om beretninga utan å knyte kritikken til konkrete stader 
i teksten. DS' redaksjonskomite har like fullt systematisert kommenta
rane ut frå spørsmål dei tek opp. Den stikkordlista vi såleis har fått, 
er nedanfor fordelt på dei beretningskapitla som stikkorda blir (evt. 
burde bli) handsama under, for å gjera det lettare å orientere seg. 

Framlegga til vedtak bl i r presenterte i den rekkeføl ga kapittel dis
posisjonen i beretninga tilseier . 

For DS' redaksjonskomite 

Asbjørn 
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STI KKORDLI STE 

Distriktet(: utanfor Trondheim) ................. E. 1 (E.5) 
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n inga vil bli teke opp under Innleiing om beretninga, på årsmøtet. 

0 

FRAMLEGG TIL VEDTAK UNDER BERETNINGSPUNKTET 

- Innleiing: Inga framlegg. 
- Utviklinga av klassekampen .. : Inga framlegg 

- A. Kampen om arbeidsplanane: 

Alternativ a: 

"Langtidsplanen, med vekt på intern konsolidering, har vare i hovud
sak rett i perioden. Manglane ligg i hovudsak i den praktiske gjen
nomføringa." 

Alt. b: 

"Langtidsplanen, med vekt på intern konsolidering, har for denne 
per i oden vare i hovudsak fe il." ( Bør ti lføyast evt. hovudargument. ) 
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- B. Arbeidet på noen viktige områder. 

(Eindel innsende kommentarar blir tekne opp Innleiinga . ) 

l. Faglig arbeid ... : 
A. "I arbeidet med å styrke partiet sine røter i arbeiderklassen må 
partiet ofre meir merksemd enn før på arbeidergrupper utanfor den 
tradisjonelle industrien. Samstundes må dette skje utan ei større 
nedtrapping av arbeidet i industrien." 

B. "Om Helseaksjonen høsten -83. 
Helseaksjonen høsten -83 ble på flere områder vellykket: 
- partiet sto i ledelsen av aksjonen hele tida 
- vi greide å samle alle fagforeninger 
- vi greide å forene fagforeninger utafor helsesektoren med de an-

satte der 
- vi greide å stå imot splittelsesforsøk fra DNA-folk og andre 
- det ble gjennomført en forholdsvis omfattende streik og et av de 

største demonstrasjonstog som har gått her i byen. Mange deltok 
i slike markeringer for første gang. 

Det konkrete resultatet av aksjonen var at fylkesbarnehagene oa St. 
Elisabeth hospital ble redda. Dette er viktig å slå fast, og vlktig 
å ta fram neste gang det er aktuelt å agitere for aksjoner. 

Ti l tross for flere positive sider er de negative sidene også 
manoe : 
- aksjonen ble i stor grad drevet av noen få topp-tillitsvalgte 
- parti-avdelingene hadde lite grep om både hva disse tillitsvalg-

te gjorde og den polit ikken/taktikken som ble utviklet i frak
sjonen 
til tross for stort demonstrasjonstog var det store svakheter i 
massemobiliseringa underveis . Svært få utenom de "sentrale" fol
ka ble aktivisert. Dette gjelder både andre partimedl. og ikke
organiserte 

- det ble ikke spredd særegen partipropaganda i det hele tatt. 

Årsaker ti l at slike feil begås: 
Det faglige arbeidet preges generelt av økonomisme - dermed får en 
ikke utviklet massene utover det aktuelle aksjonsgrunnlaget. Når vi 
arbeider i slike aksjoner ser vi oss sjøl ikke først og fremst som 
kommunister, men først og fremst som fagforeningsfolk. Vi greier 
ikke å gjøre partiets politikk og prinsipper til en del av oss 
sjøl. Partimedlemmene har ikke lenger så klart for seg det langsik
tige målet for partiet, "fyrtårnene" har slokna, og dermed blir det 
vanskelig å holde fram partiet som noe virkelig bra." 

C. "Innrettinga på arbeiderklassen har kommet for mye i bakgrunnen 
i distriktspartiet som helhet i den siste perioden. Årsmøtet støt
ter DS-vedtaket fra våren 1983 om innretting på arbeiderklassen (FK 
mai/juni-83), men vil kritisere DS for ikke å ha fulgt opp sitt 
eget vedtak, og 1 i keens for ikke å ha ful gt opp de obligatoriske 
avdelingsmøtene våren 1983 med oppsummering og videre oppfølging 
før utgangen av perioden." 

