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I. MELDINGER OG DIREKTIV OM VALGKAMPEN -87. 

Dette er en blanding av infor~asjon og pålegg om valgkampen-87. 

Distriktstyra må behandle dette , i plenum eller evt. i DSAU, 

fØr sommeren ,slik at pålegga som blir gitt kan bli fulgt opp. 

Vi ber også om at DS gir de nødvendige informasjoner og på

legg til avdelingene. 

l) PU-VEDTAK OM RV. 

Politisk utvalg (PU) i sentralko~iteen hadde et møte om 

noen sider ved RV-arbeidet. Til OSenes informasjon trykker vi 

her opp de viktigste vedtaka ,med noen korte kommentarer: 

A) "Ved valget i 1985 mistet vi over 40 % av velgerne i 

forhold til lokalvalga i 1983, og over 20 % av velgerne i 

forhold til forrige Stortingsvalg. Dersom valgresultatet i 

1987 blir omtrent som i 1985, vil vi miste over halvparten 

av våre kommunestyrerepresentanter og alle fylkestingsrepre

sentantene. Et slikt resultat vil være det alvorligste til

bakeslaget for m-l-bevegelsen til nå, og det vil føre til ei 

kraftig svekking av vår politiske innflytelse ,og gjøre det 

s vært usannsynlig å få inn stortingsrepresentanter i 1989. 

Det er all grunn til å regne med at presset fra sosialdemokra

tiet og problemene med regjeringsvalg vil bli enda hardere i 

1989 enn i 1985. Denne situasjonen understreker betydninga av 

at arbeidet med valgkampen og vårt parlam8ntdriske arbeid tas 

alvorlig, og at partiet politisk såvel som organisatorisk må 

settes istand til å takle denne situasjonen. 

Forberedelsene og gjennomfØringa av valgkdlnpen .i. 1987 m,';. der

for være en av de mest sentrale oppgavene til partiet og parti

ledelsen" 

Kommentar: Dette er altså ikke noen oppsummering av vår 

politikk for valgkampen i 1985, men et vedtak som understreker 

be·t ydninga av å ta alvorlig på valget i 1987. 

B) "PU påle gger SKAU straks å starte arbeidet med å lage 

e n p lan f o r valgka~pen i -87, både politis k o g organisator i sk. 

Bl . a. må OKAU diskutere forslag til politiske hov edsake r, l a ge 

fri s ter for n å r valgansv arlige i distrikte ne ska l være klare, 

~ålsettinger for anta ll liste r o s v . 

Det må så snart som mulig startes et særegent a r beid overfo r 
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de stedene hvor mandatene henger i en tynn tråd" 

Kommentar: Denne "RV-pakka" er et ledd i oppfØlginga av 

dette vedtaket. SK skal diskutere politisk profil fØr sommeren. 

C) "Kommunestyrene, fylkesting og Storting er svært viktige 

arenaer for at partiet skal komme ut med politikken og fØre en 

allsidig politisk kamp. 

Folk har store illusjoner om det parlamentariske systemet, som vi 
vil bidra til å bryte ned ved bl.a. å jobbe innafor det. Vi vil 

vise hvordan de andre partiene jobber på statens og borgerskap

ets premisser, og at vi sjØl står på vanlige folk sin side. 

Arbeidet i parlamentariske organer har begrensa betydning hvis 

vi ikke samtidig organiserer folk til å slåss sjøl for sine 

egne interesser. Vår strategi er å få folk til å handle sjØl, 

for til sist å ta makta over hele samfunnet. Arbeidet i kommune

styrer osv må være slik at det støtter opp om denne strategien. 

For å styrke vår mulighet til Økt RV-representasjon, kreves 

det at vi bygger ut partiorganisasjonen ved å rekruttere, drive 

bedre KK-salg og styrker den politiske sjØlstendigheten til laga. 

