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I. DIREKTIV TIL DISTRIKTSSTYRENE OM PARTIPLANEN FOR 

l. HALVÅR 1983. 

Partiplanen for l.halvår 1983 står trykt i TF-oktober. 

Planen vil bli fulgt opp gjennom diskusjoner med de aller 

fleste DS. Vi vil derfor i kke her gi noen kommentar eller 

rettledning i form av eget direktiv,utover det som er gitt 

i sjØlve planen , utenom en: 

Vi oppfordrer DS til å behandle vårplanen såpass tidlig at 

DS sin tillemping kan sendes ut til lagsstyra fØr jul. 

Derimot ønsker vi at DS skal sende oss skriftlig rap

port om fØlgende,for at SK skal få et bedre grep om hvordan 

planen fo r l. halvår 1982 er gjennomført. Det samme skal gjØ

res for 2.halvår ,når planen er gjennomført: 

DS skal gi en skriftlig rapport om hvilke oppgaver som 

er gjennomført i fØlge den utsendte sentrale planen ( se 

TF for des. 81 og febr.81). I tillegg ønsker vi en oversikt 

over hvi lke oppgaver DS i tillegg har gitt laga. 

Vi ønsker både en vurdering av gjennomfØringa og en kvalita

tiv oppsummering av hvilke oppgaver laga har gjennomført. 

Rapporten trenger ikke være behandla i et DS-organ (sjØl om 

det er ønskelig). Det er tilstrekkelig at en kamerat i DS 

gjØr dette. 

Videre ønsker vi at DS' vedtak og konkretisering av pla

nen for l.halvår-83 blir sendt oss så fort DS har gjort ved

tak om dtte. 

Eventuelle søknader om dispensasjon fra noen av de obli

gatoriske pålegga i planen , må sendes inn skriftlig (dersom 

de ikke blir l agt fram direkte overfor oss på de møta vi har 

med enkel te DS ) 

II. OM BEHANDLINGA AV VEDTEKTENE. 
---~----------~-----~--------

I TF for aug. står det en oppfordring om å sende inn 

endrings forsl ag til vedtektene i lØpet av hØsten. For at lags

diskusjonen om vedtektene skal bli god, er vi avhengig av at 

de motsi~elsene som fins når det gjelder vedteketene kommer 

opp fØr laga starter sin diskusjon. 

Vi ber dere tenke dere om (og snakke med org.folka deres) 
for å finne ut om det er folk i deres distrikt som har endring
sforslag til vedtektene, eller som har synspunkter som de burde 
formulere som endringsforslag til vedtektene. I såfall ber vi 
om a~ dere henvende~ dere ~il dem ~skriftlig eller muntlig) med 
en d~rekte oppfordr1ng om a sende ~nn forslag. 

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



• .. 

III. 

- 2 -

MELDINGER FRA I NTERNASJONALT UTVALG 
---------------------------~--------
A) OM SOLI DARITETSARBEIDET MED AFGHANISTAN 

I løpet av nov ember måned arrangerer Afghanistankomiteen i Norge 

2-!~~~~~~!~~~~!!~~~~ i den henSiKt å samle aktivister fra lokal

komiteene og l okalkontakter der det ikke er komiteer
1
for å utveksle 

erfar i nger og d iskutere sentrale spørsmål i solidaritetsarbeidet 

og i tilkn ytni ng til Afghanistan. Tema for årets samling er ikke 

b e stemt. 

Vi v i l und erstreke vi ktigheten av at flest mulig av lokalkomiteene 

er tilstede på landsdelssamlingene. Viktig er det også at enkelt-_ 

kontakter møter , noe som kan danne utgangspunkt for å opprette en 

permane n t komit e. 

Videre v il vi understreke at nye kontakter på steder hvor det i dag 

ikke finne s en komite snarest må settes i kontakt med Afghan i stan

komiteen i Nor ge, boks 1773, Vika, Oslo 1, så de kan henge seg 

på landsdelssam lingene. 

Landsdelssamli ng e ne holSes 

i Tromsø 6. og 7 . november for Hars~ad, Målselv, Tromsø, Hammerfest, 

Kirkenes, event. Bodø (kanskje greiere med Levanger), Narvik 

i Levanger 1 3 . og 14, november for Mo, Levanger, Stjørdal, Verdal, 

Trondheim, Røro s , Namsos, event. Bodø 

på Jessheim 27. o g 28. november for Lilmhammer, Nord Østerdal, 

Hamar, Gjø vik / Raufoss, Ullensaker, Oslo, Rena, Asker, Buskerud 

i Moss 20. o g 2 1 . november for Moss, Halden, Oppegård, Ås, 

Grenland 

I §tavanger 13 . og 14. november for KristianSand, Stavanger, Sandnes, 

Odda, Husne s , Bergen 

For komite ene i Førde, Ålesund og Molde er det ikke avgjort om de 

skal forde les på Stavanger og Levanger eller om det skal holdes en 

egen samling i Fø rde. 

I~~~~-f~~-~f ~~~~~~-~~!~~~~~~EE~ er planlagt i tidsrommet 30. oktober 

til 14. nov ember. Følgende reiserute er foreslått: Harstad - Alta -

Kaotokeino - Ki rkenes - Hammerfest - Tromsø - Målselv - Bodø - ~o -

Levanger - Tr ond heim - Ålesund - Molde - Førde - Bergen - Stavanger -

Oslo. Alle d i ss e -stedene kan ikke besøkes. Komiteene på disse stedene 

er tilbudt b e s øk. Hver enkelt komite må svare om de ønsker det. 

!~~~~-f~~-!~ E~~~~~~~~~-f~~-~f~~~~!~!~~ er planlagt i tidsrommet 

12. ~øyemD~r t i l 28. november og vil konsentrere seg om landet fra 

Levanger o g sørover. Her er det ikke fastlagt noe program. Lmkal

komiteene e r opp f ordra til å melde sine ønsker. 
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~~~!~~~~~E~!~9 i Afghanistankomiteen er tiln~ et sørgelig kapittel. 