2. Parlamentarisk arbeid: 

Alternativ a: 
"DS si høge prioritering av parlamentarisk arbeid truer masselinja 
til partiet . Dersom vi slår inn på veien med at parlamentarisk ar
beid blir stadig viktigere, blir det etter hvert vanskelig å se 
forskjell på oss og andre partier. Det parlamentariske arbeidet må 
være underordna kampen på grun np lanet." 

(forts. neste side) 
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Alternativ b: 
"Det parlamentariske arbeidet er viktig og nødvendig. Med represen
tant (er) i sl i ke forsamlinger får kampen og agitasjonen vår i dag 
en langt større gjennomslagskraft enn uten. En noe høyere 
prioritering av parlamentarisk arbeid i deler av perioden har vært 
nødvendig og riktig. 

Fortsatt er det en tendens i partiet til å undervurdere dette ar
beidet. Det parlamentariske arbeidet må ikke sees på (eller drives) 
som en motsetning til massearbeid, men må knyttes sammen med masse
arbeid/lokale aksjoner." 

•3. Kvinnekampen: 

A. "Det skal opprettes kvinneutvalg som ledes av DS. 
Det skal sitte l DS-representant (minst) i utvalget. 
Minst 6 kvinner skal sitte i utvalqet. 
Det skal velges talskvinne for partiet. Talskvinnen skal sitte 
utvalget. 
Utvalget skal opprettes umiddelbart etter årsmøtet." 

4. Internasjonalt arbeid: 

Alternativa (Vedtak fra partikonf. om solidaritetsarb.): 
"1. AKP ble skapt utav en bevegelse hvor internasjonal solidaritet 
var en av grunnpillarene. Solidaritetsarbeid for undertrykte folk 
har lenge vært varemerke til AKP. Proletarisk internasjonalisme var 
noe alle medlemmene var opptatt av, det .ble diskutert internasjo
nale spørsmål på lagsmøtene og samla inn penger og underskrifter 
til ulike frigjøringsbevegelser. Aktiviteten i solidaritetsarbeidet 
var høy. 
2. Situasjonen nå er annerledes. Internasjonale spørsmål blir 

ikke diskutert rundt om i partiet. Kunnskapsnivået om slike saker 
er katastrofalt lavt. AKP er ikke lenger et parti som ser inter
nasjonal solidaritet som ei særlig viktig oppgave. Partiledelsen 
sine uttalelser blir bare ord, så lenge partiet ikke samtidig sat
ser på å drive opp det praktiske solidaritetsarbeidet. 
3. Den lave prioriteringa av den proletariske internasjonalismen 

er et uttrykk for ei ny politisk linje, ei sosialdemokratisk linje, 
hvor de nære ting som faglig arbeid, økonomisk kamp mot forverring, 
pornokamp, parlamentarisk arbeid osv. blir prioritert høyere. Dette 
viser seg særlig i forbindelse med salg av internasjonale paroler 
ved store arranoement, f.eks. 8.mars. 
4. Partiet er· i stor grad prega av eurosjåvinisme, som bl.a. den 

pro-sovjetiske "fredsbevegelsen" forfekter. Dette gir seg utslag i 
ei vurdering av Europa og spørsmålet om krig/fred her som viktigere 
enn kampen mot imperialismen i den tredje verden. 
5. Det finnes ingen djup forståelse for imperialismen i partiet. 

Derfor er forståelsen for grunnene til krig også lav. I en slik 
situasjon er det lett å se på frigjøringsbevegelsene slik borger
skapet gjør det. 
6. Det er en tendens i partiet til å ville innta populære stand

punkt . Partiet ser det ikke lenger som si oppgave å styre debatten 
over på internasjonale saker. Anti-imperialistisk arbeid tas for 
lite opp i valgkampen. 
7. Partiet har ikke markert den internasjonale politikken sin 

godt nok. Det har ofte bl i tt overlatt til de som jobber i . ulike 
fronter å utvikle riktige linjer. Partiets utenrikspolitikk har 
ofte blitt summen av frontenes politikk. 
8. Utfra manglende forståelse for kampen mot imperialismen har 

ofte strategisk viktige paroler for partiet, slike som Afghanistan, 
(forts. neste side) 
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blitt solgt for å oppnå enhet i konkrete arrangement. 