Samtidig er det nødvendig å kjempe mot den ;tlvorj_uge ·cendcnsen 

til å unde!.Vurde:ce Jen pol.i tiske betydninga av ;trbE:idet i de 

r:;arlament-.aJ:-i::;ke organa. Der,ne undervurder.:i_n·3"a korrur.er til u·ttrykk. 

bl.a. ved at 

-Arbeidnt ikke er goft nok integrert i pørtiets ~vriJa arLeld. 

-Partiet ikke godt nok utnytter representasjonen til bevisst og 

felles kamp for spesielle saker (f.eks. 6td). 

-Partiet ikke oppsummerer representantenes erfaringer . 

-Representantene ofte jobber aleine, utenfor partiets ledelse 

-Partiet bryr seg svært lite om det som skjer i kommunestyrene 

der vi ikke har reptesentanter " 

Kommentar: Flere steder har representantene et samarbeid med 

partiledelsen på stedet. Men, svært mange representanter klager 

over at de jobber aleine og på sida av partiet. Vidar Våde driver 

nå med en undersøkeloe ,der han får fram hvordan det er å være 

representant, våre erfaringer. Noe av dette blir diskutert på 

kurset for representantene til våren , og OSene skal sjØlsagt få 

materialet for å kunne fØlge opp på sine steder. 

Den store konferansen til høsten er forøvrig et ledd i å forene 

"partifolk" og "RV-folk" i felles diskusjoner . 
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2) OM KARAKTER!:)!~ TIL RV 

Som dere veit , er det uenighet og usikkerhet i partiet om 

hva vi vil med RV. Noen lurer på om vi skal bygge ut RV til et 

eget parti. Noen tenker at partiet burde stille aleine som 

AKP. Noen lurer på om vi en gang i framtida skal lage helt nye 

rosa og grønne allianser i stedet for RV. Ideene er mange. 

SK har nedsatt ei gruppe SK-meålemmer som skal gå kritisk gjen

nom partiets linjer for valgkampene som har vært, våre begrun

nelser f0r a delta i parlamentariske organer , og en vurdering 

av den framtidige taktikken.-som grunnlag for en SK-diskusjon. 

Men, partiets landsmøtevedtak om RV står fast ,og går i korthet 
ut på at vi beholder RV omtrent som nå. 

Enhver forandring av dette standpunktet må eventuelt skje på 

en rolig og demokratisk måte ! partiet , og det er uansett for 

tidlig å gå inn ter noen forandringer for valget i 1987. 

Men, internt diskuterer vi g]erne. - Bl.a ogjen nom den diskusjonen 

om vårt parlamentariske arbeid som skal føres i TF dette året .. 

Eksternt er partimedlemmene bundet av landsmøtevedtaket. 

(Det detaljerte ldndsmøtevedtaket står referert i TF jan-84 -

da SKs innstilling var det som ble vedtatt på landsmøtet) . 

3) KURS FOR REPRBSENTANTENE TIL VAREN 

Landsstyret i RV har vedtabt at det skal holdes et kurs for 

kommune- og fylkestingsrepresentantene 3l.mai og !.juni . 

Emnene blir antakelig kommuneøkonomien o~ erfaringene som 

representant. 

4) RV-KONFERANSE TIL HØSTEN 

RV lager en stor konferanse i sept-okt om RVs profil i den 

kmrunencte valgkampen. 

Det vil bll reisefordeling. Partiledelsen vil gjerne at denne 

konferansen prioriteres høyt , slik at det kommer ganske mange 

dit. Ikke bare representanter, men også ak~ivister og ikke minst 

de som kommer ti} å lede v algkampen i distriktene. 

rrs sin valgansvarlig for den kommende valgkampen skal delta. 

Det betyr at DS "må peke ut sin ansvarlige innen !.september. 

Vi ønsker m.a.o. at alle som kummer til å drive spesielt mye 

med valgkampen er til stede på ett brett . For å motvirke to 

sentra og for å lage en bra og enhetllg politikk . 