Landsmøtet i 1982 vedtok at alle lokalkomiteene s~ulle etableres 

som medlemkom iteer. De fleste har formelt gjort dette nå, men det 

systematiske vervearbeidet gjenstår. Uten denne faste inntekten vil 

komiteen arb eid svekkes og en mulig til å trekke til seg flere 

aktivister misbrukes. Derfor er det lagt fram forslag til lands

styret i Af ghanis tankomiteen om ~ gjøre medlemsverving til en hoved

oppgave for komiteens på landsbasis fra 1. november i år og noen 

måneder framo ver . Om dette blir vedtatt er det viktig at partiet 

lokalt gjø r sitt til at en slik kampanje lykkes. Uten en sterk 

Afghanistan komit e vil solidaritetsarbeidet bli satt langt tilbake. 

En spesiel l oppfordring til partiets medlemmer og sympatisører om 

å tegne me dlemss kap. 

~I~-~~~~~~~E-l2~~ - dette er treårsdagen for den sovjetiske okku

pasjonen av Afg hanistan. 

Gjennom Afg hani stankomiteen er det oppfordret til lokalkomiteene om 

å planlegge mark eringer denne dagen - i form av punktmarkeringer, 

demonstrasjo ner , minnehøytider, stads etc. 

I Oslo er ar beidet med en markering i Spikersuppa kommet godt igang, 

uten at den end elige formen arrangementet vil f~ er klart. 

Partiet loka lt bør støtte det t e arbeidet og søke å mobilisere 

folk til å møt e opp. 

~~9!!9~-!~!!!~!!~ i forbindelse med Afghanistan og solidaritet 

vil vi komme ti lbake til seinere med tanke på vårens årsmøter. 

Studiesirkler: Afghanistankomiteen har nylig utgitt en studie 

bok om Afghanis tan. Den ~an bestilles fra Afghaniaankomiteen 

i Norge og koster 25 kr innad i komiteen. Bruk den til studie 

i partilaga og ta initiativ til lokale studiesirkler av 

aktivister og interesserte. 

r 

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



- 4 -

B) OM SOLIDARITETSARBEIDET MEO PALESTINA. 

29. novemb er er av FN innstifta som den internasjonale solidaritets

dagen med Pa l es tina. Hvert år blir den markert over hele verden. 

Også i No rge er det tradisjon med markeringer denne d Agen. 

I år sier de t s eg sjøl at det blir spesielt viktig med mange 

og kraftig e s ol idaritetsmarkeringer 29. november. 

Palestinak om it ee n i Oslo arbeider med en konsert. Andre lokal

komiteer a rb ei de r med utstilling etc. Det viktigste arbeidet for 

å markere 29 . no vember vil skje innefor Palæstinakomiteen. 

Vi vil fra mh P- ve partiets rolle i å øke antallet marekeringer og 

forsterke dem. Flere steder i Norge bor det helsearbeidere som 

sjøl har e rfart Isra~ls folkemord. Venner av Palestina finnes 

på mange s t eder hvor det ikke er organisert noen komite. 

Vi oppford rer pa rtiet på sisse stedene til å ta kontakt med 

Palestinak omi t ee n og i samarbeid med dem finne egnede former 

for marker ing . Det er viktig at det blir tatt .kontakt allerede 

nå i oktober. De t legger forholda til rette bl.a. for å invitere 

palestinere t il Norge på denne dagen som kan besøke flere steder. 

Palestinak omi te e n fnr dere tak islik: 

P ost boks 3630, Gamlebyen, Oslo 1 

Tlf 02/11 20 09 -Rune Haukland 

.. C) · OM SOLTDARITETS:ARBEIDET l·1ED POLEN OG SOLIDARITET· 

13. desember er det ett år siden militærkuppet i Polen, som 

innførte unntaks tilstand i landet, fengsla store deler av 

ledelsen i Selidaritet og framtredende opposisjonsledere. 

Sovjet tre r kla rt fram som regissør for utviklinga i Polen, 

og har i l ang tid holdt trusselen om direkte militær invasjon 

varm for å skremme. 

Allerede l ik e et ter militærkuppet ga sterke finanskretser i 

Vest Europa uttrykk for at at de foretrakk en Sovjetisk invasjon 

i Polen fra mfor et Polen styrt av Solidaritet eller et Polen i 

fortsatt s os ia l uro. Begrunnelsen var klar og enkel - for å sikre 

deres meget utsat.t, og store økonomiske interesser. Disse 

kretsene har sei nere manet til ro. Som regjeringa i Vest 

Tyskland ha r de gått mot sanksjoner fra Vesten overfor Polen 

og Sovjet. 

En tilsvare n de "tilpasning" vokser fram i Norge - kanskje 

spesielt ma rker t ved Arbeiderpartitoppenes besøk i Warzawa 

nylig og ut talel sene de kom med etterpå. 
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En marker ing 13 . desember må derfor- i tillegg til å markere 

støtte til Solidaritet og kreve den militære unntakstilstanden 

opphevd - meget sterkt markere seg mot Sovjets rolle i utviklinga 

i Polen o g mot "tilpasningspolitikken" som viktige politiske 

kretser i Vest Europa fører fram. Vi må vokte oss vel for å 

redusere soli~a riteten med Polen til kun fagforeningssolidaritet. 

Partiet bør ta initiativ til lokale markeringer 13 • . desember -

og hvor d et er mulig gjøre det gjennom Solidaritet Norge-Polen. 

Partiet bø r vurdere lokalt om markering 13. desember skal 

taes op p i enkelte fagforeninger for å få en spesiell markering 

der. 

Det endelige direktivet om l.mai 1983 kommer i desember

rutina. Da noen distriktsstyrer begynner forarbeidet med l.mai 

fØr den t id, sender vi nå ut "skjellettet" av det som sann

synligvis kommer til å bli l.mai-direktivet for 1983. Det kan 

også være grei t å "ha på bordet" for alle distriktsstyra når 
planlegginga fo r l.halvår 1983 skal gjØres. 

Foruten det som legges fram her, er også oppsummeringa 

av l.mai 1982 ( TF for aug) grunnlagsmateriale for opplegget 
for l.mai 1983. 

l) HVA SLAGS PLASS SKAL l.MAI HA ? 

SjØl om vi oppsummerte at klassekamptoga i hovedsak styrka seg 

siste l.mai , og at partiet kom styrka .ut av l.mai-arbeidet , så 

har også l .mai flere steder fått et snev av "pliltlØp" over seg. 

