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P A R T I P L A N E N F O H 1981 

--------------------------------------------------------------
l. INNLEDNING 

Her følger et dokument om den nye partiplanen. Dokumentet 

inneholder ei kort oppsummering ~ v høringsrunden om planen. Den 

inneholder noen korte vurderinger a v partiets oppgaver i den 

s-trategiske perioden vi er inne i og det peker på noen oppgaver 

vi vil stå overfor i den kommende landsmøteperioden. Dette er 

ikke ment som helhetlige strategiske vurderinger , men bare som 

en bakgrunn for partiplanen for 1981. Det er viktig at årsplanene . 
knyttes til v&r langsiktige politikk , slik at vi ikke mister 

retninga i arbeidet vårt. For OSene kan det være nyttig å sta rte 

planbehandlinga med en slik strategidebatt før dere går over på 

den konkrete plandiskusjonen for 1981. 

I siste nummer av Tjen Folket (oktober) har vi lagt fram en 

artikkel som inneholder den politiske retninga i den neste års

planen. Dette er for å mobilisere medlemmene for den politiske 

tenkninga ( konsolidering, studier, kombinert med velvalgte ekst

erne initiativer ) som ligger bak planen, Denne TF-artikkelen er 

en del av de samla plandokumentene og bør leses etter avsnittet 

om oppgavene i landsmøteperioden. 

I slutten av dette dokumentet har vi ført inn en oversikt 

over viktige sentrale oppgaver, konferanser oTl. for 1981. 

Dersom det er viktige innvendinger mot dette må vi få kjennskap 

til det raskt, slik at vi kan vurdere innvendingene i tide. 

Dersom vi ikke får forelagt slike innvendinger regner vi med at 

OS legger opp sin plan for distriktet i samsvar med de rammene vi 

har lagt fram her. 

2. FORELØPIG OPPSUMMERING AV HØRINGSRUNDEN 
For første gang i partihistoria sendte partiledelsen ut spørs

målet om innholdet i den nye planen til høring i alle distrikts

styrer og avdelinger. Tidligere har den bare vært ute til høring 

i utvalgte enheter. Det første vi må slå fast når vi skal oppsum

mere høringa er at demokrati er en møysommelig prosess. Bare 55% 

av partidistriktene har svart på høringa. Resten har dermed unn

latt å bruke sin mulighet til å påvirke planen. Dette er kritikk

verdig, men vi får oppfatte det som begynnervansker med å prakt

isere en ny arbeidsstil. Denne oppsummeringa bygger bare på mat

eriale fra OSer , fordi det for.eløpig bare er kommet inn en hånd

full rapporter fra parti~vdelinger. 

Hordaland DS peker på at den sentrale plangruppa har stilt for 

allmenne spørsmål til at de kan besvares konkret. Kritikken er i 

hovedsak riktig og vi må lære av den til neste korsvei. Men uansett 
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har de fleste av OSene som har svart vært ganske konkrete og bi

dratt med mye nyttig materiale. 

Flere OSer er opptatt av organisatoriske problemer: Det er prob

le~er med å definere distriktsstyrets arbeidsområde og problemer 

med metodene for ledelse. Rapportene avdekker et stort behov for 

systematisk lederutdanning på mellomnivå og utveksling av erfar

inger mellom distriktsstyrer. 3-4 OSer er med rette opptatt av å 

kritisere tidligere direktiver og planer for at de ikke skiller . 
mellom ulike lagstyper i partiet, men oppererer som om partiet ute

lukkende besto ~~ r eine boliglag og reine arbeidsplasslag (Dette 

kommer vi tilb~ke t il) • Et par OSer peker på at det er store vansk
er med å få boliglag til å fungere skikke~ig. Kort sagt , vi mang
ler grundige undersøkelser av erfaringene med ulike avdelingstyper. 

De politiske problemene er likevel overordna. Rapportene peker 

på at det politiske nivået går tilbake , at skoleringsnivået er 

lavt. Flere distrikter understreker spesielt høyrefaren , såvel i 

linjespørsmål som i form av oppløsning av partinormene. Liberalisme 
er et ord som går igjen i mange rapporter. Det er problemer knytta 

til den demokratiske sentralismen. Det gAr også tydeiig fram at de 

internasjonale problemene har undergravd sjøltilliten og entusia
smen til mange kamerater. 

b) ~~~~!2~!~~~-!~~~!~~-=~~=~~!~~ 
Minst tre OSer mener at planleggingsgruppa burde stilt spørs

målet om prioriteringa av internt arbeid i forhold til eksternt, 

og de mener i ulike grad at internt arbeid nå må prioriteres på 

topp. Her er materialet svært springende. For samtidig peker mange 

OSer på at partiet syns for lite eksternt og at det er nødvendig å 
- . 

