
DIREKTIV OG MELDINGER 

TIL A.LLE DISTRIKTSSTYRER 

FRA. SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG 

DESEMBER 1982 

Innhold: 

I. Direktiv om arbeidet med Klassekampen og vinter-

kamp an ja .............•.•.................•........ 

II. Direktiv om arbeidet med l.mai 1983 .••.••••.••••.• 

III.Direktiv om årsmøtene i fagbevegelsen .••..••.•.... 

IV. Melding om kapitalenstudiene ..••••..•...•••..•.... 

V. Melding om innrettinga på arbeiderklassen 

-oppsummering av hØstarbeidet ...••...•••.•••••••.. 

VI. Neste rutine ...................................... . 

s. l 

s. l 

s. 3 

s. 6 

s. 7 

s. 8 

Vedlegg: Brev med målsettinger for KK-arbeidet i distriktet 

(vinterkampanja , dagsavisabonnementsnivået og lØs

salget ) . 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



. . 

Direktivet står i heftet til lags- og distrriktsstyrer. 

Målsettingene for distriktet (både for kampanja , det gj.nitt

lige dagsavisabbonementsnivået og månedlige lØssal)er vedlagt. 

II. DIREKTIV OM ARBEIDET .MED l.MAI 1983 

De politiske linjene for l.mai 1983 er .be..handla i l.mai

artikkelen i TF-des. Her fØlger retningslinjer for behandlinga 

av l.mai i partiet og organisatoriske retningslinjer utover 

de som ståt i TF: 

l) DS må behandle l.mai såpass tidlig at partiet i distriktet 

tar standpunkt til linjene fØr vi skal inn i ulike forhandlinger, 

ta opp forslag i fagforeninger ol. I praksis betyr dette at DS 

må ut med sin tillemping av l.mai-direktivet seinest i lØpet av 

janudr. 

2) Om tillempinga helt skal overlates til DSAU ,eller om de 

viktigste linjespørsmåla skal plenumsbehandles , overlater vi til 

DS å avgjØre utifra helhetsbehova i partidistriktets arbeid i 

denne perioden.Dersom DS-plenum ikke får diskutert hovedlinjene 

i denne omgangen , anbefaler vi at de viktigste spørsmåla - utifra 

situasjonen i distriktspartiet, blir tatt opp seinere i febr/mars. 

Dette fordi det er viktig at distriktsledelsen er konsolidert på 

l.mai-linja. 

3) l.mai-ansvarlig for DS bØr være en kamerat i DSAU , i det minste 

en kamerat som DSAU trekker inn i l.mai-behandlinga si. 

l.mai-ansvarlig har hovedansvaret for fraksjoneringa i FFF

komiteen i distrik~entret o~ for å sikre sentralismen i evt. 

enhetsforhandlinger~- enten vedk. sitter i komiteen/forhandlings

delegasjon eller ikke. 

4) DS må innstille overfor laga om hvor vi skal ha demonstrasjon

er og partifester , og evt fØlge opp uenigheter. 

Det må også legges fram et forslag for laga om arbeidet med 

KK på l.mai. 

Ellers må DS fØlge opp særskilt der hvor det er sannsynlighet 

for enhetstog. 

5} RU og NKS må tas med i l.mai-arbe .idet på de nivåa som er 

aktuelle (distrikts- og stedsnivå) • 

6j Alle partilag skal arbeide med l.mai ,sjøl om det vil være 

ulikheter når det gjelder omfang og hvordan. 

r ør de går ut i fagforeninger eller lokalmiljØet med l.mai
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a) Målsettinga vår med l.mai. 

-Både den allmenne ,hva som skal være hovedinnholdet i vår l.mai

linje (spes. om l.mai skal ha brodd mot sosialdemokratiet) 

og 

-Hva skal være hovedmålsettingene våre i år (1983) (jfr. de to 

viktigste målsettingene i TF-artikkelen) 

b) De sentrale parolene vi skal slåss for. 

c) Det taktiske opplegget. 

Laga må også, helst så tidlig som mulig, bestemme opplegget 

for KK-salg ,evt partifest og hvordan det skal utnytte l.mai

arbeidet til å trekke folk nærmere til oss (eks. sirkler). 