SpØrsmål s om : "Er det rett å bruke så mye krefter på l.mai,er det 

verdt strevet ?" 11 Er det ikke riktigst å begrense l.mai-arbeidet 

til jobbing gjennom fagbevegelsen , har ikke FFF utspilt sin rolle?", 

dukker opp . Slike ideer var noe av bakgrunnen for at vi sist drpppa 

tog noen steder , eller gikk inn i samarbeidstog som vi ikke skulle 

gjort. En diskusjon på hva slags plass l.mai skal ha i arbeidet 

vårt hØrer derfor med. 

!.mai-bevegelsen er EN VIKTIG POLITISK KAMP. Det er ikke bare 

en tradis jon som ·Skal feires, men den har betyding for den politiske 

kampen i dag. Spesielt har den betydning i arbeiderklassen , men 

også i "bevegelsene" (ungdom ,kvinne, solidaritet, miljø ••• ). 

Ja 1 også de erklærte borgerlige partia viser interresse for l.mai 

(har møter osv ). At klassekamplinja og den proletariske internasj

onalismen viser styrke gjennom l.mai , betyr mye for arbeidsfolk 1 

. . 
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for frigjØring skampene mot imperialismen , for de som slåss mot 

ulike former f or undertrykking og urett. I en periode med voksende 

Økonomisk kris e og Økende krigsfare er det spesielt viktig at l.mai 
blir brukt ti l å styrke de rette linjene for dagskampen ,kampen mot 

krigen , og for å fremme ideene om sosialismen som alternativ til 

det kapitalis t iske systemet. 

Det er også viktig å l~gge vekt på at l.mai er den dagen den 

revolusjonære bevegelsen virkelig har klart å bli en kraftig utford

rer , et alternativ1 til sosialdemokrat± og revisjonisme. Det er 

. strat egisk viktig å holde på og ut vikle denne "ba~tiorien". 

Vi vil holde på at det er rett å bruke mye krefter på l.mai. 

Den skal være hovedoppgava til partiet mellompåske og l.mai. 

2) DEN POLITISKE SITUASJONEN. 

Den politiske situasjonen vil bli prega av to ting : at den 

Økonomiske krisa vokser og Økende krigsfare. 

Dette vil bestemme hvilke kampsaker og politiske stridsspørs

mål som vil bli sentrale i tida fram mot og på sjØlve l.mai. 

Det vil også få stor innvirkning på den ·taktiske situasjonen , 

hvordan de ul ike kreftene vil "legge seg i landskapet". At det er 
valgår , og a t HØyre sitter med regjeringarnakta , vil sjølsagt 

også virke inn på den taktiske situasjonen. 

SjØl om det kan komme midlertidige "lysninger" i viktige 

imperialistiske land , så peker det i retning av at den Økonomiske 

krisa vil fors terke seg, både interna~jonalt og i · No~ge. Nedlegging 

av arbeidsplass er og Økende arbeidsløshet v~ sannsynligvis bli den 

dominerende saka, men angrepa på levestandarden med fortsatt real

lØnnsnedslag og offentlige innstrammingstiltak vil også fortsette • 
.. 

HØyre~re~jeiinga v~l ~åtte balahseie ~ellbm deri linja de 

seritrale næringslivsorganisasjonene ,med Industriforbundet og NAF 

i spiswen, kjØrer på og ei sosialdemokratisk linje. DNA vil prøve 

å framstil l e s eg s om alternativ til den linja HØyre står for, 

br uke de anledningene som fins for å framheve forskjeller mellom .. 
seg og HØyre. Sannsynligvis vil DNA i en viss grad lykkes med 

det te og vinne oppslutning i forhold til HØyre framover vinteren. 

Dette er et t rekk som går igjen over hele Vest.Europa ,at opposi

sjonen vinner opps lutning fordi den delvis klarer å framstille seg 
som et alternativ. 

Hovedsaka ved SV vi l være at de står fram som støttespillere til 
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DNA under mottoet 11 Enhet mot hØyrekreftene" , men som vi alle-

rede har sett ,vil dette skape endel motsetninger i visse sv
kretser. 