oppnå synlige eksterne resultater for å komme ut av de indre probl-

emene og for å markere partiet i offentligheten. Dette er også 

viktig for partiets omland. 
Diskusjoner med representanter for distriktene har vist at mot

sigelsen internt-eksternt ikke treffer riktig. Det er mer fruktbart 

å si at vi trenger å satse på ideologisk, politisk og organisator

isk skolering kombinert med markante og målbare eksterne resultater. 

c) ~~~-!~=~~!_Q~~~~-~-e!!~!!~~!~_z 
Praktisk talt alle OSer sier at de ønsker å prioritere opp det 

faglige arbeidet. Noen markerer veldig sterkt at vi nå har mange 
faglige tillitsmenn; at det ikke er riktig å satse på en økning av 

antallet foreløpig. Det er ønske om å bedre det allsidige kommunist

iske arbeidet på arbeidsplassene. 
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Studier, kaderfostring , propaganda, anti-imperialistisk arbeid 

og ekstern markering er ønsker som går igjen i rapportene. Derimot 

er synet mer delt på valgarbe id og kvinnearbeid. Her er det noen 

som gå r inn for opprioritering og andre som går inn for lavere pri

oritering. Ungdomsarbeidet blir pekt på som et problem uten at det 

legges fr a m noen særlige ideer om hvordan det kan løses. 

Flere OSer peker på at vi bør ha endel å vinne på effektiviser

ing a v arbeidet. 

D~t gå r fr am a v de fleste r a pportene a t kvinnenes stilling i 

partiet er blitt svakere og det understreker at de t må t a s spesielle 

tiltak for å fostre kvinner til ledend e oppgaver. 

Det går videre fram av r apportene a t det er mye usikkerhet om 

sikkerhet og legalt arbeid • Det er tydeligvis nødvendig å få bedre 

veiledning på de tte området. 

3. HOVEDPRIN SIP PENE FOR DEN NESTE PARTIPLANEN 

Sentralkomiteens politiske utvalg ha r vedta tt en politisk-organ

isatorisk plan for de kommende 1-2 åra. Her skal vi legge fram de 

prinsippene denne planen bygger på. De t mangler ennå endel av konkret

isering av planen.Oette kommer ikke minst av at de enkelte distrikts

styrer sk a l få planen til behandling , slik at de kan lage ei lokal 

tillemping før den endelige planen for distrktet går ut til avdel

ingene. 

Da partiet ble oppretta i 1973 løste vi det som til da hadde 

vært hovedoppgava for ml-bevegelsen , nemelig å gjenreise et Kommu

nistisk parti som kunne lede klas s ekampen og revolusjonen. Da vi 

oppretta Klassekampen som dagsavis tok vi et nytt strategisk skritt 

framover. Vi befinner os s nå i en periode der vi skal forberede den 

sosialistiske revolusjonen. Alt tyder dessuten at vi vil bli nødt 

til å føre en nasjonal frigjøringskrig mot imperialistisk aggresjon1 

i perioden før den sosialistiske revolusjonen vil stå på dagsordenen. 

Dette stiller oss overfor en del viktige strategiske oppgaver. Vi 

må for det første forhindre at det vi al~erede har oppnådd, partiet 

og avisa, går tapt. For det andre må vi legge en plan for å skape 

forutsetningene for at vi kan lede en frigjøringskrig cwen revolu

sjon. Partiets internasjonale analyse og korrigeringa av partiets 

militærprogram er et slikt tiltak. Videre må vi stille som vår opp

gave å fordype analysen av de konkrete forholda i Norge på grunnlag 

av ml-prinsipper. For å kunne lede en revolusjon må vi erobra hege

moniet i arbeiderklassen. Vårt faglige arbeid og øvrige arbeid på 

arbeidsplassene må sees i lys av denne strategiske målsettinga. Hvis 
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revolusjonen skal kunne lykkes , er det nødvendig å utvikle en enhets

front av ulike klass9r og grupper mot hersk~rklassen i Norge. Same

arbeidet vårt, bonde- og fisker a rbeidet, arbeidet blant de intellekt

uelle må sees i denne sammerihengen. Evnen til å kombinere legalt og 

illegalt arbeid er en annen slik strategisk forutsetning både for en 

krigssituasjon og en revolusjonær situasjon. 

b) QEE2~~~E_!_!~~~~~~~~e~E!~~~~· 

Når vi skal planlegge neste l andsmøteperiode , må vi innse at vi 

ikke klarer å oppfyl le våre strategiske mål i løpet av disse fire 
> 

åra. Vi må stille oss begrensa må l som trekker i den retninga vi 

ønsker å gå. 

På grunn av våre indre problemer må den første delen av perioden 

bære preg av konsolidering, organisatorisk , ideologisk og politisk, 

altså bedring av kvaliteten i arbeidet og i partiorganisasjonen, Denne 

konsolideringa skal kombineres med eksterne initiativer og aktiv 

deltakelse i klassekampen. Men det er først når partiet er konsoli

dert at vi kan regne med ny framrykking. 