9. KONKLUSJON : 
Partiet har skifta linje når det gjelder proletarisk internasjona
lisme. Dette er uttrykk for ei utvikling i sjåvinistisk retning. 
Det har ikke bare "blitt slik", men er et resultat av at ei sosial
demokratisk linje har vunnet fram på dette området." 

Alternativ b: 
"Distriktsårsmøtet må langt på vei si seg enig med de fakta som 
legges fram i "Vedtak .. fra part i konferanse om sol i daritetsarbe id", 
men mener konferansen tar for hardt i når de konkluderer med "linje
skifte". Det er feil å snakke om sosialdemokratisk linje når det 
gjelder partiets solidaritetsarbeid." 

- C. Studier og skolering: 

A. "Studiekampanjene i AKP har i alt for stor grad bygd på materi
ale som er tilpassa dei med lang teoretisk trening. "Kapitalen" og 
"Hva må gjøres" er døme på dette. Dette har ein undertrykkande 
verknad på d~i som står svakast teoretisk. Teorien verkar som ein 
mur det er uråd å koma over, og resultatet er ofte at dei nektar å 
vera med på dette. Til slutt kan det vera ei av årsakene til ut
melding . 

For framtida må ein utarbeida materiale som forklarar teorien på 
ein pedagogisk 90d måte, og døma må vera slik at folk kjenner seg 
att i størst muleg grad. Slik kan ein sikra at heile partiet når 
opp på eit høgare teoretisk nivå." 

- D. Propaganda og agitasjon: 

A. "Et viktig problem for partiet i dag, er at vi holder en altfor 
lav politisk profil. Vi lider under mangel på: 
- politisk agitasjon og propaganda i partiets navn 
- aktive politiske markeringer i den offentlige debatten 
- aktiv markedsføring av partiets politikk og standpunkter. 

Partiet som helhet, og DS spesielt som det ledende organ i distrik
tet, holder en altfor lav politisk profil, gjør for lite til at 
våre standpunkter bl i r kjent for massene. Dette gjel der både den 
aktuelle politiske debatten, og våre strategiske standpunkter. 

Dette fører også til at det politiske nivået og den politiske 
interessen i partiet senkes og at kravene og inspirasjonen for laga 
og medlemmene til skolering og politisk debatt synker. 

Partimedlemmer som gjør et viktig arbeid i fronter og 
fagforeninger må erklære seg som AKP-ere og befeste det utad (mar
kedsføring) så sant deres klassifisering tillater det." 

- E. Partiorganisasjonen 
(Somme kommentarar takast opp i Innleiinga.) 

l. Utviklinga i partiet - rekrutteringa: (NB. Framlegg C: side 9) 

A. "Nye medlemmer i part i et skal få utnevnt en "fadder". Det skal 
utarbeides skriftlig instruks for "fadderen". I instruksen skal det 
tas hensyn til hva partiet ønsker å formidle til nye medlemmer og 
hva medlemmet har behov for å lære om." · 
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B. "Det skal opprettes et arbeiderutvalg i partiet. Utvalget skal 
få fram arbeidernes interesser i partiet. 

Utvalget skal: 
- jobbe med studier for å skolere og utvikle arbeidsfolk 
- personlig utvikling av arbeiderne i partiet 
- styrke medlemmene som er arbeidere. 

Det bør sitte to fra DS og to medlemmer hentet fra lag. To av 
utvalgets medlemmer skal være kvinner og to ska.l komme fra arbeider
klassen." 

2. Partiledelsen: Inga framlegg. (Takast opp under G., og under Mel
ding om DS sitt arbeid - på årsmøtet.) 

3. Problema i grunnorganisasjonen: Inga framlegg. (Sjå G.) 

4. Organisasjonsstrukturen: 

Alterna.tiv a: 
"Distriktsårsmøtet avviser ei drastisk omlegging av lagsstrukturen. 
Det er samstundes behov for fl eire bustad lag - i sær i bl okk- og 
rekkehusområde. Arbeid med slike prioriterast i komande periode 
over oppretting av andre nye lag. Oppretting av bustadlag skal 
lengst mogleg gjerast utan å rive opp lag som fungerar." 

Alternativ b (Leif): 
"Bustadlag må i framtida bli hovudforma for organisering vårt 
distrikt. Bransjelag og frontlag reduserast til eit minimum." 

Alternativ c (Nils): 
"Trondheimspartiet organiserast i bustadlag." 