Denne situasjonen vil også være taktisk vanskelig for oss, 

men samtidig en situasjon som gir muligheter. Mye avhenger om vi 

klarer å utvikle en revolusjonør "kamp mot kr,isa"-politikk og 

klarer å få fram at det er enheten som er den mest framtredende 

mellom det DNA og HØyre står for. Grovt skissert kan vi komme 

til enten 

- å bli stående på sidelinja med proklamasjoner om sosialismen 1 

- å bli haleheng til DNAs refoemisme (bare litt mer "radikal") 
l 

eller vi kan bli en spydspiss og viktig kraft i en voksende forsvars

kamp mot at krisa skal skyves over på arbeidsfolk , i en bevegelse 

som også retter seg mot kapitalismen som system. 

~~~n9~-~!~s2f~f~l 

Den viktigste kampen mot krigsstifterne vil fortsatt foregå 

i den 3.verden ,med Polen som viktig tillegg. Det er imidlertid grunn 

til å tru at supermaktebe -sosialimperialismen især - med god hjelp 

av bo;r;-~e~skaJ;>e~ i 2.ve~den , v;i.l klare å hindre at den 2.verden vil 

strrke .all;i.:a,nsen med 3. verden og stØtte opp om kampene som føres 

der. Det sannsynlige er at rivaliseringa mellom supermaktene vil 

fØre til at 2.verden prøver å mele sin egen kake gjennom å tilpasse 

seg den vmksende supermakta. Kampene rundt atomvåpenutplasseringa 

hØsten -83 vil kunne påskynde denne utviklinga ( samtidig som den 

Økonomiske utviklinga også drar i denne retninga). Dette åpner for 

en betydelig Økning av krigsfaren • Det stiller store krav til den 

anti-imperialistiske bevegelsen , at de~ møter utplasseringssaka 

med en rett politikk og slåss mot eoro -sjåvinisme og ettergiven

hetspolitikk. 

Y~!S~f_Qg_Q~~-~-QEEQ2~2jQnl_ 

At det er valgår fører til at DNA og SV legger enda større 

vekt på markeringa av seg sjØl som parti, enn de gjØr i "mellomåra" • 
. , 

Samtidig har DNA brukt l.mai til direkte valgkamp, og vil ogs~_gjØ~e 

det nå. 
Dette har dratt i retning av flere egne SV-tog. NKP har, valg

år eller ikke, holdt seg til DNA de siste åra på l.mai. DNAs vekt 

på freds og nedrustningssaker har gjort dette fullt akseptabelt 

for dem. 
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De to hovedsakene (Økon.kri·se og krigsfaren ) og at HØyre 

har regjeringsmakta drar i retning av enhet mellom DNA og SV også 

i 1983 ,tiltross for valgår. Men, tilfelle av ekstrem partisjåvi

nisme og valgpropaganda fra DNA sin side vil kunne fØre til noen 

flere SV-tog enn i -82. Det vil også skape muligheter for klasse

kamptoga til å t rekke SV, eller enkelt-SVere, over til seg. 

Uenigheter i SV på forholdet til DNA gir også slike muligheter. 

Allikevel: Regelen vil bli enhet mellom DNA og SV også l.mai 1983. 

~g~~-E!~~~-y~g_g~D-EQ!!E!§~~-§!E~~§jQD~El 

Her vil vi trekke fram et par ting , som vil komme til å spille 

en viss roll e , i allefall enkelte steder: 

Det fØrste er rasismen. Mye taler for at rasismen vil Øke i Norge 4 • 

i takt med den voksende økonomiske krisa . SjØl om dette. også vil slå 

inn i deler av arbeiderklassen ,må klassekamptoga ikke fire på å ta 

klart standpunkt mot denne utviklinga. 

Det andre .er bevegelsen blant ungdomm:en. Arbeidsledigheta og 

skoleinnskrenkningene vil sette ungdom i sterkere beveegelse - i 

ulike retninger. Klassekamptoga må bidra til å styrke de progressive 

trekka ved denne utviklinga. 

§!~~~§lQD~n_!_E~~E!~~l 

Situasjonen i partiet hører med når vi skal vurdere den polit

iske situasjonen. Hva slags kraft vil partiet bli i kampen rundt 

l.mai-83 ? Vi kommer tilbake til en slik vurderimg i direktivet 

i desember , f or å få en ferskest mulig vurdering. 

3) MÅLSETTINGER .OG POLTTISK PLATTFORM. 

Når vi s kal s tille opp de sentrale målsettingene for l.mai -83, 

må vi ta utgangs punkt i den plassen og rolla vi mener l.mai skal ha 

(jfr. pkt l) og knytte an til den politiske situasjonen vi mener 

vi vil stå oppe i . Dette gir disse sentrale målsettingene for 

l.mai 1983: 

-Gl}Øre l.mai t il en kraftig manifestasj.on mot krisa. Parolene på 
i 

forsvaret av arbeidsplassene og mot arbeidsløsheten vil her bli 

sentrale1 sammen med paroler mot den offentlige innstramninga. 

Parolene må både være retta mot HØyreregjeringas krisepolitikk, 

samtidig som de avgrenser seg fra å sette opp DNA som alternativ. 

Avgrensinga mot DNA betyr ikke nødvendigvis at vi ikke kan ha 

paroler som DNA også går inn for • Men , parolene må ikke- direkte 

eller indirekte- l egge opp til f.eks. å sette opp regjerings~kifte 
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som løsninga. Vi må derimot sørge for at den framskredne delen av 

l.mai-bevegelsen reiser paroler om sosialismen som lØsninga, paroler 

mot kapitalismen som system. Det må være en målsetting å knytte 

den tradisjonelle parolen "For et sosialistisk Norge" an til den 

konkrete kampen mot krisa. 

Om enkeltparoler blir "tatt til inntekt for" DNA har også sanunen

heng med hvem som fØrst utvikler paroler som får masseoppslutning. 

Det understreker behovet for at vi utvikler vår"Kamp mot krisa

politikk". 

-At l.mai skal bli prega av .. so.l.idari.tet med .og. stø.tte .ti.l .. fri.gjØringe 

bevegelsene og krav retta· mot supermaktene. 

Dette henger også nøye sanunen med å bekjempe passifismen og etter

givenhetspolitikken. 

Paroler som vil bli sentrale for å nå disse måla må bli: 

~ Afghanistan - og Polen-paroler (med støtte til motstandskreftene og 

som direkte er retta mot Sovjet) , Palestina-parole , Latin-Amerika

parole • I ei tid hvor ting skjer raskt ,kan også andre paroler 

bli sentrale på dette området. 

• Parole som går imot utplasseringa av Pershing/Cruise. Det er et 

problem her at Sovjet lett kan gå fri i kampen mot utplasseringa. 

Det er politisk viktig at vi kobler parolene mot Pershing/Cruise 

med krav om nedrigging av SS-20 , men i praksis vil den ikke ha 

særlig innvirkning på hva Bresnjev & Co gjør. Derfor er det viktig 

at vi også reiser parole om styrking av den konvensjonelle forsvars

evna i Vest-Europa og i Norge. Det vil ha praktisk betydning for 

krigsfaren ,samtidig som det er en viktig del av kampen mot 

passi:f;ismen 9<J ette~.gJ...venhetapolitikken. 

Eks. på slike paroler kan være: "Nei til nye atomvåpen -styrk det 

konvensjonelle invasjonsforsvaret" , "For et sterkt og uavhengcbg 
forsvar". 

Målsettingene på de to områdene ovenfor er de sentrale. 

I tillegg kommer enkelte målsettinger , som vi også skal slåss for 
å nå: 

-Slå slag mot den voksende rasismen. 

-Kjempe for at samenes krav blir reist. 

-Fremme de rette linjene i ungdoms- og kvinnekampen. 

-Styrke AKP/RV som alternativ i norsk politikk ( At våre politiske 

standpunkter vinner fram er sjølsagt en viktig del av dette. Men, 
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vi må heller ikke glemme partifestene , KK-arbeidet og sympatisør

arbeidet) 

-Sprenge lØs SVere som ikke vil være med på "Enhet mot HØyre"

galeien med Arbeiderpartiet. 

4) TAKTIKKEN. 

FØrst litt om hva vi tror vil bli DNAs taktikk ( Hva SV og 

NKP vil gjØre har vi sagt litt om på side 3). 

Vi· tror at DNA sin hovedtaktikk vil bli å prøve å få oss med 

i Samorgtoga ,der hvor vi betyr en utfordring for dem i fagbevegelser. 

og på gata. Der hvor vi ikke representerer en slik utfordring , og 

der hvor lokale motsetninger mellom oss og DNA er sterke, er det 

rimeligst å vente at de vil prøve å "overse" oss , motsette seg 

at vi blir med i Samorgforhandlinger el. 

På grunn av valget vil DNA imidlertid stå enda hardere ~nn i -82 

på at de skal ha taleren og at toget skal få en "Enhet mot HØyre"

profil. De vil sikkert være rause med å gi oss paroler , bare de 

sikrer taleren og sine mest sentrale paroler. 

Vi vil tro at DNA vil ha ei landslinje på taktikken overfor oss. 

Enkelte saker fra -82 tyda på det. Men ,vi må også være klar over 

at innflytelsesrike personer lokalt kan tillempe denne"landslinja" 

ganske mye. 

g~~~~~~E!:29:-~~Yh§:E9:!9:§:-~Y-2~QE9:_!?!!E_hQY§:9fQ~~-Y~!:. 

Slik den politiske og taktiske situasjonen vil være , vil 

klassekamptog uavhengig av Samorg bli hovedforma vår også i -83 for 

at vi skal nå de målsettingene vi har satt opp. 

Som det er behandla i -82-oppsummeringa ,pkt 3, så må l.mai

politlkken vår ha en sjØlstendig organisatorisk plattform å stå 

E! for å kunne nedkj empe den sosialdemokratiske l.mai-linja. 

Det er få steder hvor klassekamplinja i utgangspunktet har over

taket i Samorg ,derfor må vi bygge opp FFF (eller det tilsvarende 

kla~sekampalternativet). Med et reelt klassekampalternativ i ryggen 

vil vi kunne slåss gjennom at enkelte Samorgtog blir klassekamptog. ' 

Men det er sannsynlig at vi ikke klarer . dette på så mange steder at 

det blir riktig å delta i så mange Samorgtog som vi gjorde i -82. 

Klassekamptoget må jobbes opp med de sterke sidene som har 

vært kjennetegna for dem: allsidighet og massemobilisering. Det 

er viktig ,uansett om det er forhandlinger på gang eller ikke, 

at aktivistene blir mobilisert så tidlig som mulig. Det er de sotn 

· ~ 
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utgjØr ryggraden i toga. I de større byene må det legges vekt på 

at seksjonsmobiliseringa på forskjellige felter kommer igang tidlig. 

Klassekamptoget må fra starten av konsolideres politisk på 

at det ikke skal nøye seg med smuler for å slutte seg til Samorg 

el. , at det er snakk om at den sosialdemokratiske l.mai-linja 

må nedkjempes fØr vi "flytter" vårt alternativ inn i Samorg. 