7) Som det står i TF-artikkelen ,er l.mai i innspurtsperioden

mellom påske og l.mai- hovedoppgava til partiet. 

DS må ta hensyn til dette ,så de ikke pålegger laga andre 

tidkrevende oppgaver i denne perioden. 

8) Dersom DS skulle gå inn for å avvike fra de politiske krava 

som TF-artikkelen streker opp , for noen av arrangementa i sitt 

distrikt, skal de ta dette opp med SK • 

. Når det gjelder de konkrete paroletekstene , så vil f.eks. 

vikti.ge "kamp mot krisa "-paroler variere lokalt. Dersom det er 

spesielle paroler som SK mener bØr få felles utforming over hele 

landet , vil dette bli markert gjennom KK. 

9) Rapportering: 

DS ouers'ender til SK innstillingene sine på demonstrasjoner "'--' 
og ·partifester (i febr.rutine., seinest). 

o 

DS har ansvar for å rapportere om hvor det er enhetsforhandlinger"' 
og gi best mulig.· informasjon om. disse ( bruk internadressa) . 

DS må ta opp med de enkelte stedene i sine di.strikt at~ de ringer 
inn resultatene til KK om kvelden .l.mai. 

Oppsummering av l.mai (på grunnlag .av rapportkrav som vil bli 
sendt u_t seinere) sendes inn· seinest i juni-rutina. Dette vil ikke 

· være opps~ering som krever omfattende behandling i DS, men det 
bØr settes av plass på et DSAU-møte i lØpet av mai til å behandle 
noe av den • Omfanget av · l.mai -oppsummeringa; er ellers vans:telig 
å bes·tenune så lang tid på forhånd. 
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III. DI~EKTIV OM 1RgMØTENE I FAGBEVEGELSEN 
-------------------------------------
Innledning. 

I de seinere åra har årsmøtedirektivene inngått som en del 

av plandokumentene for arbeidet på arbeidsplassene , i motsetn

ing til fØr da disse direktivene så og si var alt som fantes 

av plan for fagforeningsarbeidet- fra perioden da hovedoppgava 

v ar å v i nne tillitsverv . Nå er det viktigste å konsolidere 

og styrke partiet på arbeidsplassene , og vi må derfor bremse 

veksten i antall verv. Dermed så får sjØlsagt årsmøtene delvis 

en annen betydning enn de hadde tidligere. Men dette må ikke 

lede til en nedprioritering av årsmøtene i klubber og forening

er. Fordi om vi ikke ser oss i stand til å Øke antallet tillits

verv, så blir det ikke uviktig hvem som har disse vervene. Like

dan forandrer ikke vår holdning til tilJitsverv den særskilte 

politiske betydninga som vedtak på årsmøtene har. Fortsatt er 

det sånn at årsmøte er fora for mer generelle politiske uttal

elser , og disse i sin tur har en viss betydning for oppfØlging 

i lØpet av året. Når vi i noen grad ikke stiller til valg sjØl, 

så blir det vanskeligere, men ikke mindre viktig, å jobbe med 

å finne bra kandidater og slåss for dem. 

Rundt årsmøtene er det viktig å gjØre et skikkelig arbeid 

med mobilisering av medlemmene. De politiske sakene vi kjØrer 

fram må være utgangspunkt for diskusjoner med folk. Målet vårt 

er politisk skolering og bevegelse blant fagorganiserte, ikke 

bare gode/riktige uttalelser fra årsmøtene. 

I tråd med de forangående årsmøtedirektivene er dette stilet 

til DS med den hensikt at DSene skal lage sine egne retnings

linjer for avdelingene. Og vi vil særskilt peke på at årsmøtene 

fortsatt er viktig og trenger oppfØlging og diskusjon fra DSene 

sin side. Til tross for at vi har avslutta kampanjen for tillits

verv, så mener vi at årsmøtene fortsatt skal drives som en sær

skilt bevegelse fra partiets side. 

Den politiske situasjonen. 

Vi behandler ikke den i sin helhet her ,men konsentrerer oss 

om de sakene vi mener som et minimum bØr prege helheten av de ut

talelser som kommer fram på årsmøtene. Forøvrig mener vi det er 

DS sin oppgave , både å videreutvikle disse sakene taktisk og ut-
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fylle dem med lokale evt di,stri,kt.s.vi,se saker som også må kjøres 

opp , i de retningslinjene dere gir til avdelingene. 