Fprslaga til RVs program og politisk8 ~rofll blir lagt fram her. 
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5J KANDIDAXER TIL LiSTENE 

"Det er ikkje lett l verta kjend i ei stor grend". Det er 

kanskje unødvendig å minne om vår KOllekt~ve e rfaring: Hv~s vi 

skal st~lle opp en ny førstekandidat på ei l~ste, og særlig på 

et større sted, så kreves det at dette blir gjort tidlig, sånn 

at personen kan gjØres kjent på en planmessig måte. Ett år fØr 

valget er ikke l ang tid i denne sammenhengen . Derfor: 

Pa de stedene hvor partiet går inn ter at det skal stilles liste 

skal part~t avklare sin !.kandidat snarest. Seinest innen l.okt. 

Nominasjonene foregår jo seinere. Men, i all hovedsak vil de 

kandidaten~ som partiet lanserer bli anerkjent. I enda større 

grad dersom de trapper opp den offentl ige dktiviteten sin. 

Arbeidet med å skaffe øvr~ge kandidater til listene, må også 
startes opp til hØsten (jfr. "Aksj o n 10000"-se RV-konto.kt) 

~! V i v i l ha inn rapport om !.kandidatene i oktoberrutina. 

6) RVs POLITISK~ HOVEDSAKER 

Landsstyret vedtok at sentralt og l okalt RV skal jobbe 

samm~n om SØr-Afrika, 6-timersdagen og kommuneøkonomien.i 1986. 

Se "RV-k.onta.tct". 

7 i LISTES'l'ILL.I.NG 

Se "RV-kontakt" on målsettingene f o r listestJ.llinga i -87. 
For å fil. dette konkret~sert, rna v i nå begynne å p l otte ut de 

stedene som v i skal beqy nne listcarbeid med fra høsten av. 

Vedlaqt førl ger et fors lag fra oss som vi ber dere ta stillinCJ 

til. Det er en tre-de ling , ~ed c~pgitte ste~netall fo r 1983 og 

1985-valqa. 

Gruppe I ' r steder hvo r vi regner det som helt s ikkcE~ at v i 

stiller liister. 

Gruppe II e r steder hvor vi bør kunne sti lle lister. Dvs . 
k chmi•mner hvor distriktet setter OfJP som ntå l at det skal bli 

liste oa set t e r igang arbeiJ for at det skal bli s lik. 

Gruppe III er steder hvor vi ber dere vurde re muligltetene foL· 

å få stilt lister. 

For il. klare krava for tull NRK- del tdkelse må vi ha li ste :c· 

l gruppe I OCJ II-konununene pluss noen av !Il-kommunene 

(dette gjelder pa landsbasis) . Vi må anta dec blir minst like 

GI OSS EN .AKSJON FA DETTE FORS:LAGEl' INNEN AUGUSr-RU'iH<A 
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8) ØKONOHi t - "OPPSTART-INNSAMLING I l98G 

Landsstyret l RV ha:r , i samråd med partiet, vedtatt al det 

skill yjenr.omføres en "oppstart-innsamling" til RV, også i år. 

EtteL· . lanuskonferansen lløsten-86 vil den bli satt igang 

gjennom KK . InHbetalingsl:Jlanketter påtrykket i<r . 50 (antagelig

vis) v il bli sp r edd til alle Klassekampens abonnenter ,innlagt 

i avisa. 

Part iet v il ikke bli pålagt innsaP1lingsarbeid utover å gi opp
l ysnin-:Je:r om den i lokale inteL·nlJlader + o ppforå_ring om å ta 

åeu opp lJa et lagsmøte. Alle bidray ug evt . innsats i inn

samlinga e:r f rivilllg. 

9) ARBE IDET NED RV- PROGRANHET . 

Se ".RV - kontakt" 

II. SOM."';ElUNNSAMLINGA 1986 

l) Se direktivheftet til distr ikts - og avdelingstyrer 

2) Distriktet sin må lsetting er vedlagt på eget ark . 

DS skal fordele den ne på avdelingene og sende den ut i denne 

ru tina. 