~~~eE2-=~~~~!~~~~~ 
Vi skal slåss for at Samorgtoga blir klassekamptog. Dette 

betyr at vi også skal slåss for gode enkeltparoler i Samorgtoga, 

sjøl qm sjansene for at de he l hetlig sett bl~r klasse~kamptog 

i år er små. Dette er i tråd med målsettinga om å fravriste sos. 

demokratiet grepet om fagbevegelsen. 

Som det blir framheva i punktet foran , må arbeidet vårt i 

Samorg ha "base" i et eget klassekamptog (med unntak fra noen 

få steder hvor klassekamplinja allerde i utgangspunktet har makm 

i Samorg). Videre må vi også i Samorg-jobbinga legge vekt ~ 

massamobiliseringa; jobbe gjennom klubber og foreninger, få ved

tatt krav og paroler der. Vi må presse sosialdemokrater i 

Samorgledelsen både gjennom grunnplanet i fagbevegelsen og gje

nnom reelle klassekamptogalternativ. 

Vi må gå imot ideer om at vi først og fremst har "forplikteber" 

til Samorg, at det~ er dobbelt s pill a jobbe med FFF el. før det 

er blitt avklaring i Samorg. Forpliktelsene våre går først og 

fremst til de som er samarbeidspartnerne våre , og aktivistene, 

i klassekamptoga. Avgjørelser om evt å ga sammen med Samorg må 

tas sammen med disse. Wi må også slåss for at de får plass inna

for et Samorgtog. Vi må avgrense mot fagforeningssjåvinisme og 

s~ndikalisme. 

Taletspørsmålet er en sentiral sak i Samorgtaktikken. 

~i har oppsummert at vi legger for lite vekt på talerns betydn~ng 

for karakteren til arrangementet. t~leren tolker parolegrunnlaget 

for toget og er den fremste "represer.~ .tanten" for arrangementet 

utad. 
Vli må ta opp talerspørsmålet tidlig, og, kn.ytta det til det politisk~ 

grunnlaget for toget. Det må ·. stllles som krav at taleren skal 

"stå for" hovedgrunnlc::get til toget. Dersom DN:A fremmer forslag 

på talere som bryter med dette , m~ vi ta kamp med et slikt utgangs
pun~t. I kampen mot slike talere må vi være så konkret som mulig 

og skaffe oss kjennskap til hva vedk. har stått og står for • 
På samme vis som vi utarbeider parolcforslag , må vi forberede 

forslag på talere sjøl. 
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Som hovedregel går vi ~ med på å godta talere som står for noe 

annet et hovedgrunnlaget for taoget , sjøl om det g&s forsikringer 

om at taleren. skal holde seg til grunnlaget i talen sin . For det 

første så er det en sjølmotsigelse å ha en taler som står for noe 

annet et toggrunnlaget , for det annet så har vi etterhvert så 
mange klare eksempler på at sentrale DNAere setter slike avtaler 