5. Sikkerheten: 

A. "Faren i dag når det gjelder sikkerhetsarbeidet kommer i alt 
overveiende grad fra høyre (oppheving av klassifisering, ønske om 
direkte kontakt mel lom laga, nedprioritering av beredskapsarbeid 
o.l.). 

DS må kritiseres for ikke å ha fulgt opp diskusjonene i laga om 
beredskap. 

Sikkerhet og beredskap må prioriteres opp i neste periode." 

B. "Tillegg: Sikkerhetstiltak på landsbygda er spesielt vanskelig å 
gjennomføre reint praktisk. Alle kjenner alle, og så lenge ingen 
bor helt avsides blir f.eks. møtene lett kartlagt. Leide lokaler er 
heller ikke noe alternativ, det vil bli stilt spørsmål blant folk 
om hva slags gruppe det er." 

6. Partiøkonomien: 

A. "Distriktsårsmøtet stiller som mål at partiinntektene i komande 
periode skal bli i snitt 30% over partiinntektene i perioden som 
gjekk - på distriktsplan. 

Metodane for å oppnå dette er: 
l) Rekruttering 
2) Betre eksternt økonomi arbeid (innsamling på møte, festover

skat, julemesse, faste bidrag frå sympar, o. 1.) 
3) Betre kontingentarbeid, og politisk mobilisering rundt dette." 
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- F. Noen ideologiske spørsmål ... : 

l. Ka111pen mellom høyre og venstre: Inga framlegg. (Kommentarar Inn-
leiinga om beretninga.) 

2. Økonomismen: Inga framlegg. 

3. Venstreavviket: (Blir omarbeidd, til Innleiinga.) 

4. Idealis.e eller materialisme: Inga framlegg (sjå G). 

- G. Hovedproblemene ... : 

Nytt utkast: 

G. DE VIKTIGSTE PROBLEMENE I DISTRI KT ET - OPPSUMMERING. 

For å kunne legge gode planer for arbeide t framover, er det nødvendig 
at vi klargjør hvor problemene er størst i arbeidet i dag. Problemene vi 
står overfor er mange, men noen av dem er de 1 s a 1 vor 1 i gere enn andre, 
dels må de takles før vi kan ha håp om å løse de andre. 

I SK-beretninga diskuteres krisa i partiet, og det sies at "krisa er 
over". Til dette er å si at krisa i vårt distrikt aldri har vært så 
skarp som i Oslo og noen andre distrikt: Det har ikke vært åpen frak
sjonskamp i distriktet , og vi har til nå ikke opplevd at grupper av med
lenvner har meldt seg ut - dette har vært en styrke ved arbeidet her. 
· På den andre sida kan dette ha ført til at vi ikke har behandla 
problemene i partiet alvorlig nok, at vi har tatt for lett på viktige 
svakheter i arbeidet. Situasjonen her er ikke kritisk, men vi har heller 
ikke noen klar framgang. Rekrutteringa er for svak, partiet er for lite 
synl ig, politisk initiativ mangler på mange plan, planlegging og admini
strasjon kaster for lite av seg i politisk framgang internt og eksternt 
m.m. 

DS har hatt vansker med å b 1 i nke ut noe oroh lem som Hovedprob 1 emet. 
Men genere 1t mener vi prob 1 emene bør undersøkes/prioriteres i rekke
fø 1 aen : 1: Ideologien og den politiske linja 

2. Planene 
3. Organiseringa og metodene for ledelse/jpbbing 
4. Kapasiteten - kader og økonomi. 

På overflaten synes det som at enheten om den po 1 it i ske hoved 1 i nja er 
styrka i per i oden: Det store fl erta 11 et s 1 ut ter opp om hoved 1 i njene i 
det nye prinsipprogrammet. Samtidig vi 1 vi si at ·en viktig del av van
skene våre 1 igger på det ideologiske planet, i form av 1) mangler når 
det gjelder blikk for helheten av/sammenhengen mellom de ulike delene av 
arbeidet vårt (utslag av det Mao kaller metafysikk i tenkinga), og 
2) mangel på ansvar for denne helheten (et ledd i det Mao kaller libera
lisme). Disse manglene gir seg praktiske uttrykk i arbeidsstil, planer, 
organisering m.m. ("vanntette skott" mellom ulike arbeidsfelt, oppriori
tering av det ene ("mitt felt") uten vurdering av de samla kreftene, 
vekkdelegering av politisk ansvar, liten interesse for andre deler av 
partiarbeidet osv.). Dette får rimeligvis større konsekvenser i DS enn 
på lagsnivå. 