Vi har nå snart et års erfaring med den nye taktiske situa

sjonen der DNA er i opposisjon.Mye tyder på at denne situasjonen 

ikke er så vanskelig som vi frykta. DNA satser alt på valget i 

1985. Svaret vårt på det er at vi ønsker å drive kamp men ikke 

valgkamp, fagbevegelsen trenger sitt eget handlings- og aksjons

program. Dessuten så er det svært så små forskjeller mellom 

DNAs og HØyres budsjettforslag , og ikke minst mellom DNAs lang

tidsprogram som regjeringsparti og HØyre sin politikk. Dessuten 

ser det nå ut til at HØyre i praksis fortsetter med de selektive 

støttetiltakene ,akkurat som DNA ville, uten at det dermed gir 

reduksjon i ledigheten. Dette er forøvrig den samme utviklinga 

som den man hadde i Sverige da Fålldin overtok etter Palme. 

I tida som kommer vil det være industripolitiske spørsmål 

og minioppgjØret som kommer i sentrum. Vi har i liten grad ut

vikla en taktikk for å møte arbeidsledigheta generelt ,og også 

lokalt. Dette blir en av oppgavene som må lØses i den nærmeste 

tida og vi håper det vil foreligge mer materiale utover vinteren 

og våren som veiledning i slike spørsmål. 

Når det gjelder minioppgjØret, vil retningslinjene foreligge 

i begynnelsen av februar,seinest, og disse bØr få en brei plass 

på årsmøtene som fØlger etterpå. 

Vi mener også at årsmøtene bØr benyttes til en offensiv når 

det gjelder kampen for 6-timersdagen. DNA har panikk for at det 

skal bli en grunnplansbevegelse på dette. Samtidig har SV-kvin~ 

nene alt begynt å fire på lønnskompensasjonskravet, fØr bevegel- ~ 

sen har kommet i gang. 6-timersdagen er ikke bare en kvinnesak, 

det er en viktig oppgave i kampen mot Økt ledighet. 6-timers-

dagen må heller ikke få SV-stemplet ,bli deres fanesak. Ikke 

minst er det farlig når de er på veg rett inn i ei linje som i 

seg sjØl er et argument mot 6-timersdagen;nemelig at den koster 

for mye. 6-timersdagen koster med full lønnskompensasjon omlag 

det samme som moms - systemet idag sløser bort i unndragelser. pet 

koster en sjettedel av Norges Bank sine valuttareserver i ut

landet. Men enda viktigere ; kostnadsdiskusjonen i seg sjØl er 

et feilspor. Den tar utgangspunkt i kostnadene for den enkelte 

bedrift, men trekker ikke inn de samfunnsmessige kostnadene ved 

arbeidsledighet. 6-timerdagen vil sjØlsagt bety milliarder spart 

i trygdebudsjettene og sosiale utgifter. Slik er også sekstimers-
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dagen en innfallsport til en kritikk av det kapitalistiske anar

kiet og en kritikk av de sosialdemokratiske ''lØsningsmodellene" 

som både DNA og SV opererer med. 

Det er vår oppfatning at partiet som helhet ikke har ress

urser til å ta flere tillitsverv ,dersom nØdvendige partiopp

gaver skal lØses. I lØpet av årsmØteperioden vil det være grunn

lag for skifte av tillitsverv. Her må DSene foreta en konkret 

vurdering. Vi vil legge vekt på betydninga av tillitsverv som 

b ringer oss i direkte kontakt med massene på arbeidsplassene, 

samtidig som verv som gir politisk innflytelse uten å koste sær

lig mye arbeid bØr prioriteres. 

DSene må legge vekt på å sørge for at det lages en skikkelig 

"story" der vi kan stå i fare for å bli pressa til verv uten 

at vi sjøl Ønsker det. 