3 . Det er DS som har hovedansvaret for å s i kre at innsanlinga 

blir tatt opp på møter og arrangementer hvor flere avdel inger 

er innblanda (direkte eller ved å pålegge andre oppgava ) . 

4. Inns~ndinga av pengene: 

-Alle pengen e skal sendes direkte , og fortlØ~nde, til den 

•. • sentrale kontoen : 

Postgiro 215 78 40 

Boks 83 Br~n 0611 Oslo 6 

-25. % av det innsamla be l øpet går til lokalt og sendes til 

DSen~s adresser ved innsamlinqas slutt . 

Al l ove rmppfylling 'går uavkorta til distriktet lokalt. 

5 . Rapporter ing . 

Avdelingene er pålagt å rapportere ti l DS om arbeidet med 

innsamlinga , i lØpet av august (dere fastsetter nøyaktig 

rapportfrist , og f0rer den på heftet t i l avoelingene!) 
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.. -DS må fØlge opp med tilti,k '~verfor de avdelingene dere 

mener bØr fØlges opp ,ut~~~ bl.a. denne rapporten. 

' ~ ~ 

6. SpØrsmål om innsamlinaa l·. -~ -

kan også rettes direkte tiJ,;..Hans .Ol.sen_ , tlf. 02 - 64 93 20, 

' (0800-1600). 

-~· · ..... 
·'"' t g~~~~~~!!:!S?_~~-~~~!!~!59~~!5~~~1-::.9~-~~~~~!!:!5?~!:::~~.:. 

.. 

-

Vedlagt følger et rapportskj~m~hvo~ .DS skal sende inn 
om gjennomfØringa av avdelin~s jf rekursa i partiskolen. 

rapport- · _.._. 
.·~- ~ 

Rapporten skal sendes inn i ju~rutina . 
-~~ 

~~~~~'E-~~-P-~~~::=~~~=!?~~~~!!ci~ -Vi ønsker å få oversikt over hvordan partiorganisasjonen 
regaerte på direktivet som ble s~ndt ut via KK , om inns atsen' 

i lockout-kampen. Som en gr~~ål~r både på den politiske og .. 

organisatoriske beredskapen i partiet - ikke minst for situasjon-

en i grunnorganisasjonene . 

Vi følger dette opp på forskjelli;. vis ,men vil at DS skal 

sammenfatte noen kvantitativ~ st~elser og sende oss ,snarest -~~: 
mulig (seinest inne · 5. mai ) . . Bruk-"iinternpostadressa .. 

"'1IT'"'~~'"9"'"'-'"-·~··&·= f t· '>' • .. • "Kjøreplanen" som tidligere P'r· va t sla, står fortsatt ved l '!og . . 
~ .• 

Hateri-alet til legalt-illegafi:t-di~jonen kommer ut entew 

i neste rutine eller i august-rutina X. 
Opplegget for f>artibehandlinga ~t-.' beidspro"grammet komme~ OCJS~~--
ut seinest i august-rutina. j:Corsl til nytt Arbeidsprogram . ·t ··· 
vil bli trykt ferd~g i løpe~av so~ren. ~ 

-~ 

~ ---~:··. :t- -
~ -- " -. .... 

~ 
for PPrtidi ~usjonene til høsten. 

NESTE GANG. 

Dere får: 

-altså muligens opplegg 

-nærmere retningslinjer for ~-kamp~nja til hØsten. 
,.;, · 

Dere skal levere: 

-Rapporten om avdelingstyrekursa (s~ pkt III) 

'- · 
t 

-Avdelingsrapporter om "J.verden-diskusjonen" : (jfr.dir.~ra febr.) 
-Kontingent & medl.rapporter f~r l.~ermin-86. 
-vi ønsker også mest ~ulig fakta (tall) og oppsummerince 

l.mai i triktet.(~nkl. lØpesedler m/parolegrunn lagj r om 

..... _ 4 

..... ~ ... ~· j 

·~~-.. ~- .. 
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