I DS har det pågått kamp om forholdet mellom internt og eksternt ar
beid. Langtidsplanen for LM-perioden la helt riktig vekt på indre kon
solidering av partiet bl.a. gjennom studier. Denne overvekten på det in
terne har møtt økende motstand i siste del av perioden, dels pga. beho
vet for partiet i klassekampen, dels ved kritikk av at studia har blitt 
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15 
for løsrevne fra praksis og slik gitt lite motivering og resultat. Et 
flertall i DS vedtok således å prioritere eksternt over internt sist 
høst. Men dette løser få problemer så lenge grepet om den konkrete, kort
og langsiktige, sammenhengen mellom oppgavene ikke er fast nok: Hvordan 
de må planlegges og løses for å tjene hverandre. Flere lag har kritisert 
DS for idealisme i planlegginga: For mange oppgaver, for lite hensyn og 
ti ]passing til ressursene i laga. Det er mye rett i denne kritikken, 
samtidig som det også finnes idealistiske forventninger til hva DS kan 
(eller bør kunne) utrette. Partiet som helhet må utvikle bedre grep om å 
utforme en helhet av oppgaver som står i forhold både til situasjonen i 
klassekampen, ressursene i partiet og behovet for å styrke partiet. 

,Ett viktig tiltak i denne sammenhengen er videre konkretisering av 
Strategisk plan - å gi en tilnærmingsvis rangering av de viktigste del
mål for kampen fram til revolusjonen. En slik konkretisering vil kunne 
gjøre det lettere å prioritere oppgaver, og å knytte underordna oppgaver 
til overordna på en mer rasjonell måte. To nære delmål i dag er dels å 
sikre partiets røtter i arbeiderklassen, dels å oppnå stortingsrepresen
tasjon. 

Organisasjon: Kamerater har reist spørsmålet dels om å redusere antall 
utvag (pga. kadermangel), dels å endre lagsstrukturen (til boliglag som 
hovedform e 11 er eneste form). Det er behov for flere boliglag, men DS 
har avvist en drastisk omlegging. Reaksjonene fra laga tyder på at en 
viktigere "omlegging" må søkes i metodene for ledelse: Mer politisk 
næring til laga, bedre kunnskap om (og bruk av) ressursene i laga - kort 
sagt - bedre intern masselinje. 

Avgjørende er å styrke laga som politiske aktivitetssentra: Lagsmøtene 
må i større grad bli fora for politiske diskusjoner som styrker medlem
mene til å gå aktivt ut i massekampen som kommunister. For å oppnå det 
er det bl.a. nødvendig å styrke lagsledelsene - grep om politikk/linje
kamp og praktisk administrasjon. Styrking av lagsledelsen har førsteprio
ritet i partiskolen som er under oppretting . Et vesentlig problem blir å 
tilpasse studietilbud til de konkrete ressurser og behov som finnes i 
laga - inkludert behovet for kamp mot undertrykking av arbeidere og 
kvinner. 

Landsmøtet har gitt partiet et bedre utgangspunkt for å propagandere 
for sosialismen. Tida skulle være inne til å gjøre partiet mer synlig 
politisk - og slik ta et oppgjør med økonomismen som rår i store deler 
av partiets eksterne arbeid i dag. 

Når dette er sagt, må det også sies at for det avtroppende DS har øko
nomi og kaderkapas itet vært et reelt problem - som også har medvirket 
til å begrense DS' politiske slagkraft. (Dårlig råd gir f.eks. liten 
sekretærkapasitet, lite budsjett til propag it, til møter, konferanser, 
reiser i distriktet m.m .. ) Selv med enighet i spørsmåla ovenfor kan 
dette bli en vesentlig flaskehals i kommende periode, dersom det ikke 
løses konkret. 

Mulighetene for å styrke partiet og oppnå framgang finnes - men vi må 
gripe dem. 

0 

- E.1: Tillegg 

C. "Distriktsstyret rna 1 vår ha situasjonen i distriktet(: utanfor 
Trondheim) som hovudpunkt på eit DS-møte. Dette møtet må vera star
ten på ein fase med satsing på systematisk styrking av distriktet. 
Før møtet må eigne erfaringar med distriktsarbeidet oppsummerast og 
ein må få tak i (positive) erfaringar frå andre distrikt." 
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