til side når talen skal holdes (Msst kjente fra -82: Liv Buch i 

Moss og T.Berntsen i Alesund). 

~~~!~-~YE~!-~~~~~§~Q9l 

I -82 hadde vi 8 enhetstog med SV og/eller UV/V. Bakgrunnen 

for slike tog er oftest at både vi og samarbeidspartnerne ,hver for . 

oss, er for svake til å lage tog aleine . • 

Vi går inn i slike samarbeid ved å legge åpent fram at vi bare 

kan delta i tog som fremmer klassekamplinja og er konsekvent anti

imperialistiske . Samarbeidspartene må her gjensidig respektere hver

andres særstandpunkter , og reservasjonsretten blir sentral. 

I enkelte tilfeller kan det vare rett med folketog for en enk

elt kampsak spm dominerer lokalmiljøet (som i Tyssedal -82). Men, 

hovedregelen er at vi ikke går inn for å snevre !.mai-markeringa 
inn slik. 

Vi har som utgangspunkt å nå flesteparten av målsettingene våre 

for l.mai. I enhetsforhandlingene går vi inn med dette som siktemål, 

vi starter ikke forhandlinger med å gå ut med miniwimskrava! 

Som minimumskrav vil vi sette at de to sentrale målsettingene 

skal nås og at toget skal ha parole(r) mot rasismen _ · 

Vi understreker ig~en talernes betydning for om målsettingene 
.kan sies å være nådd. 

5) . BEHANDLINGA T PARTIET OG ORGANISATORISKE TILTAK. 

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

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

ta opp forslag i fagforebinger osv. (Enkelte faglige lag må behandle 
., 

l.mai allerede i jan/febr. , mens noen lag på mindre plasser kanskje 

tar det opp fØrst i mars). 

De viktigste spørsmål~ ( slik som sentrale paroler og hovedtrekkc 

i taktikken) bøf plenumsbehandles. Ellers er det naturligst at DSAU 

er ansvarlig for detaljbehandlinga og oppfØlgingsarbeidet. 

!.mai-ansvarlig for DS bør være en kamerat i DSAU , i det minste 

en kamerat som DSAU trekker inn i !.mai-behandlinga si. 
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b} DS må innstille overfor laga om hvor vi skal ha demonsstra

sjoner og partifester , og fØlge opp evt. 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 enhets tog. 

l.mai-ansvarlig i DS har hovedansvaret for fraksjoneringa i 

FFF-komiteen i distriktssentret og for å sikre sentralismen i evt 

enhetsforhandlinger . 

c) RU og NKS må tas med i l.mai-arbeidet på de nivåa som er 

aktuelle 

d} Rapportering. 

DS obersender til SK innstillingene sine på demonstrasjoner 

og partifester (i febr.rutin~, seinest). 

DS har ansvar for å rapportere om hvor det er enhetsforhandlingc 

og gi best mulig informasjon om disse ( bruk internadressa) 

DS må ta opp med de enkelte stedene i sine distrikt at de ringeJ 

inn resultatene til KK om kvelden l.mai. 

Oppsummering av l.mai (på grunnlag av rapportkrav som vil bli 

sendt ut seinere) sendes inn seinest i juni-rutina. Dette vil ikke 

være oppsummering 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 vanskelig 
å bestemme så lang tid på forhånd. 

V. MELDING OM PARTIJUBILEET. 
~~-~~~~~---~--~~-~----~--

18.februar 1983 feirer partiet sitt lO-årsjubileum. Dette 

jubileet må markeres skikkelig. Ikke bare som en protokollmes

sig rutinesak , men som et kjærkomment påskudd til å kjØre opp 

partiets profil ,slå et slag for partiets helhetsanalyse, under
streke betydninga av partiet. 

Derfor går SKAU inn for at markeringa av partijubileet forbered

es allerede i høst.. Omkring den 18. februar ønsker vi endel store 
og mange små jubileumstilstelninger. 

Hvor ? -
I de store byene går vi inn for festmøter med oppbud av kultur, 
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hilsnei Oc;J J_:>ol i_t;lsk tale ;t;or partiet. Dette betyr som minimum 

O~Io, Bergen, Trondheim , TromsØ , Stavanger og sannsynligvis 

også 5-10 andre steder. 

Lokale partitilstelninger 

Der hvor partiavde lingene fungerer utover et minimumsnivå, 

mener vi det må være et rimelig mål å stille at de arrangerer 

halvåpne møter med s ympatisører og nære venner for å slå et slag 

for par~iets betydning , legge fram partiets politikk og fram

tidsplaner , for på denne måten å sette fart i rekrutterings-

og utbyggingsarbeidet. 

· Materiell. 

Fra partiet sentralt arbeides det med ei presentasjonsbrosjyre 

for partiet ,som skal komme i god tid fØr partijubileet, og som 

kan brukes til såkalt kvalitativ spredning, altså målretta spred

ning til personer og grupper som vi satser konkret på. 

Andre prosjekter som er på trappene er en videokassett med 

presentasjon av partiet , og en plakat. Hvor vidt vi lykkes med 

videoprosjektet vil ikke bli klart fØr om noe tid. 

Ellers bØr spesielle grupper bearbeides for å bidra til mark

eringene , og det bØr vurderes opprop til støtte for partiet. 

Forslag ? 

Den gruppa som jobber med pa~tijubileet er interessert i 

synspunkter og forslag som kan bidra til å gjØre markeringene 

av partiets 10 -årsjubileum mest mulig vellykka. 

Gruppa kan kontaktes gjennom _ t på partikontoret 

tlf. 02 -

VI. MELDING - OG DIREKTIVER - OM VALGET 1983. -----------------------------------------
I mars 1982 sendte vi ut et hØringsdirektiv om valget -83 

til DSene. Pr. idag har de aller fleste DSene gitt sine svar, 

dels fyldige og instruktive svar. Dette er svaært gledelig og 

en uvurderlig hjelp i arbeidet med valgforberedelsene og sjØlve 

valgkampen. I all hovedsak støtter DSene det opplegget som ble 

skissert i hØringsdirektivet , inkludert hvordan spørsmålet om 

