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INNHOLD: 
I. Behandlinga av partiets langtid~plun ............ s. l 
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IV. Seminar om horaofili ........................ · · · · · s. 3 
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foLt s . fra s i de 3: 

l. Seminaret vilgå over to dager , lØrdag og søndag 16-17.nov . 

2. Temaene for seminaret er: 

I. En kritisk gjennomgang av 

a) homsebevegelsens historie ,nasjonalt 09 i nternasjonalt. 

b) den kommunistiske bevegelsens forhold til homsebevegelsen 

c) årsaker til ,og formene for, undertrykk i nga av homofile. 

II.Hva er en revolusjonær homsepolitikk/seksua l politikk ? 

Homofil/lesbisk identitet eksisterer det ? - hva er det ? 

3. Vedkommende og avdelingstyret vurderer $ammen om han/hun kan 

delta av sikkerhetsmessige grunner (jfr. påmeldingsprosedyren, 

som ikk e tilfredstiller krava som hemmelige medlemmer må stille) . 

4. De som bor langt fra Oslo ,og må bruke fly, må bestille biletter 
i god tid for å sikre seg moderasjonsmuligheter (Det vil bli 

reisefordeling utifra billigste reisemåte ) 

5. Påmelding ,med navn og adresse, sendes til: 

Turid Eikvam , Svingen 8 , 0196 Oslo l. 

FØr 14.oktober. 

Forberedelsesmateriale vil bli sendt ut etter l4.oktober. 

6. Jenter blir spesielt oppfordra til å delta. 
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I. !2EHANDLINGJI AV PARTIETS LANGTIDSPLAIJ. 

T, 
·-.L • 

På s. 22 i planhila0et ,anbefale s det hvordan avdelingene bør 

behandle ~artlplanen for perioden fram t.o.n. l9P.R. Vi viser til 

dette. 

SK vil v~re med på noen av møtene som behandler planen ,både i 
avdelina.er og distriktstyrer. Det vil bli ~itt direkte beskjed til 

de stedene dette g~elder. 

Men, også i disse tilfellene vildet v~re de lokale styrene som må 

forberede og leg0e opp til planbehandlinga, da det er de som har 

de beste forutsetningene for å utarbeide forslag til lokale til

leY.l.pinc::er. 

Rapport: Vi ønsker rapport fra plandiskusjonen ,ved fØrste høve 
etter avdelingsbehandlinga , og seinest levert tiJ DS innen l.des. 

FØrts og fremst er vi interessert i å få rapportert målsettinger 

og tiltak for avdelinqa sitt arbeid som ble vedtatt. 

Men, vi mottar også med takk andre saker , enten det er vedtak 

som hle fatta eller synspunkter fra debatten. 

'\V - HJHSf\.MLINGl\. 

Innledning: 

Innsamlinga er en nødvendig og svært viktig del av valgkampen. 

. ' 

Dersom vi ikke klarer målsettinga, blir RV sentralt sittende 

0jeld etter valget. Og fylker som ikke klarer mAlsettinga si 

slite med mankodn som gjeld ,når valget er over. 

\i J.. L 

Når dette skrives ,3 uker fØr valget , er knapt 40n 000 kroner 
samla inn, dvs at 2on 000 kroner gjenstår tili nnspurten. Innsam

linqa varer til skattepengene kommer ,dvs. til begynnelsen av 

ok tober. 

Når det gjelder situasjonen i de forskjellige fylkene, se over

sikten i KK hver lØrdag. Fylker som ikke har klart 70 % ennå, 

l.i.t3u,eL" .i.k.k8 i lØypa. til å klare målsett.i.11ga OI'l. ikke noe ekstra 

blir gjort for å kowme i mål. Dette bygger vi på tidligere erfar

inger. 

Direktiv: 

l. Til alle distriktstyrer: 

Ledelsen i DS må vurdere innsamlinga i fylket sammen med kas

serer og fylkesledelse i RV. I fylker der en ikke ligger an til å 

klare målsettinga, må DS sette i verk nødvendige tiltak i forhold 
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til laga, RVs fylkesledelse og RV-gruppene ,slik at målsettinga 

blir nådd. 

2. Til alle lagstyrer: 

Alle lag har fått tildelt sin del av fylkets målsetting ,av DS. 
Lagstyret må vurdere innsamlinga i laget og gjøre nødvendige til-

tak for å klare målsettinga. Det er sjølsagt en fordel at det 

diskuteres på lagsmøte. Dersom det ikke skal holdes lagsmøte 

snart, må det brukes andre måter å få tatt det opp med kameratene 

i laget på. Lag som organiserer,eller har ansvar for, RV-grupper, 

har ansvaret for å ta opp innsamlinga i disse. 