Sammenfatning: 5 Viktige oppgaver på årsmøtene. 

l) Fagbevegelsen trenger et eget handlings- og ak~jonsprogram 

for industripolitiske spørsmål. Kampene for å forsvare arbeids• 

plassene kommer til å stå sentralt i tida framover. Det er vikt

ig at partiet i den forbindelsen begynner å reise diskusjonen 

om sosialismen kombinert med en marxistisk kritikk av kapitali

smen. Om dette vil det komme kontinuerlig stoff i KK og på andre 

måter. 

På arsmøtene er det viktig å få klare vedtak om aksjoner, 

evt krav om at forbundet/LO må ta kampen nå ,ikke vente på en 

valgseier for DNA om tre år. 

2) Min i-oppgjøret. Det kommer retningslinjer gjennom Klasse

kampen i lØpet av februar. Det er viktig å ha klart for seg 

at NAF vil bruke dette som en offensiv for å få steppa lokal 

lØnnsglidning, få innfØrt karensdager og antagelig forverring 

av arbeidsledighetstrygda. 

3) 6-timersdagen. LO-ledelsen har fått en voksende opposisjon 

mot seg. Dette kan gjØres til en stor grunnplansbevegelse. 

Her er det nødvendig å få fram flere argumenter enn de reint , 

kvinne-politiske • Dette er også et krav som må sees i sammen

heng med muligheten for å skaffe arbeid til flere. Det er også 

et offensivt krav om et bedre liv for hele arbeiderklassen. 

Dette kravet må ikke utvannes med vedtak som går i mot full 

lønnskompensasjon ved kortere arbeidstid. Klassekampen kommer 

til å fØlge opp denne saka i tida framover. 

(\ 

o 
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4) Freds- og forsvarspolitikken. Landsmøtene har vist at vi 

fortsatt står aleine her. Det er nødvendig at vi bruker års

møtene til å dra igang en bevegelse rundt våre linjer. Utgangs

punktet burde ikke være så dårlig. Fredsbevegelsen er full av 

motsetninger og det er store skiller mellom ledelsen og grunn

planet • Det er vår oppgave å drive denne motsigelsen. Og sær

lig i fagbevegelsen. 

5) Tillitsverv. Det er nødvendig at dette blir en partisak. 

Avdelingene i samråd med DSene må vurdere hvor vi skal bruke 

folka våre. Vi advarer mot tendenser til å ville kvitte seg med 

alle verv. I utgangspunktet bØr vi beholde det meste. Og der hvor 

vi må trekke oss ut, eller ikke stiller opp, må vi jobbe med 

bra folk utafor partiet til å overta. 

IV .• MELDING OM KAPITALENSTUDIENE -----------------------------
Studielederkonferanser for distriktsstyrene har nå vært av

holdt. Begge konferansene understreker behovet for grundig for

beredelse og tett ledelse av studiearbeidet med Kapitalen. 

Studielederkonferansen i Trondheim vedtok en uttalelse ,der det 

bl.a. heter: 

"SK sin studielerkonferanse for Kapitalen ,TrØndelag, mener at 

dersom vi skal oppnå et vellykka resultat av Kapitalenstudiene 

krever det stor arbeidsinnsats av DSene , lag og partimedlemmer~ 

Kapitalenstudiene er mer omfangsrike ,vanskeligere og trolig 

viktigere enn studieopplegg partiet har gjennomført tidligere. 

Dette må tas i betraktning når studiene skal planlegges" 

SK sitt studieutvalg deler denne vurderinga. Studieutvalget 

vil derfor sette igang fØlgende tiltak for å bidra til at studi~ 

ene blir gjennomført på en bra måte: 

l) Det vil bli laga ferdige skisser til innledninger som kan 

brukes som støtte for dem som skal innlede på lagsmøtene. 

Imidlertid oppfordrer vi sterkt studielederne i laga til å ut

arbeide innledninger sjØl , og bare bruke den sentrale innled~ 

ninga som en hjelp. 

2) Lag og studiegrupper må sende inn spørsmål og problemer 

som melder seg under studiene. Studieutvalget vil så langt det 

er mulig svar på alle slike henvendelser. SpØrsmål og problem

stillihger av generell interesse vil så langt det er mulig bli 

behandla og trykt i RØde Fane. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



- 7 -

Henvendelser av denne typen kan sendes direkte til parti

kontoret i Oslo pr. post. Bruk en ekstern kamerat på stedet som 

returadresse. 