rammeavtalen RV-AKP(m-1) skal behandles. I denne meldinga 

om valgarbeidet bygger vi derfor på et solid materiale fra DSene. · 

(Alle vedtak fra RVs landsstyremøte som det blir vist til under, 

vil bli trykt i RV-kontakt nr 5. Dette er klar til utsending 

rundt 25.oktober og blir sendt til alle DS på internpost. RV-
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kontakt må. brukes. sa.mmen med dette skrivet! ) 

l) Vi understreker at det er DS som må ha hovedansvaret for å 

lede valgarbeidet. Et så sterkt valgkampsenter som mulig under 

DS sin ledelse vil være nødvendig. 

2) Faseplanen er trykt i TF-oktober. Vi vil understreke at valget 

er hovedoppgava for partiet etter l.mai. Den intense, eksterne 

valgkampen vil foregå fØrst og fremst etter sommerferien og fram 

til valgdagen 12.september. 

( Se faseplanen i TF -oktober ) 

3) Målsettinger og program. 

Vi viser til vedtaket fra RVs landsstyremøte 9.,10. oktober. Vi 

vil understreke hvor viktig det blir å prøve å forene kampen for 

delkrav med strategien : revolusjon og sosialisme. Arbeidet med 

lokale program må vies stor oppmerksomhet. Det må tas grep om å 

styrke avisa Klassekampen sin stilling. 

Når det gj·elder programpunktene for et sent·ral t manifest , 

understreker vi at dette er ei forelØpig rettesnor. Dette arbeidet 

skal utvikles videre. 

4) Målgrupper. 

(Se vedtaket om målsettinger og 

program i RV-kontakt nr. 5 ) 

Vi viser til vedtak fra RVs landsstyremøte. Vi understreker 

sterkt hvor viktig det er å arbeide for at innvandrere fra tredje 

verden kommer hØyt på lista. Dette er et prinsipielt og politisk 

viktig spørsmål. Dette er aktuelt i mange fylker og kommuner. 

5) Listetaktikk. 

Vi viser til vedtak fra RVs landsstyremøte. Hovedlinja er RV

lister. Det kan finnes fylker hvor det er vanskelig å få dette 

til. Partiet sentralt og vedkommende distriktsledelse må samarbeide 

nært i de tilfellene det kan være tvil om egen RV-liste. 

Der hvor det ikke er mulig, eller forsvarlig, å stille RV-liste 

i en kommune, bØr det vurderes grundig om det kan lages "røde 

lister" av annen type. Både i antall kommuner med RV~lister 

og i antall kommuner med "røde lister" bør vi være så dristige som 

mul~g med å stille mål. 

6) Nominasjoner. 

Vi viser til vedtak fra RVs landsstyremøte. Det bør understrekes 

at vi må ha habile politikere hØyt på listene. Opplegget for nomi

nasjoner må finne naturlige, lokale former. Men vi vil gjenta 
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at partiet har det siste ordet i spørsmålet om både hvor lister 

skal stilles og hvordan lista skal se ut. Alle lister skal i siste 

instatis godkjennes av partiet , lokalt og sentralt. 

DIREKTIV: DS PÅLEGGES Å SIKRE AT SKAU KAN FÅ GODKJENT LISTENE 

FØR DE OFFENTLIGGJØRES. 

7) Når det gjelder Økonomi, kultur, skoleringsopplegg og hvit

bøker, viser vi til uttalelse fra RVs landsstyre~ Det vil bli lagt 

stor vekt på å utarbeide godt politisk skoleringsmateriale så raskt 

som mulig , og etterhverty utvikle agitasjonsmateriale. Bl.a. av 

praktiske og Økonomiske grunner må kursene først og fremst foregå 

lokalt/distriktsvis. 

8) RVs landsmøte. 

(For pkt 4-7 , se vedtak fra RVs 

landstyremøte i RV-kontakt nr 5) 

Landsmøtet blir 16-17. april i Oslo. Her vil først og fremst 

program ,rammeavtale og valg bli foretat~. RVs landsstyre skal 

møtes 12-13.februar for å vedta opplegg for landsmøtet. FØr denne 

tida vil partiledelsen ha behandla dette , inklude~t retningslin

jer for valg av delegater. Dvs. styringsretten til partiet over 

RVs landsmøte vil bli praktisert fullt ut. 

9) GjennomfØringa av lagsdiskusjonen om RV og valget-83. 

Vi viser til det materialet som er trykt opp i TF-oktober. Vi 

ønsker både å få diskutert sentrale mål for valgkampen og få 

diskutert ra~eavtalen. Men, hva det er behov for ! legge vekt 

på i lagsdiskusjonen , kan variere sterkt fra distrikt til dis

trikt og innen hvert distrikt. 

DIREKTIV: DS PÅLEGGES DERFOR - MED UTGANGSPUNKT I MATERIALET I 

TJEN FOLKET - .A. TILLEMPE LAGSDISKUSJONENE ( inklud. materiale og 

spØrsmål) UT FRA DISTRIKTSVISE OG LOKALE BEHOV. 

DETTE ER HELT AVGJØRENDE FOR AT LAGSDISKUSJONEN SKAL BLI GOD OG 

MÅLRETTA. 

Når det gjelder lokale mål og linjer/motsigelser i valgkampen, 

ser vi av hØringssyara at flere DSer kommer til å legge opp til 

ett eller to lagsmøter noe seinere på vinteren for å diskutere 

spesielle sentrale politiske spørsmål med utgangspunkt i de lokale 

valgprp·g·r ·am::forslaga. Mange vil også benytte denne lagsdiskusjonen 

som det er lagt opp til like over nyttår , til å diskutere liste-
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kandidatene og liknende spØrsmål. Andre ønsker å diskutere 

linjer i valgkampen med utgangspunkt først og fremst i spØrsmål 

som: Vårt forhold til sosialdem.okratiet , forskjellen på reform

isme og revolusjonær strategi og taktikk (jfr de to artiklene 

til Pål Steigan i Klassekampen 8. og 11. oktober) o.l. 

Igjen understreker vi at det enkelte DS må bestemme det kon

krete opplegget for lagsdiskusjonene. Vi vil samtidig legge vekt 

på at alle avklarer listekandidater så grundig som mulig og at 

mulighetene til å diskutere sentrale politiske spørsmål (som det 

er pekt på her) blir brukt på en målretta måte. 

Når det gjelder diskusjonen på lagsmøtet om rammeavtalen, 

