
TIL DISTRIKTSSTYRET -
DIREKTIV OM 8 . MARS 1982 

(Dette rakk ikke å bli med i dir . heftet , derfor kommer det separat) 

Et stort problem i f o rb i ndelse med fjorårets 8 . mars-arbeid 
var at politikken ikke v ar d i skutert skikkelig i partiet på forhånd. 
Det var uenighet kommun i s tene imellom om hva som var et akseptabelt 
politisk grunnlag for 8 . mars - togene . Denne uenigheten eksisterer fort
satt . vi ser det som svært viktig å sikre demokratisk e diskusjoner 
om det politiske grunnlaget foran 8 . mars , slik ~tvi kan få lØst flest 
mulig av de motsigelsene som nå finnes. I fjor oppsto flere ste der 
den situasjonen at kommunister sto mot hverandre og sloss for ulike 
politiske standpunkter på Kvinnefrontens møter . Denne situasjonen 
vil vi helst unngå i år . Vi vil komme fram til ei vedtatt partilinje 
for 8.mars som alle skal fØlge . Men, slik sakene nå står, forutsetter 
det skikkelig diskusjon på f o rhånd. 

Det er reist berettiga kritikk fra kvinnekaderen i partiet mot 
at ansvarlige partiorganer har brydd seg lite om kvinnekamp og 
kvinnepolitikk de siste åra . Et viktig skritt for å korrigere dette , 
er å ta ansvar for å sikre skikkelige diskusjoner foran å rets 8.mars. 
Merk at slike diskusjoner ikke bare må dreie seg om hvilke interna sjo
nale paroler som skal bæres i 8:ffiars-togene. De internasjonale parolene 
er sjølsagt svært viktige , her er uenighetene store og kampen hard 
om hvilken vei kvinnebevegelsen skal gå. På dette området trenger 
vi absolutt disku sjon og konsQlidering. Men ikke bare her. Det er 
en sjØlsagt sak at det er viktig hvilke klassekampparoler som blir 
båret i et l .mai-tog. Det er like sjØlsagt at det er viktig hvilke 
kvinnekampparoler som blir båret i et 8.mars-tog , hvilken kvinne
politisk linje som preger 8.mars-toga. 

Som utgangspunkt for diskusjonene brukes artikkelen om 8.mars 
fra partiets kvinneutvalg i siste nr. av TF. 

Direktiv: 

Distriktsstyrene skal sikre: 

l) At linja for 8 . mars diskuteres i DS sjøl. 

2 ) At partimedleiTmer i Kvinnefronten blir innkalt til fraksjons

møter der linja for 8 . mars diskuteres . Dersom det er nødvendig 

med flere fraksjonsmøter for å få tatt uenigheter grundig nok 

opp, skal dette gjennomføres. 

3) DS må vurdere om det er lag o.l. som har særskilt behov for å 

diskutere 8.mars på grunn av skarpe uenigheter. I tilfelle 

må DS sikre at slike ·diskusjoner blir gjennomført . 

4) Når diskusjonen er fØrt må DS fatte vedtak om den taktiske 

og politiske linja som blir bindende for partimedlemmene eksternt. 
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