3) Studieutvalget tar sikte på å organisere en rundreise til 

de viktigste distriktene mot slutten av studieperioden i vår, 

og avholde møter der det blir anledning til å diskutere pro

blemer som studiene har reist. 

4) Studieutvalget vil utover dette gjØre særskilte tiltak for 

å skolere opp bestemte folk til studieledere ,som etterhvert 

kan fungere som ledere av seminarer , kurs osv. rundt i distri

ktene. 

Distriktsstyrene spiller imidlertid en nøkkelrolle for gjen

nomfØringa av studiene. De distriktsstyrene som ikke alt har 

gjort det, må straks peke ut en ansvarlig for å lede studiene. 

Det anbefales at distriktsstyrene sjØl gjennomfører studiemøter 

fØr lagsstudiene settes i gang, slik at de får en mer direkte 

fØling med hvilke problemer som kan oppstå , og kan legge opp 

veiledninga av laga etter det. 

Det må avholdes studielederkonferanser for dem som skal 

lede studiene i laga. 

SjØlve studieopplegget for Kapitalenstudiene står i rrF for 

desember. 

V. MELDING OM 

!~~B~!!!~§~-~~-~B~~!Q~g~~~~~~~-=-Q~~~Q~B!~§~~y_g~~!~B~~!Q~! 

FU har gjort avtaler med en rekke DS om møtedager for å 

oppsummere høstarbeidet om innrettinga på arbeiderklassen. 

Disse avtalene står ved lag. De som ikke har slik avtale,vil 

få tilsendt et opplegg. 

FU Ønsker fØlgende dagsorden for disse møtene: 

l. Rapport fra DS 

2. FUs oppsummering så langt og arbeidet videre. 

3. Eventuelt. 

Til pkt l : DS må forberede en skriftlig oppsummering som 

legges fram på møtet. Vi ønsker oversikt over hvordan stoffet 

er presentert for avde~ingene, erfaringer fra avdelingsdisku

sjoner og de politiske reaksjonene fra avdelingsstyrer/medlems

møter. Spesielt er vi interessert i å få grep om åssen denne 

diskusjonen er knytta til fred/forsvars-arbeidet vårt. 
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Til pkt 2: FU har Slli~ert opp -så langt- at utkjØret vårt 

hadde en stor svakhet i forhold til den ideologiske begrunn

elsen for diskusjonen. I innledninga til arbeidet videre fram

over Ønsker vi å komme nærmere inn på hvorfor det er nødvendig 

for partiet å rette virksomheten sin inn på arbeiderklassen. 

Som forberedelse til denne diskusjonen ber vi dere lese 

Manifestet. 

Til pkt 3: Vi vil ha en skriftlig oversikt over permitteringer 

~edleggelser og oppsigelser i distriktet. Vi vil også vite hvor~ 

dan dette er blitt diskutert i DS og hvilke tiltak som er tatt. 

VI. NESTE RUTINE. 

I neste rutine komn1er opplegg for den obligatoriske disku

sjonen på vedtektene. Ellers er alt materiåle som angår vår

planen nå utsendt i og med denne sendinga. 

I neste .rutine skal dere sende inn: 

l. Kontingenten for 3.termin-82 

2. Ars- og terminrapporter 3/82. 

3. Rapport om gjennomfØringa av s- og Klassifiseringsdiskusjonen 

(jfr. dir.heftet for juni-82) 

4. Rapport om gjennomfØringa av lagsstudiene i høst (jfr. dir. 

heftet for juni-82) 

5. He~hetsoversikt over gjennomføringa av partiplanene for l. 

og 2.halvår -82. Dessuten DS sin tillempinga av planen for 

våren -83 (jfr. dir.heftet for okt-82) ., 

Dersom dette kan ~e:ndes inn fØr heste. rutine,. er det:t sjØlsagt 

fl 
li 

det beste. _ . _ · : ·. 3 • '--

6. DS sin innstilling over hvor det skal være demonstrasjoner 

og partifester l.mai-83 (Marker hvor det er/er sannsynlig at 

det vil bli uenigheter med partiet lokalt) . (Jfr. dir.heftet 

for des. 82) 
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