
Oslo 13.04.83 

DISTRIKTSSTYRET 

INNKALLING TIL SOSIALISMEKONFERANSE 7.-8.MAI 

Som varsla i vårplanen , så skal det avholdes en sosialisme

konferanse 7.-8.mai. 

Formålet med konferansen er å skaffe partiet et solidere 

grep om opplegget for sosialismedelen av prinsippr9gramdiskusjonen 

som starter snart. Opplegget for partidiskusjonene på prinsipp

programmet kommer i juni og hovedtema for sommerleirene i år 

griper også inn i sosialismediskusjonen. 

Hy ert skal sende en representant til denne konferansen. 

Denne bØr ha best mulig oversikt over de synspunktene som fins 

i sosialismediskusjonen i distriktet. Kameraten skal ikke representer1 

seg sjØl ,men distriktsstyret. 

I tillegg vil det bli innkalt endel enkeltkamerater ,som har 

markert seg spes~elt i diskusjonen til nå. Dette er gjort for å 

sikre at de viktigste stu.ndpunkta som fins i partiet rundt de·tte 

temaet skal være representert på konferansen. 

Dersom det gjelder kamerater i deres distrikt ,er det fØrt på 

nedeest på dette arket. 

Vedlagt her er et ark med noen s ·tikkord som forberedelse 

for deltaker ,sa~en med oppmØteinstruks. Dessuten er det ved-

lagt deler av utkaste·t til prinsipprogram - de delene som behandler 

sakene som skal diskuteres på konferansen. 

F i n ::l n c.• i "".,...; ng . 
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Konferansen blir dekt av sentralen{Deltakerne betaler maten 

sjØl). Vi vil søke 11 Ny Verden-stØtte" f .or konferansen ,slik at de 

deltakerne som kan det-ut i fra sikkerhetsretningslinjene som er 

gitt tidligere- vil bli satt opp på deltakerliste. Det er imidlertid 

ikke noe pålegg til DS om at det skal sendes slike folk, men dersom 

de politiske behova allikevel vil bli ivaretat~ ser vi gjerne at 

distrikt med store reiseutgifter tar dette .medd i betraktninga. 

Dere skal i tilegg sende; 

Kameratslig hilsen 

på oppdrag fra SKAU 

Jan Berg 
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' •. 
-. TIL DELTAKER PA SOSIALISMEKONFERANSEN 7.-8.~~1 1983 

-------------------------~--------------------------

Sosialismediskusjonen er nå kommet inn i en fase der endel 

spØrsmål skal konkluderes i forbinde+se rr1ed partiets nye prinsipp

program. Programforslaget vil foreligge ·trykt i lØpet · av forsommeren, 

og lagsdiskusjonene begynner til høs~en. 

ETT AV FORMÅLA MED KONFERANSEN ER A FORBEREDE DISSE DISKUSJONENE 

VED A PEILE UT DE VIKTIGSTE PROBLEMSTILLINGENE OG UENIGHETENE. 

Det nye programforslaget behandler en lang rekke saker som 

har vært oppe i sosialismedebatten i partiet. Blant disse spørs

måla er: 

-Sosialismens historiske erfaringer, negative og positiv~. 

-Forholdet mellom marked og plan 

-De demokratiske rettighetene under sosialismen 

-Partiets rolle 

-SpØrsmålet: om proletariatets diktatur 

-Kvinnespørsmålet 

-SjØlberging/åpen Økonomi 

-Grunnlaget for kontrarevolusjon 

Noe av dette behandles grundig, andre ting mindre grundig. 

Tar prinsipprogrammet rett standpunkt i disse (og evt. andre 

spØrsmål) ? Er de tilfredsstillende behandla ? 

En av målsettingene med sosialismediskusjonen i partiet har · 

vært å videreutvikle vår analyse av sosialismen, og å lØse mot

sigelser i~ :oartiet. Forslaget til prinsipprogram , og diskusjonene 

rundt det, vil være en slags målestokk for hvor langt vi er kommet 

i denne prosessen. En annen målsetting har vært å GJØRE OSS BEDRE 

I STAND TIL A PROPAGANDERE OG AGI'I'ERE FOR SOSIALISMEN EKSTERNT, 

PA ARBEIDSPLASSENE , I VALGKA~WER o.l. Diskusjonene om prinsipp

programmet vil ikke automatisk lØse dette problemet, sjøl om de 

vil gi oss et bedre grunnlag. Sommerleirene i år skal brukes til 

å videreutvikle denne sida ved sosialismediskusjonen (men det blir 

også programdebatt) . DET ANDRE FORMÅLET MED KONFERANSEN ER DERFOR 

A FORBEREDE DISSE SOMMERLEIRDISKUSJONENE, slik at vi blir i stand 

til å gå ut til folk med en levende og konkret agitasjon mot 

kapitalismen, for sosialismen. 

Vedlagt: 

Oppmøteinstruks (egen konv.) 

Deler av prinsipprogramutkqstet. 

Oslo 13.04.83 

SKAU 
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