vil vi gi fØlgende råd og synspunkt: 

-Vi ønsker ikke at denne debatten skal stjele all tid fra disk

usjonen om valglinjene og valgpolitikken (jfr tidligere melding 

sendt ut i mars til DS - 11 Melding om behandlinga av rammeavtalen 

mellom AKP(m-1) og RV fØr valget 11 
) • Men der hvor det finnes 

stor uenighet må denne diskusjonen sjØlsagt prioriteres. 

• 

-Partiets ledelse går inn for at RV-landsmøtet bare vedtar 

mindre justeringer av gjeldende rammeavtale (bygd på AKP(m-l)s 

fulle styringsrett ~ med et opplegg som søker å sikre et så 

bredt og ubyråkratisk samarbeid med uavhengige sosialister som 

mulig - fØrst og fremst lokalt. RV landsstyrets forslag ( dvs 

flertallet) til nye vedtekter fra mars i år (gjengitt i TF-okt~ 

angir retninga i slike mindre justeringer . Partiets vedtatte 

plan og behov tillater ikke en større og mer krevende diskusjon

noe som er vilkåret for en eventuell stor og drastisk omlegging 

av RV-modellen. Partiledelsen går her inn for at en slik større 

omvurdering må diskuteres i hele partiet fØr neste partilandsmøte 

og at det er landsmøtet som bØr avgjøre dette spørsmålet (som 

meldt i TF for aug-82 ,s.ll) 

-Det finnes ulike meninger om RVs framtid i partiet. Disse 

uliie syna kan best diskuteres foran partiets neste landsmøte. 

Allerede nå vil vi slå fast at det ervvår ~mening at ethvert 

forslag om å lØsrive FN fra partiet ikke kommer på tale å gå . 

inn for. 

-Svara på DS-hØringa viser at blant DSene er det stor støtte 

for at RV-modellen bare blir justert noe på RVs landsmøte. 

.. 
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-Vi ønsker å, .~å, · _;i._nn l a,gas S;'('Il .;på, R.Y .ut over s;pø~små,let om de 

~ tøtter opplegget med bare små justeringer nå. Dvs -om de ønsker 

mer drastiske omlegginger. Dette materialet vil være en god 

hjelp i d iskus jonen om dette spørsmålet i tilknytning til parti

ets neste landsmøte. 

DIREKTIV: VI PÅLEGGER DERFOR DS Å RAPPORTERE TIL SKAU OM HVOR

DAN LAGA STILLER SEG TIL RVs FRAMTID (dvs. deres even

t uelle forelØpige syn ) • 

F RIST: seinest lS.mars (send til Jnternadressa -prosent 
lag med d~t og det synet ) 

10) Informasjon om Torstein H~ / s utspill. 

I RV-kontakt nr 5 står informasjon om det utspill som Torstein 

H ~ , "på vegne av fleire uavhengige sosialistar"i Bergen 

gjorde nylig. I nnholdet i de krava som H L la fram er sjØl

sagt helt uakseptable for partiet og for svært mange uavhengige 

sosialister. Dette opplegget - stilt i ultimatums form - er et 

opplegg fo r å skape et nytt "RV" , løsrevet fra AKP(m-1) og med 

brodd mot del e r av partiets strategi . Å gi konsesjoner til noe 

slikt er s jølsagt helt uakseptabelt. 

Dette utspillet ble behandla på landsstyrem.te i RV i Oslo 

9. -10. o ktober . Av vedtaket går det klart fram at det overvel

dende flertallet bestemt avviste utspillet. Det • Avvisnings-

forslaget ble vedtatt med 12 mot 2 stemmer ( H~ n og Alf 

fra :.. _ _ :r , som ikke har de samme syn som H ., 

men som står på at RV skal bli en uavhengig frontorganisasjon) 

I landsstyret v ar det flere uavhengige som stemte mot H_,_,, _m-

utspillet , som tidligere har stØtta mange av B· s syn. 

H .. t b le isolert på møtet. I lØpet av møtet ble han pres-

set til å presisere hva han egentlig mente~ ettersom han i møtet 

hele t i da gjento k at brevets innhold ble feiltolket av møtet. 

Denne pres iseringa står i RV-kontakt. Dette er altså H: ns 

syn på møtet. Hva den gruppa han skrev brevet på vegne av mener, 

gjenstår å se. 

Utspil let , om det settes ut i livet, er sjØlsagt et utspill 

som vil fØ re t il splittelse i RV. Vi Ønsker at flest mulig uav
hengige sosiali~ter skal fortsette samarbeidet med AKP(m-1) i RV 

Vi tror også s vært mange av dem vil distansere seg fra utspillet 

(Se materiale fra RVs lands

styremøte i RV-kontakt nr 5: 

-Torstein EJ _ 3 skriv 
-RV-landsst~rets svar 
-H.J -- - - .ts protokollmerkn.) Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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11. Distriktsmøtene bØr ta avstand fra dette utspillet. 

Vi ber distriktsmøtene s-m avholdes i tida framover behandle 

og ta avstand fra H ~ •· . sitt utspill. I sin karakter og konse

kvens er dette et utspill som vil prøve å skape et nytt "RV" 

med bl.a. brodd mot deler av partiets prinsipp-program. Dette 

er sjØlsagt helt uakseptabelt og må avvises som et skadelig opp

legg for splittelse av RV. 

Vi ønsker også at distri ktsmøtet skal behandle og gi sin til

slutning til at rammeavtalen bare justeres i mindre grad på RVs 

landsmøte, og at en eventuelt større nyvurdering av RV kommer 

opp i partiet i tilknytning til partiets landsmøte. 

Vi ønsker lykke til i arbeidet med viktige valgkampforbe

redelser! 

I neste rutine får dere fØlgende: 

-studieopplegg for Kapitalen-studiene 

-Diskusjonsopplegg for frivillige møter om sosialismen ' (jfr. 

plandirektivet) 

-Opplegg for beredskapsdiskusjonen· 

-Endelig !.mai-direktiv 

-KK~kampanje-direktiv 

-Plandirektiv for videre arbeid med innrettinga på arbeiderklassen 

og faglig-Økonomisk politikk. 

Det blir også sendt ut kontingentskjemaer, terminrapport

skjemaer og skjemaer for org.undersøkelsen jan-83. 

Nyrevidert "Stående instruks"-mappe (som det var meninga opprinne

lig å få ut nå ) 

.. i 
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