III. SOSJALISMEU~A~ 

I vedtaket om partiplan er det satt opp at vi i høst skal gjennom

fØre en partidiskusjon på sosialismedelene i prinsipprogrammet, 

knytta til en utadretta aksjon for å propagandere for partiet og 

sosialismen. OPPLEGG FOR AVDELINGSMØTET ER SATT OPP I DETTE NUNMER 

AV TJEN FOLKET. 

Når det gjelder den utadretta aksjonsuka, vil vi at den skal 

være samtidig for hele landet ,for å få størst mulig effekt ut av 

den. 

TIDSROM: lørdag 30.november- lØrdag 7.desemeber . 

.erup=ag..i.t.:. 
Den nærmere innrettinga på propagandaen og agitasjonen, hva vi 

skal legge hovedvekta på , vil vi komme tilbake til . 

Fra sentralen vil det bli laga enten et firesiders midtbilag til 

KK ,eller en egen pamflett , som trekker sammen og populariserer 

hovedsakene i vårt sosialismesyn bl.a. Denne skal massespres i 

uka. 

Vi vil også vurdere å lage oppslag som kan brukes i nærradioene 
rundt omkring. 

~~~E~~~!~§j2~§~~!~~~ 

Vi ønsker å skape debatt og komme i kamp med andre politiske 

retninger gjennom uka. Vi legger derfor vekt på å få til så mange 

konfrontasjonsmøter med andre parti/organisasjoner som mulig 

Vi går først og fremst inn for å få SV som motpart på slike møter, 

men lokale muligheter og behov må trekkes inn i bildet. Vi må 

finne motstandere som passer -både i den forstand at de trekker 

folk svm vi ønsker å nå og som gir oss muligheten til å fremme 

vår polatikk. Eks. kan DNA , "Framtiden i våre hender" , Høyre 

eller andre åpent borgerlige partier, noen steder være mer 
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interesserte eller mer interessante å stille opp imot. 

Erfaringene viser imidlertid at det som oftest blir best møter 

med bare to motparter. Med flere blir det le~t springende og 

vanskeligere å få gjennomslag. 

Det må også vurderes om det skal forsøkes å få til møter med 

innretting på mer bestemte miljøer/kampfelt . Eks hvor vi får 

ei fagforening til å arrangere et møte om "fagbevegelsens politiske 

rolle - nå og under sosialismen" -. 

Vi mener det skal jobbes spesielt med 

gymnasmøter, 

o .c2 a J..ct til 

i samarbeid med RU der de fins ,og som en anledning for partiet 

til å kunne få RU-kontakter der vi er blanke n~. 

Tilsvarende på steder med hØyere læresteder ,enten NKS er organi
sert der fra før eller ikke. 

Når det gjelder gymnasa kan en henvende seg direkte til samfunns

fagseksjonene. Mange vil stille som betingelse at "den andre sålda" 

er representeert. De fleste steder bØr nok dette være HØyre , 

f.eks. med temaet "kapitalisme eller sosialsime -hva slags tramtid 

ønsker vi n ? 

Q!§~I~~~§~YI~D~§_gD§Ygr_: 

-Hjelpe avdelingsledelsen til å forberede avdelingsdiskusjonene 

på prinsipprogrammet og aktivitetene i uka. 

-Ko-ordinere jobbinga med konfrontasjonsmøter ,og hjelpe til med 
å skaffe "lokale" innledere der hvor det er umulig å skaffe 

sentrale . Har hovedansvar for markeringene i distriktsentret. 

~yg~l!Dg§tYI~D~§_gD§Ygil 

-GjennomfØringa av avdelingsmøtene. Innen midten av nov. 

-Massesgredning av den sentrale propagandaen. Dessuten innlegg i 

lokalavisene. 

-Jobbe for å få til konfrontasjonsmøter (evt. i samarbeid med DS) 

og skolemøter. 

(NB. Avd.styrene må sikre at alle medlemmer får tak i prinslppro

grammet , og at det også blir tatt tiltak for å få solgt det til 

interesserte 

IV. SEMINAR O.M HOMOFILI. 

Som annonsert i TF vil det i høst bli avholdt et internt seminar 

om homofili ,for alle interesserte i partiet og ungdomsforbunda. 

De som melder seg på ,via avdelingstyret , skal dere gi fØlgende 

opplysninger: FORTS. FORSIDA ! 
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