På arbeidsplassene må vi først av alt bygge ut det allsidige parti

arbeidet, organisasjon , propaganda (KK) , sympatisørarbeid, skolering. 

Slik kan vi legge en ny basis for å rykke fram , slik at vi kan bli 

det eneste autoritative opposisjonspartiet til DNA i fagbevegelsen. 

Vi må ta sikte på at landsmøtet i -84 kan vedta et nytt prinsipp

program bygd på en mye grundigere analyse av klasseforholda i Norge 

og en konkret strategi for revolusjonen vår. Dette forutsetter at vi 

umiddelbart setter igang konkrete studier og undersøkelser av norsk 

virkelighet, ikke minst økonomi. 

Det anti-imperialistiske arbeidet må få et fotfeste i fagbeveg

elsen , særlig er det viktig å motvirke den sosialimperialistiske 

innflytelsen. I første _del av perioden vil det være nødvendig å 

følge opp beredskapsdiskusjonen på distriktsplanet. Vi må for all del 

ikke slippe arbeidet med å forberede partiet og massene på krig. Men 

vi må innse at deler av dette arbeidet er vanskelig og vil ta lenger 

tid enn vi opprinnelig trodde. 

I landsmøteperioden skal vi delta i tre valgkamper (dersom det 

fortsatt er fred). Vi må stille som et mål å få en representant på 

Stortinget og bør derfor se de tre valga under ett og ha en plan for 

å rykke fram fra valg til valg. Vårt parlamentariske arbeid må inte

greres med partiets øvrige arbeid. 

Avisa Klassekampen må først av alt sikres et normalt løssalg og 

abonnementsarbeid. Når det er gjort, er det på tide å begynne en grad

vis og planmessig opptrapping, slik at avisa ved slutten av landsmøte

perioden når ut til flere enn den har nådd noen gang som dagsavis. 
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5. OVERSIKT OVER VIKTIGE SENTRALE OPPGAVER, KONFERANSER O.L. 

A. ~!~~-!2E_e~E~!~!~~~~J2~~!:_!~~! 

Våren: Diskusjon om utviklinga i Kina 

Høsten:Diskusjon o~ arbeidsprogrammet 

For arbeidsplassavdelinger o.l: Kommunistisk arbeid på 

jobben/faglig strategi. 

B. ~!~~-!2!:-~~~~E~!~-~~~!~E~~~~!:~ 

Des BO/Jan Bl: Konferanse for KK-ansv. i distrikta 

lan 8l:Kvinnekonferanse 
Konferanse for DS-representanter om a) l.mai 

b) Valgkampen 
April: RV-landsmøte 

Oktober:DS-formannskonferanse 
Nov/des:Landskonferanse om arbeidsprogrammet. 

c. Foreløpig plan for viktige SGminarer • -------------------------------------
Vinteren Bl: Seminar om arbeidsprogrammet 

Våren Bl: Seminar om olje/industripolitikk 
Seminar om faglig strategi 

Seminar om boligpolitikk 

o. ~!~~!~~-~~~e~~J~E_!_!~~!~ 
-Det drøftes om vi skal lage ei anti-imperialistisk uke i parti

regi. Skal drøftes med de distriktene som er aktuelle før endeliQ 
avgjørelse tas. 

-B.mars. Taktikk og linje for partiets B.marsarbeid blir tatt 
opp på kvinnekonferansen. 

-l.mai. Taktikk og linje tas opp på konferanser. for DS-represen

tanter på grunnlag av et materiale som sendes ut i neste rutine. 

-Vervekampanje for Klassekampen fra ca februar. 

-Valgkamp (Se egen valgkampplan). Hovedoppgave for partiet fra 

l.mai til valget. 

-Propagandakampanje i samband med LO-kongressen. 

-Vervekampanje for KK i valgkampinnspurten 

-21.august Bl: Forslag til taktikk og innretting kommer seinere. 

E. ~~~~!~!:~ 

Våren: Obligatoriske medlemsstudier enten i "Hva må gjøres ?" 

eller i "Ett skritt fram og to tilbake ? " (AvQjøres 
seinere) 
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Styrestudier i demokratisk sentralisme/organisasjonsarbeid. 

Høsten:l.studieopplegg i utvalgte avsnitt i Kapitalen 
(Helhetlig plan for Kapitalen-studiene seinere) 

F. ~!~~!2-~~!~!=~~!~~~!=~ 

-Kurs for DS-tillitsmenn i organisasjonsarbeid og metoder for 

ledelse. Utveksling av erfaringer. Tidspunkt ikke fastsatt. 

G. ~2~~~E!~!E-~!~ 

·Det planlegges sommerleire Bl. Opplegg og innhold vil bli pre

sentert OSene seinere, før det endelige opplegget vedtas. 

H. !~~=~~!!~~-~!~ 

Det skal være innsamling til et formål som tjener partiets int
eresser i 81 også. Formålet vil bli bestemt seinere. Forslag 

mottas med takk. 
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